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Tekintettel a föntebb vázolt elfordulási körülményeire, az

E. angustifrons egy érdekes s eleddig ritka példa arra, hogy
valamely növény phylogenetikai leszármazása, az új hybrid kelet-

kezése, mennyire függ a küls élettani körülményektl. Ha
ugyanis a homokhoz vagy homokkhöz kötött E. gerardiana s

a lösztalajt vagy meszet kedvel E. glareosa nem találkozik

homok és lösz, illetleg liomokkö és mészk határvonalán, akkor
hybridjük aligha áll el. Ez az eset egyúttal útmutatásul szolgál

arra, hogy két különböz kzet vagy talaj találkozási helyeit

érdemes feszült figyelemmel átkutatni, az ott esetleg elforduló
növényhybridek megállapítása czéljából.

(A szakosztálynak 1908. januárius 8-án tartott ülésébl.)

Mágocsy-Díetz S. : A feny feletti bükkrégíó

magyarázata.

A niult év folyamán az Erdészeti Lapok-ban hazánk egyik

jellemz iiövényföldrajzi jelenségének olyan magyarázatát kísé-

relték meg, a mely kell, hogy a növényföldrajzzal foglalkozók,

figyelmét magára vonja és éppen ezért emlékezem meg róla.

Nevezetesen 1904. év szeptemberében Fekete Lajos
érdemes szakemberünk és az erdészeti növényföldrajzi megfigye-

lések vezetje a következ kérdést intézte az erdészekhez: „vájjon

mivel magyarázható meg a lúczfeny fels tenyészeti határának

leszorítása a napos oldalon hazánk keleti és délkeleti hegysé-

geiben?" Béky Albert^ a kérdéses jelenséget a szél hatásának
tulajdonítja. „Délkeleti hegységeinkben az uralkodó szél, a mely
egyszersmind a romboló és sorvasztó is, a délnyugati." „A régibb

idk pusztítása után, az erd viszont mindenütt igyekszik fölfelé

a tenyészeti határig, s hogy a kérdéses helyeken nem tudott a

napos oldalakon, az árnyas oldalakon tett elhaladásával lépést

tartani, ezt kizárólag a délnyugati szél sorvasztó hatásának

tulajdonítja." ,,A szél egyebütt is közbejátszik a fatenyészet

határának megszabásánál, s hogy ez eddig nem tnt fel, csak

az lehet a magyarázata, hogy az uralkodó szél az árnyas olda-

lakat éri s itt többnyire beleolvad a hatása a napfény és meleg
kisebb mértékének az eredményébe."

Ugyancsak a kérdés megfejtésével foglalkozik Nagy
Imre^ is Szerinte ugyanis „a Kárpátokban rendszerint fenn

találjuk a lúczfenyt, lejjebb a jegenyefenyt és bükköt ; a Velebit-

hegységben és a Kapellán mindez fordítva van, mert a magas-

^ Erdészeti Lapok XLVI. évf. 1907. p. 958—9.
- Erdészeti Lapok XLVI. évf. 1082. 1.
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ban van az elegyetlen bükkös, azután a jegenyefenvves s csak

a bórától legvédettebb helyen fordul el a lúczos. Ennek oka
a bóra." „Ismert sajátsága a luczfenynek, hogy mély gyökeret

nem fejleszt, a jegenyefeny pedig nagyon lassan fejldik fiatal

éveiben s a fagy iránt rendkívül érzékeny. A bóra teljesen

páramentes, hideg szele rendkívül kiszárítja a meszes, sekély

talajt ; másrészt a kis és érzékeny fenyöcsemetéket oly ers és

gyors párolgásra ingerli, hogy azok tönkre mennek." A bórától

védett, de a tengerrl jöv jiigónak, mely a bórát ersségben
legtöbbször felülmúlja, kitett helyeken a lúczfeny megtelepedik,

pl. a Hajducskikuk nev 1500—1600 m. magas hegycsoportban

a legsilányabb sziklás, de a bórától teljesen védett helyen, a

lúczfeny minden magasságban elfordul. Ezért a bórának ersen
kitett területen, csak a bükkel való erdsítést ajánlja.

Erre a két feleletre közli azután K. T.^ az magyarázatát.

Az tapasztalása szerint. Sáros, Abauj-Torna, Szepes, Zólyom
és Bars vármegyék hegységeiben is több helyen a bükk tenyé-

szik legfelül, alatta van a jegenyefeny és az alatt a lúczfeny.

Ugyanezt állítja P a x is az Erds Kárpátokról, a melyeken

a fatenyészet határát a bükk alkotja.'^ A mit különben mindazok
tapasztalhattak, a kik az Erds Kárpátok úgy mondott havasait

keresték fel (pl. Polonina Rúna) és a mirl az Erdészeti Növény-

tanban is megemlékeztem már.^ K. T. ennek magyarázatát abban

találja, hogy „a bükkfának makkja érés után még szszel lehull

és a földre jutván, a hó betakarja, tehát helyben marad, már
súlyánál fogva is; azt a szél élnem viszi; az es vagy hóolva-

dásbl ered vizek le nem mossák. A jegenyefenynek magja
érés után még többnyire a hó leeste eltt a tobozpikkelyekkel

együtt a földre hull és a lees hó által betakartatván, lenyomat-

ván ott marad. A lúczfeny tobozai érés után is a fán marad-

nak, a tobozpikkelyeit csak a következ tavasz napmelege
nyitja meg és a lúczfenymagvak csak ekkor szállnak a földre,

mely még hóval van borítva és így a hóréteg felületére jutnak".

Ezután vázolva a magyar hegység lejti hórétegének olvadási

módját, arra az eredményre jut, hogy a hóréteg fels részének

olvadásából keletkezett kis vízerecskék a lejtrl lefutnak, ter-

mészetesen ,.a hó felületén fekv szárnyakkal ellátott könny
lúczfenyömagvakat magukkal viszik a mélyebb helyekre és az

alsóbb regiókba rakják le ott, a hol a hegyoldal lejtfala kisebb

és a hó már elolvadt". ,,A lúczfenymagvak legalább egy része

tehát mindig nz alsóbb regiókba jut s ott, a hol termett, új

faegyedek létrehozásában szerepet nem játszhatik. A bükknek
és jegenyefenynek magva pedig a termés helyén marad és így

az új erd létrehozásában részt nem vesz."*

1 U. o. 1219-21. lap.

* T. Pax: Grundzüge der Pflanzenverbreitiing in den Karp. 1898. 123. 1.
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K. T. ezt a folyamatot személyes tapasztalata alapján írja

le és hatásában annyira eredményesnek tartja, hogy ezáltal

„egyéb körülmények folytonos közremködése mellett a lúcz-

fenynek fels tenyészet! határa lassanként, nemcsak lejebb

szoríttatik, hanem némelykor a lúczfeny a helyet a jegenye-
fenynek vagy a bükknek egészen átengedni kénytelen". Meg-
engedi azonban, hogy a lúczfeny lefelé vándorlásában más
körülmények is közre játszanak.

Nem óhajtok e helyen ezen közvetlen tapasztalatból ered
magyarázattal bvebben foglalkozni, csak megjegyzem, hogy ellene

azt a tapasztalatot is fel lehetne hozni, hogy a szárnyas magvak a szél

által a hegylejt magasabb pontjaira is felvitethetnek és hogy hó-

olvadáskor a magvak is a hóba sülyedve, lassanként a talajra

juthatnak. Erre az eredeti tapasztalatra fleg azért mutatok rá,

hogy másokat hasonló tapasztalatoknak közlésére hívjak fel.

Tudvalevleg ugyanis, az erdknek mondhatnám százados

változását állítják sokan, újabban azonban mindinkább eltérbe
nyomul az a felfogás, hogy az ember beavatkozása az, a mi az

erdt alkotó fajok váltakozását idézi el. Hazánkban még sok
helyen van olyan erd, a melyet ember keze még nem érintett

és látszólag éppen az említett bükkösök azok, a melyek embertl
érintetlenek.

Viszont azonban, az említett magyarázat szerint, valamikor

feljebb is tenyészhetett a lúczfeny és csak a magyarázatban
emiitett okokból került alább. Ámde a legtöbb helyen a lúcz-

feny mégis megtartotta magasabb fekv helyét az illet magya-
rázat daczára.

Ez a tény az, a mi azt bizonyítja, hogy a sajátságos

jelenségnek a magyarázata még más körülményekben is rej-

lik. Ezek a körülmények nem olyan egyszerek, hogy hosszas

megfigyelések nélkül megszabhatok volnának. És éppen ezért

ezeknek a körülményeknek további kutatása az erdket köz-

vetlen megfigyel erdészek feladata volna. Bizonyára a kozmikus
és terrestrikus tényezk sajátságos alakulásában fog rejleni a

nevezett sajátság oka.

(A szakosztálynak 1908. februárius 12-én tartott ülésébl.)


