
A VIDÉK TERMÉSZETI KÉPE

A z általunk most bejárandó területen három jól elkülöníthető 
hegycsoport, a Szepes-gömöri-érchegység, a Lőcse-lublói- 

hegység és a Vikartóci-hegység és egy medence, a Szepesi-meden
ce található. Ezek, illetve a „Beköszöntődben említett folyók alap
vetően meghatározzák a vidék természeti képét, így szükséges 
őket közelebbről is megvizsgálni.

Szepes-gömöri-érchegység

A Szepes-gömöri-érchegység fiatal, harmadkori képződmény 
Keletkezését legszemléletesebben BARGER Guidó, a Coburg- 
uradalomban dolgozó erdőmérnök írta le, munkájából érdemes 
idézni. „Az (Kárpát-medencei) őstenger színe fölé emelkedett 
eruptív kőzetű szigeteknek vulkánhegységeiből még jóval a kő
szén-korszak előtt ömlött ki a lávatömeg, miközben a tenger 
iszapja hosszú évszázadokon át, lassan lerakódott azok lábánál, 
telve az akkor élt lények maradványaival, aminőket még mai 
napig is találnak ezen lerakódásokban.

A lávaömlés és lerakódás befejeztével megmozdult a föld. Egy 
hatalmas lökés után lassan, de állandóan és elképzelhetetlenül 
óriás erővel szorította dél felől az üledékes rétegeket a régi vul
kánhegység maradványaihoz, a Kárpátok kristályos tömegéhez.

A hatalmas rétegekben többszörösen egymás fölé elhelyezke
dett lerakódások, melyeknek nagysága felülmúl minden képzele
tünket -  némileg összehasonlíthatók valamely összetett kendő 
redőivel, melyek egymásra gyüremlettek. E gyüremlésnél és ré
tegeltolódásnál felülkerekedett az alsó réteg, s így jutottak a ré
gibb kőzetek fiatalabb képződmények felé, keletkezési helyüktől 
sokszor tekintélyes távolban, ahova őket -  valamint az úszó szi
geteket -  egy ellenállhatatlan erő sodorta."

A különböző korú üledékek, illetve az eltérő eredetű kőzetek 
egymás mellé kerülése több helyen érceket, az ember számára a 
fémművesség alapanyagát zárta közre, amelyet aztán bányász
tak, és a hegységet „érchegység"-nek nevezték. Különösen a csil
lámpalából felépülő részek tartalmaznak sokféle ércet.

7



A hegység tagjai legfeljebb 1000-1200 méter magasságig emel
kednek, s általában a déli hegyek a magasabbak. (Ez az említett, 
délről történő felgyűrődés következménye.) Legmagasabb, 1290 
m körüli az Aranyasztal (Goldener Tisch;Zlaty stol), amely azon
ban a Gölnictől délre található.

A Szepes-gömöri-érchegység általunk most bejárandó részét 
nyugaton az Alacsony-Tátrától a Vernár-patak választja el, míg 
északról a Hernád folyó völgye, délről pedig a Gölnic völgye 
határolja. Keletről a két folyó összefolyását, a Gölnic Hernádba 
történő beletorkollását tekintjük bejárási határunknak. Ezen a 
területen három kisebb hegységet különíthetünk el, amelyeknek 
az elnevezése ugyan nem egyértelmű, a századforduló szakiro
daimában is gyakran keveredett, de a mi céljainknak, tárgyalási 
sorrendünknek most mégis szüksége van erre az elkülönítésre.

Káposztafalvi-mészkóti egység

A ma Szlovák Turistaparadicsomként (Slovensky ráj) ismert 
hegység a Hernád és a Gölnic közötti érchegységi rész nyugati 
fele. (Ennek alapján egyes múlt századi szerzők nem is a Szepes- 
gömöri-érchegységhez, hanem az Alacsony-Tátrához sorolták.) 
Keleti határa a Gerava-fennsík (Geraun; Geravy), illetve a Galam
bos- (Taubnitz-, Holubnica-) patak lehet. A hegység zöme mész
kőből, dolomitból, a peremén pedig helyenként kristályos palából 
épül fel. A mészkőhegységre jellemző fennsíkok, a gyűrődés nyo
mait viselő völgyek és a különböző víznyelők (töbrök), sőt bar
langok fordulnak itt elő. Az erősen szabdalt felszín változatos 
növényvilágnak ad otthont, ugyanakkor kedvelt turistacél. Ez 
utóbbi aztán meghatározza gazdasági hasznosításának határait 
is. Délen, a Sztracenai-völgyben a századfordulón még működtek 
az ipari létesítmények (vasgyár, gyufagyár stb.), majd az 1950-es, 
60-as években újra „feltámadtak", de napjainkban ez a hegység 
már nem ásványkincseivel, hanem természeti értékeivel vonzza 
az embereket.

A hegyek a déli, Gölnic felé eső részen a magasabbak, így az 
észak felé tartó vízfolyások hosszabbak és kiterjedtebb vízgyűjtő- 
területtel rendelkeznek.
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Iglói-hegyek

Ezt a vidéket nevezték valamikor Ökör(fej)-hegységnek is. 
Nyugati határát a már említett Galambos-patak adja, míg keletről 
szinte észrevétlenül simul bele a következő hegységbe, a Gal- 
musz-hegységbe. Itt elsősorban kristályos palákból álló hegyek, 
hegysorok találhatók. így vízfolyásaik kevésbé vágnak bele a 
völgyekbe, s egyaránt folynak északra a Hernádba és délre a 
Gölnicbe.

A hegység még nem kimondottan bányavidék, a lakosság első
sorban pásztorkodásból és erdei munkából élt meg. Egy-egy fes
tői völgy pedig már a múlt században üdülőhely kialakítását tette 
kívánatossá. így jött létre Iglófüred vagy Feketehegyfürdő.

Galmusz-hegység

Az Iglói-hegyek kelet felé három fő ágba rendeződnek. Az 
északi ág a tulajdonképpeni, szorosabb értelemben vett Galmusz- 
hegység, amelytől délre a Porács- és a Szlavinka-patakok között 
mészkőhát található. (Az északi rész zöme is mészkő.) Délre, a 
Gölnic folyó mellett pedig a déli, elsősorban kristálypalából álló 
vonulat húzódik. Ez utóbbi különösen gazdag ércekben, amelyen 
aztán kifejlődött a Hernád és a Gölnic völgyében a bányászkodás 
és a nehézipar. A bányák fokozatos kimerülése, illetve a könnyeb
ben hozzáférhető ércek elfogyása a múlt század második felében 
aztán a vidék elszegényedéséhez vezetett. Ezen a XX. század 
közepének iparosítása némileg segített.

Az északi rész mészkővilága érdekes, de korántsem olyan vál
tozatos, mint a Káposztafalvi-mészkőhegységben. Ugyanakkor a 
növényvilág is sokkal szegényesebb, kevesebb fajú, mint az előbb 
említett részen.

Lőcse-lublói-hegység

A hegység zöme homokkőből épül fel, itt-ott mészszigetekkel 
(pl. Szepesváralja). A hegység főtömege észak-déli irányban hú
zódik, központja tulajdonképpen a Jávor-hegy (Jávor -  1206 m). 
A hegység csúcsai általában az 1000 métert 200-300 méterrel
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meghaladják, meredekek, vízfolyásai nagy esésűek. A hegység a 
Poprád, a Tarca és a Hernád között vízválasztót képez, vízfolyásai 
a Jávor-hegy környékén erednek, és onnan indulnak az említett 
folyók irányába. Az északi hegyek, a Lublói-hegységként is em
legetett rész a Poprád bal partján kezdődik. (Egyes besorolások 
szerint ez már a Keleti-Beszkidek egyik nyúlványa.) Kiemelkedő 
csúcsai 700-900 méter közöttiek, általában meredek, gyorsan 
emelkedő hegyek jellemzik.

Számunkra külön érdekes a Lőcse-lublói-hegység déli része, 
mivel az bejárásunk fő vonalába esik. A déli rész tulajdonképpen 
a Kereszt-hegy (Krífovy vrch) körül kezdődik. Innen félkör alak
ban kisebb, ezer méter alatti hegyek futnak le a Poprád irányába, 
míg keleten egészen a Hernádig. Ez a déli-délkeleti nyúlvány nem 
homokkő, hanem mészkő, mésztufa. Jellemző példája ennek a 
Drevenyik-hegy, amelyre a szepesi vár épült. Egy másik, kisebb 
mészkőtömb Gánóc környékén található. Ezen mészkövek jel
lemzője, hogy amíg a hegység zömét adó homokkő ásványi kin
csekben szegény, a mészkőben, mésztufából gyógyvizek, külön
féle gázok törnek fel, és jelentős a mészkő bányászati értéke is.

A természeti viszonyok a vidék települési viszonyait, gazdál
kodását is alapvetően meghatározták. A folyóvölgyek elsősorban 
a déli részen lakottak, ahol szántóföldi művelés is meghonoso
dott. A hegység belsejében a mezőgazdaságot elsősorban a pász
torkodás jellemzi. Ez érvényes a keleti, északi és nyugati előhe
gyekre is, bár a népesség szaporodásával az ekével a Poprád és a 
Tarca völgyében is mind feljebb és feljebb hatoltak. A Lőcse-lublói- 
hegység ugyanakkor az erdőgazdálkodás céljaira is csak a műsza
ki fejlődéssel, századunkban kezdett alkalmassá válni. A faanyag 
tengelyen történő szállításának érdekében csak századunkban 
építettek időjárásbiztos úthálózatot, addig a faanyagot csak kis 
mértékben hasznosították.

Vikartóci-hegység

Az Alacsony-Tátra keleti nyúlványát, amely a Hernád és a 
Poprád folyók közé ékelődik be, nevezte így néhány szerző. Szá
munkra talán nem is az elnevezés a fontos, hanem az, hogy ennek 
a hegységnek az alapkőzete kristályos pala és melafir, azaz eltér
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a szomszédos vidékek mészkövétől. Legmagasabb csúcsa a Ko -  
zí-Kamen (1255 m), amit a turisták „Magyar-Rigi"-nek is hívtak. 
(Erről ugyanis látható a Magas-Tátra szinte teljes vonulata.)

Vízfolyásai északra a Poprádba, délre pedig a Hernádba igye
keznek.

Szepesi-medence

A Hernádtól északra, részben a Lőcse-lublói-hegység déli 
mészkővonulatának lekopásával, letöredezésével, részben a hor
dalékok lerakódásával alakult ki. Medence jellegét ugyan zavarja 
például a Drevenyik-hegy kiemelkedő kúpja, de néhány tíz kilo
méteres kelet-nyugati, illetve észak-déli kiterjedésével mégis me
dencének számít. A medencében és annak közvetlen peremén 
jöttek létre az első települések, épültek a városok, s a megélhetés 
fontos forrása a szántóföldi növénytermesztés volt.

Vízrajz

A Hernád Hernádfő (Vikartóc, Vikartovce) felett eredve előbb 
keletre, majd Márkusfalváig délkeletre tartva határolja az érc
hegység északi részét. Márkusfalva után északkeletre fordul, 
majd ismét délkeletre. Margitfalvánál egyesül a Gölniccel, s itt 
már a vize duzzasztott. A korábban jelentős, mintegy 2,8%o-es 
esésű folyó így „megszelídült" A Hernád jobbparti mellékvöl
gyei a mészkőhegységbe mélyen bevágottak, s ezek adják a szlo
vák turistaparadicsom legfőbb látnivalóit.

A Gölnic a Király-hegy tövében eredve előbb keletnek, délke
letnek tart, majd a Dobsinai-jégbarlang tájékán észak felé kitérve 
hurkot képez és ismét délkeletnek fordul. Imrikfalvánál (De- 
dinky) most már duzzasztott, így a rohanását szabályozzák. A 
továbbiakban Iglóvéghelyig (Hnilec) keletnek, kis darabon dél
nek, majd délkeletnek és a prakfalvi (Prakovce) erős déli kanya
ron túl Margitfalváig északkeletnek tart. A folyó a duzzasztómű 
megépítése előtt mintegy 6,3%o-es esésű volt. A Gölnic balparti 
völgyei vezetnek a mészkőhegységbe. „Mindezeket a völgyeket 
és völgyecskéket -  írták a századfordulón -  rendkívül sűrű és 
nagyon kanyargós vízerek ágazzák be." A hegységbe aztán ezen 
vizek mentén lehet behatolni, ami igazi turistacsemegét ígér.
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A Lőcse-lublói-hegység fő vízfolyása a Poprád, amely nyugatról 
határolja és északról pedig elválasztja a lőcsei hegyeket a lublói- 
aktól. Mellékvizei a már említett Jávor-hegy környékén erednek. 
Kiemeljük még a Tárcát, amely keletre folyik és a Lőcse-patakot, 
amely délre. Ezek vizüket a Hernádba viszik.

Éghajlat
Az évi átlaghőmérsékletet az általunk most bejárandó vidéken 

4-6,5 °C közöttinek adják meg. Az alacsonyabb hőmérséklet a 
hegyvidéken, a szűk völgyekben, míg a magasabb a Szepesi-me
dencében jelentkezik.

A csapadék mennyisége évi 600-700 mm közötti érték. Ennek 
a meglehetősen kevés csapadéknak a zöme nyár elején hull le, 
tehát ebből a szempontból az általunk vizsgált terület szubkonti- 
nentális éghajlatú.

Növény- és állatvilág

Amost bejárandó terület növényvilágában természetesen meg
határozók az erdők. A Szepesség egykori természetes növény- 
takarója, természetes erdőtársulásai még a múlt század végén, 
századunk elején is jórészt háborítatlanul fennálltak, bár a vasút
vonal 1872. évi átadása lehetővé tette a fakereskedelem nagy 
arányú kifejlődését, így az erdők fokozott kitermelését. Ennek 
ellenére még most is zömében természetes és természeteshez 
közel álló erdőket találunk. Némileg eltér mindettől a bányák, 
kohók környéke, tehát a Szepes-gömöri-érchegység Gölnic-parti 
és keleti része, ahol jelentős állományátalakításokat is végeztek. 
A korábbi bükk- (és tölgy-) erdők helyére lucfenyvesek kerültek. 
A kohászatban használt faszén koksszal történő helyettesítését 
követően ugyanis a bükkösök értéke csökkent, helyettük az ipa
rifát szolgáltató fenyveseket ültették.

A Szepesség fejlett, magyarországi viszonylatban igen fejlett
nek mondható gazdasági és részben ebből következő kulturális 
színvonala eredményezte, hogy az itteni növény- és állatvilág 
tudományos vizsgálata és leírása korán, már a múlt század köze
pén megkezdődött. A növényvilágot illetően a tudósokat különö
sen izgatta a fák magassági elterjedése. Ebben az első figyelemre
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méltó közlemény FUCHS Frigyes tollából jelent meg 1862-ben. 
Később, 1888-ban GRUBER Károly foglalkozott a kérdéssel. A 
legteljesebb képet természetesen FEKETE Lajos-BLATTNY Tibor 
1913-ban megjelenő műve, „Az erdészeti jelentőségű fák és cser
jék elterjedése a Magyar Állam területén" adta, amelynek alapján 
mi is áttekintjük az egyes fafajok tenyészeti viszonyait.

Szepes-gömöri-érchegység (és a Vikartóci-hegység)

E hegycsoport belsejében a lucfenyő állományai uralkodnak, s 
az erdeifenyő eredeti és természetes előfordulása is számottevő.

A lucfenyő szórványos megjelenése 450 méternél kezdődik, a 
lucfenyőállományok kialakulásának átlagos magassága 560 m, a 
felső határ pedig 1330 m. (Ez a Gölnictől délre eső hegyekben 
található).

Ajegenyefenyő a Hernád völgyében 287 m-en kezd mind szór
ványosan, mind állományalkotó fafajként előfordulni. Ezzel kap
csolatban a Fekete-Blattny-féle könyvben olvashatjuk: Ajegenye
fenyő „könnyen terjeszkedő és árnyékoló tulajdonságai miatt 
tömeges előfordulása majdnem oly magasságban kezdődik, mint 
szórványos jelenléte" Ugyancsak az 1913-ban megjelent könyv
ben fejtegették, hogy a jegenyefenyő ezekben a hegyekben nem
hogy visszaszorulna, de a belterjes erdőgazdálkodással terjed. 
Most, 70-80 évvel később láthatjuk, hogy tévedtek. A felújító- és 
nevelővágások, különösen pedig a tömegessé váló vadállomány 
a jegenye fenyőnek egyre kisebb lehetőséget ad.

A jegenyefenyő felső tenyészeti határát (Gölnicbánya melletti, 
illetve Dobsina környékéről származó adatok alapján) 1235-1240 
m magasságban adták meg.

Az erdeifenyő természetes előfordulásának alsó határát az ülte
tett állományok miatt nem tudták közölni, míg a felső határt 
1180-1200 m közé tették.

Gyalogfenyő az egész hegységben egyetlen helyen, ráadásul 
egyetlen példányban, Gölnicbánya határában, a Fehér-kövön 
(1118 m) fordult elő.

A vörösfenyővel kapcsolatban megjegyezték, hogy ebben a 
hegységben a vörösfenyő mindig az erdei- és a lucfenyő társasá
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gában fordul elő. Majd pedig így folytatják: „aki a sztracenai 
völgyben valaha járt, az előtt felejthetetlen lesz az erdei fatenyé
szetnek az a fölséges kialakulása, mely Vernártól Dobsináig kíséri 
az embert. Éppen a vörösfenyő jelenléte adja meg a környék 
mésztömegeinek azt a sajátos jelleget, aminővel hazánk más vi
déke még kisebb területen sem büszkélkedhetik"

Igaz, a mai látogatót a Sztracenai-völgyben már kissé átalakult 
erdőkép fogadja, de érdemes a fenti megállapításra figyelni, a 
sziklán megkapaszkodó fenyőket így is megnézni.

A bükk elsősorban a hegység déli részén volt tömegesebb, míg 
az általunk most bejárandó, a Hernád és a Gölnic folyók közé eső 
területeken az egykori bükkösöket már a múlt században lucfeny- 
vesekké alakították át.

Akocsánytalan tölgy északi, reliktumszerű előfordulása a Vikar- 
tóci-hegységben, a Hernád völgyében a dubinai tölgyes. Erről írják 
a könyv szerzői: „Amulva jár az ember e fenyves övezte, jórészt 
elegyetlen, kivénhedt sarjakból álló, mintegy 190 ha kiterjedésű 
tölgyállományban, mely 880 m tf. magasságig ér, a legfelső -  már 
luc közt levő -  példányok pedig 917 m-ig. Csupán három kitett
ségre, a délire, délkeletire és délnyugatira szorítkozik, egyebütt 
előtérbe jut a lucfenyő, s a tölgy teljesen eltűnik. A termőtalaj: 
sekély, köves, kárpáti homokkövön. Említésre méltó, hogy a faj- 
fenntartás itt jórészt csak sarjadzás útján történik, ennek megálla
pítása után méltán hihetjük, hogy a klíma a tölgyvegetációra 
mindegyre alkalmatlanabbá vált, s ezzel kapcsolatban mind ki
sebb térre -  a legforróbb déli meredek oldalra -  szorulva, a néhai 
tölgyuralom reliktumává lett." Kisebb tölgyes állt még Gánóc 
határában is.

A gyertyán a Dobsina feletti hegyekben előfordult és Gölnicbá- 
nyától délre is.

Végül megemlítjük, hogy a tiszafát mind a Nagy- és Kis-Szo- 
kol-völgyben, mind a Sztracenai-völgyben általánosan elterjedt- 
nek írták le. A Coburg hercegi erdészeti személyzet ez utóbbi 
helyekről 20-25 cm átmérőjű, idős példányokat is bejelentett.
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Lőcse-lublói-hegység

A hegységben az erdők zöme lucos, a bükk alárendelt szerepet 
játszik.

A lucfenyő szórványos előfordulásának alsó határa 450 métertől 
számítható, míg az állományképzésé 590 m.

A jegenyefenyő a hegység egyes helyein (például Lőcse határá
nak Tarcafő felé eső részein) egyáltalán nem fordul elő, máshol 
pedig kimondottan szórványos, így alárendelt szerepet játszik.

Az erdeifenyővel kapcsolatban tudjuk, hogylglóés Lőcse között, 
Pálmafalva határában (500-664 m magasságban) „kiterjedt, ele- 
gyetlen -  azonban aligha őstermőhelyen lévő -  állományai nő
nek" Ugyanakkor Lőcsétől északra-északkeletre, a Tarca irányá
ban egyáltalán nincs erdeifenyő. A kötet összeállítói az erdeifenyő 
szepességi előfordulását részben a cipszerek erdőkultúrájának 
tulajdonították, s ezzel kapcsolatban meg is jegyezték: „a szász 
eredetű helységek közelében feltűnő sok az elegyetlen állomány, 
a tótajkú lakosság területén ellenben nem."

Gyalogfenyő csak a Gehol-hegyen (1050 m) fordult elő.
A Fekete-Blattny-könyv vörösfenyőre vonatkozó adatai hiányo

sak. Csak annyit állapítanak meg, hogy Lőcse határában, a Zittel- 
bergen keleti kitettségben 690 m magasságban előfordul.

A Fekete-Blattny-könyv a bükk előfordulására nem közöl ada
tokat, annál érdekesebb a kocsánytalan tölgyre vonatkozó részek. A 
lőcsei Mária-hegyen a tölgy 781 m magasságban fordul elő, míg 
a már említett Gehol-hegy alatt 725 rn-en. Itt a tölgyes közvetle
nül, a bükk „kihagyásával" megy át lucfenyvesbe.

Gyertyánt Lőcsétől északra már nem találunk. Lőcsével kapcso
latban még meg kell jegyeznünk, hogy a város több növénynek is 
határjelzője. Az aranyeső (Laburnum anagyroides) még jól fejlett 
cserje, és a téli magyal (Ilex aquifolium) is jól kibírja a telet. A 
közönséges dió (Juglans regia) ültethetőségének északi határa is 
itt húzódik (Moesz-vonal).

Az állományalkotó fafajok mellett a Szepesség, különösen pe
dig a Magas-Tátra és a Szepes-gömöri-érchegység Szepes várme
gyébe eső részét a lágyszárú növényzet alapján is korán, szintén 
a múlt század közepén leírták. KALCHBRENNER Károly úgy
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látta, hogy a következő növények a Hernád és a Gölnic közötti 
hegyekben érik el elterjedésüknek déli határát, mivel a szomszé
dos Gömörben már nem fordulnak elő:

dán csűdfű Astragalus danicus
molyhos rózsa Rosa tomentosa
tavaszi pimpó Potentilla verna
tündérfürt Spiraea aruncus (Aruncus sylvestris)
szudéta árvácska Viola lutea (Viola sudetica)
kereklevelű harmatfű Drosera rotundifolia
azonosítatlan Arabis Holleni (?)
poloskavész Cimicifuga foetida
magas sarkantyúfű Delphinium elatum
zergeboglár Trollius europaeus
hegyi boglárka Ranunculus montanus
hegyi kőtörőfű Saxifraga adscendens
hegy ékessége Trientalis europaea
patyolatboglárka Ranunculus aconitifolius
nyakperecfű Cortusa Matthioli
lisztes kankalin Primula farinosa
csatavirág Polemonium coeruleum
havasi tárnics Gentiana nivalis
apró galaj Galium pusillum
Jacquin-zörgőfű Crepis jacquinii
alpesi zörgőfű Crepis alpestris
szibériai zörgőfű Crepis sibirica
nagyvirágú zörgőfű Crepis grandiflora
kacúros véreslapu Hypochoeris radicata
felemáslevelű aszat Cirsium heterophyllum
gyapjas aszat Cirsium eriophorum
osztrák zergevirág Doronicum austriacum
babérfűz Salix pentandra
mocsári nőszőfű Epipactis palustris
cseh nőszirom Iris bohemica
szudéta perje Poa chaixii
érdes zabfű Avena planiculmis
hegyi hólyagpáfrány Cystopteris montana

16



Ellenkező irányból, délről csak a Hernád völgyéig hatolnak a 
következő növények:

csepleszmeggy Prunus chamaecerasus
szillevelű gyöngyvessző Spiraea chamaedryfolia
barkócaberkenye Sorbus torminalis
parlagi ligetszépe Oenothera biennis
gyapjas kutyatej Euphorbia villosa
színeváltó kutyatej Euphorbia polychroma
bibircses kecskerágó Euonymus verrucosus
mogyorós hólyagfa Staphylea pinnata
tinóöröm Pyramidata vaccaria
festő csülleng Isatis tinctoria
útszéli zsázsa Lepidium draba
magas zsombor Sisymbrium strictissimum
kányazsombor Alliaria petiolata
osztrák kányafű Rorippa austriaca
méregölő sisakvirág Aconitum anthora
lángszínű hérics Adonis flammea
fehér fagyöngy Viscum album
borostyán Hedera helix
ernyőskörtike Chimaphila umbellata
nadragulya Atropa bella-donna
apácavirág Nonnea pulla
csinos ezerjófű Centaurium pulchellum
bókoló bogáncs Carduus nutans
barnapalka Cyperus fuscus
korai sás Carex praecox
sárgás sás Carex michelii
eperjes sás Carex pilulifera
fenyérfű Andropogon ischaemum

A növények közül kiemeljük a havasi gyopárt (Gnaphalium 
alpinum L.), amely a Káposztafalvi-mészkőhegységben jóval 
1000 m alatt, 700-800 m-es magasságban fordul elő. Ennek magya
rázata a hegység szabdaltsága, a vízmosások, sziklahasadékok 
hűvös éghajlata.
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AGölnic-völgyben előfordul még a szibériai hamuvirág (Ligu- 
laria sibirica L.), a Gölnic és a Garam vízválasztóján pedig a 
tavaszi tárnics (Gentiana verna L.).

Az állatvilággal kapcsolatban említjük meg, hogy a Drevenyik- 
hegyen honos az ürge is, a hegyvidékek pedig általában a közép- 
hegységek állatvilágát tükrözik. A szarvas a múlt században még 
meglehetősen ritka volt, hiszen voltak évek, amikor az egész 
vármegyében egyet sem ejtettek el. Ma szaporodik csakúgy, mint 
az őz. A nagyragadozók közül a hiúz és a medve is előfordul, sőt 
időnként farkasról is vannak hírek, de a turisták által látogatott 
részeken nem találkozunk velük. Ugyanez érvényes a nyír- és 
siketfajdra is, sőt a császármadár sem tartozik a mindennapos 
fajok közé. Ezen földön fészkelő madarakat veszélyeztetik a vad
disznók is.

A Káposztafalvi mészkőhegységbe megkísérelték a zergéket 
betelepíteni, máshol meg muflonokkal próbálkoznak. Hogy ezek 
mennyire honosodnak meg a faunában, az a jövő kérdése, de a 
tájba, a növény- és állatvilágba való beleilleszthetőség különösen 
a muflon esetében kérdéses.

Erdőgazdálkodás
A most bejárandó szepesi tájon minden olyan tényező hatott, 

amely a magyar erdőgazdálkodás történetében kimutatható. Te
hát a gyepűnek meghagyott erdőségek, a királyi birtokok erdő
óvói kora középkori történetétől egészen a környezeti károkig, az 
ipari szennyező anyagoktól elpusztuló erdők történetéig végig
vezethető az itteni erdőgazdálkodás fejlődése.

A Szepesség, a „Silva Scepus" benépesülésében évszázadokig 
az erdőirtás volt a meghatározó. Mind a településekhez, mind a 
gazdasági tevékenységhez a korábbi erdők helyét kellett elfoglal
ni. Gölnicbánya iratai között találunk egy 1284-ben kelt királyi 
oklevelet, amely szerint IV. László erdőt adományozott irtásra és 
benépesítésre, „mivelhogy az az erdő -  szólt a királyi levél -  
sokkal hasznosabb lesz így népesen, mintsem lakatlanul"

ASzepesség eltérő politikai helyzetű településeiben a középkor 
végére bizonyos fokig árnyaltabban ítélték meg az erdők helyze
tét. Legelőször a bányavidék, tehát a Gölnic mente erdőinek sor
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sával kezdtek törődni. Ez mindenekelőtt a bányákhoz (és kohók
hoz) szükséges faanyag biztosítása érdekében tett tilalmasokat és 
bizonyos, szabályszerűbbnek mondható vágásvezetéseket jelen
tett. Leginkább pedig azt-II .  Miksa 1571. évi bányarendtartásából 
következően - ,  hogy a bányák körüli erdők a bányák üzemeltetői, 
tulajdonosai rendelkezésére álltak. Az eddig irtandónak, pusztí- 
tandónak ítélt erdőségek tehát folyamatosan gazdasági szerephez ju 
tottak.

Ezt a gazdasági szerepet aztán a XVIII. századi gazdasági 
fellendülésben egyre inkább hangsúlyozták. Lőcse már 1758-ban 
kérte, hogy a Helytartótanács intézkedjék az erdőpusztítások 
megakadályozása érdekében. Az 1769. évi Mária Terézia-féle erdő- 
rendtartás után pedig a szepesi városok egy részében (például 
Korompán) helyi rendtartások meghozatala, egyben pedig az 
erdészeti szervezet kiépítése kezdődött meg. A kassai (országos) 
főerdő fel ügye lő 1811-ben a szepesi városi erdők pusztításának 
megakadályozása céljából szepesi erdőmesteri állás létesítését 
kérte. Sikertelenül. Pedig ekkor már a Poprád menti városok 
(Felka, Szepesszombat, Strázsa és Mateóc) egyáltalán nem rendel
keztek erdőségekkel, s számtalan község is erdő nélkül „szűköl
ködött"

Az 1852. évi osztrák erdőtörvény magyarországi életbe léptetése 
a Szepességben tulajdonképpen kedvező visszhangot váltott ki, 
mivel mind a szabad királyi városok, mind a bányásztelepülések 
igyekeztek az erdeikben folyó gazdálkodást szabályozni. A közös 
erdők a községekben a bíró felügyelete alá, a városokban pedig a 
polgárok közül egy vagy több évre választott erdőinspektor alá 
tartoztak. Ugyanakkor az uradalmak is megtették az első jelentős 
lépéseket az erdészeti szervezet, sőt a korszerű erdőgazdálkodás 
megteremtésére. Közben azonban az osztrák-magyar kiegyezés 
utáni gyors gazdasági fejlődés minden korábbinál több fát igé
nyelt, amihez az előző, rendtartásokon, netalán szokásjogokon 
alapuló erdőgazdálkodást át kellett alakítani. Az 1879. évi erdőtör
vény után a szepességi települések -  immár egyetlen, egységes 
vármegyéhez tartozóan -  határában is felmérték az erdőket és 
kiépítették a modern erdészeti szervezetet. Ez azonban a külön
böző erdőtulajdonosokat eltérően érintette.

19



Kincstári erdők

Az általunk most bejárandó területen állami erdők Szomolnok- 
tól délre és északra terültek el. Ez utóbbit érintjük, az egykori óvízi 
erdőgondnokság területét. A korábban kincstári bányaigazgatóság
hoz tartozó erdőket az államerdészet a kiegyezés után megkímélt 
állapotban vette át. DIVALD Adolf, aki ezeket az erdőket 1868- 
ban bejárta, s hasznosításukra javaslatokat tett, meg is jegyezte: 
az erdők jelen állapota „azon nem jól értelmezett takarékosságban 
leli megfejtését, mely a bányaigazgatóságoknál mindenütt napi
renden volt, és mely azon téves nézeten alapult, hogy az élő erdőt 
bizonyos koron túl is haszonnal lehet tartogatni." Ezt látva a 
fokozott kihasználás, ipari hasznosítás mellett szállt síkra, ami 
aztán a következő évtizedekben -  a bányászat és kohászat hanyat
lásának dacára is -  bekövetkezett.

A szállítási viszonyok javítása érdekében a Gölnic völgyében 
megépítették a Szomolnokhutától Gölnicbányáig terjedő keskeny 
nyomtávú vasutat. Később ehhez csatlakozva, az 1912. évi óriási 
széldöntések után (ezek Szomolnoktól délre voltak) pedig még 
további vasutakat. Összességében az óvízi erdőgondnokságban 
mind a szállítási, mind az értékesítési viszonyok kedvezőek vol
tak.

Uradalmak

Az uradalmak közül a Csáky családnak volt jelentős erdőterü
lete, jórészt a Hernád bal partján. Gróf Csáky Albin, Szepes vár
megye akkori főispánja főleg erdővédelmi intézkedéseivel tűnt ki. 
1875-ben ugyanis a korábbi szél- és hótörések nyomán a megye 
fenyveseit nagy szúinvázió fenyegette, s ekkor-miként a korabeli 
tudósításban olvashatjuk -  „ő exellentiája azonnal az összes sze
pesi erdőtiszteket összehívatta, hogy tanácskozzanak a közve
szély elhárításáról. Ennek következtében a megye erdőségei hét 
területre osztattak be, és minden kerület számára szakemberekből 
álló bizottság választatott oly utasítással, hogy ezen bizottság 
köteles az egész területet azonnal beutazni, a szú kiterjedéséről 
tudakozódni és egyrészt az irtó, másrészt az óvó intézkedéseket
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a helyszínen alkalmaztatni. Ezen erélyes és tervszerű működés
nek köszöni sok luczfenyő-erdőnk mai létezését."

A Csáky családnak Szepessümegen, Szepesolasziban és Nagy- 
kuncfalván volt erdészeti tisztviselője. Közülük talán legnevesebb 
GRUBER Károly, aki többször is tanulmányt írt a szepesi erdősé
gekről.

A másik jelentős uradalom egykori erdőmesterét, majd erdő
igazgatóját, GREINER Lajost nem kell bemutatni. Ő volt az, aki a 
XIX. század közepén a hazai erdőgazdálkodás történetében oly 
jelentős „Coburg-herczegi" fatermési táblákat szerkesztette. Mé
réseihez felhasználta a Coburg-uradalom Hernád és Gölnic fo
lyók közötti erdőinek adatait. Erről a részről egyébként legelőször 
1852-ben írt állományismertetőt, majd idővel üzemterveket is 
készített. A XIX-XX. század fordulóján is a GREINER által össze
állított, némileg azonban már átdolgozott üzemterveket használ
ták a Káposztafalvi-mészkőhegység zömében, a Coburg-birtok- 
nak számító részeiben. Mind a lomb-, mind a szálerdőkben 80 
éves vágásfordulóval dolgoztak. Ugyanakkor az uradalom a Her
nád-áttörés környékén jelentős idegenforgalomra is berendezke
dett.

A szepesi uradalmakban sokáig nem törekedtek -  ellentétben 
az ország más részeivel -  a lomberdők mindenáron fenyvesekké 
történő átalakítására. (Igaz, viszonylag kevés volta lomberdő.) Az 
ipari üzemek ugyanis jól fel tudták használni a bükkfát is, úgy
hogy a lomberdőkben viszonylag hamar bevezették a gyérítése
ket is. Volt ugyanis a gyérítésből kikerülő anyagnak is piaca, csak 
természetesen megfelelő szállítóberendezéseket kellett kiépíteni. 
A Coburg-uradalomban több helyen építettek facsúsztatókat, 
ahol mind a rönk- (szabadon), mind a tűzifaanyagot (kézi szánok
kal) szállították. ACoburg-uradalom erdészeti központja Káposz
tafalván és Sztracenán volt.

Városok

A városok közül legnagyobb (mintegy hatezer hektár) és legré
gebben kiépült erdőgazdálkodása Lőcsének volt. A város önállóan 
alkalmazott erdőmérnököket és erdészeket, az erdőket az erdő
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törvény után sem adta állami kezelésbe, hanem az évi mintegy 
100 hektárnyi vágásterületéről kikerülő faanyagot maga értékesí
tette, s gondoskodott a felújításról is.

Lőcséhez hasonlóan Igló is házi kezelésben tartotta erdőit. Itt az 
erdőterület mintegy 8,5 ezer hektár volt. A két pagonyra osztott 
erdőkből fedezték mind a polgárok évi tűzifaszükségletét, mind 
a bányászattal és kohászattal összefüggő faigényeket. Az erdőjo
gosultsággal nem rendelkező polgárok („zsellérek") évi díj elle
nében gyűjthettek hullfát, illetve áshattak ki tuskókat.

Gölnicbánya körülbelül négyezer hektárnyi erdeje szintén váro
si kezelés alatt állott. A fele részben fenyves, fele részben lombfa
faj ú erdőkből ez utóbbiakat az első üzemtervezéskor, az 1880-as 
években fenyvesekké kívánták átalakítani. Ekkorra ugyanis a már 
többször sarjaztatott (és legeltetett!) tölgyesek, bükkösök lerom
lottak, s célszerűnek látták az iparilag jobban felhasználható luc
fenyőt megtelepíteni.

A többi város, illetve község, Szepesváralja, Korompa, Merény, 
Szomolnok stb. erdőit még az 1898. évi erdőtörvény előtt állami 
kezelésbe adták. Ezekre Lőcsén és Gölnicbányán szerveztek állami 
erdőgondnokságokat. Az 1898. évi XIX. te. után pedig Lőcsén 
erdőhivatal alakult, s az előbb említett két erdőgondnokság mel
lett még Podolinban és Szepesolasziban szerveztek gondnoksá
got.

Egyéb birtokosok erdei

Az említett erdőgondnokságok kezelték az egyházi testületek 
(a szepesi püspökség erdeinek kivételével, ahol külön erdészeti 
igazgatás volt); az iskolai, tanítói, jegyzői és a nemesi és volt 
úrbéres közbirtokosságok erdőit. Különösen ez utóbbi birtokcso
portba tartozó erdők okoztak sok gondot. Az úrbéri birtok
elkülönítés ugyan az 1870-es évekre lezajlott, de számtalan birtok
közösség legelőilletőségként is erdőt kaptot. így a területen erdő
irtáshoz fogott (amit a kedvező faértékesítési viszonyok is ösztö
nöztek), s tényleg kiterjedt kopárok keletkeztek. Ennek az állatte
nyésztési érdeknek, ti. a legelőnyerésnek az erdészeti hatóságok 
a legelőerdő üzem megteremtésével igyekeztek gátat vetni. A lege
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lőerdő üzem ugyanis a fák 0,2-0,6 zárlata mellett lehetőséget adott 
a terület legeltetésére is.

Érdekességként említjük meg, hogy még magánerdőket (Mar- 
gitfalván) és részvénytársulati erdőket is adtak államerdészeti 
kezelésbe. Ötösbánya határában, a kotterbachi bányatársulat er
deit is az államerdészek kezelték. Ez utóbbi helyen keletkezett az 
1890-es években többször is jelentős, ezer hektárokra kiterjedő 
erdőkárosodás, amely napjaink erdőpusztulásának mintegy „elő
hírnökének" tekinthető. ARotschild-konszernhez tartozó vasko
hók kén- és higanytartalmú füstjétől ugyanis több ezer hold erdő 
megbetegedett. A Földművelésügyi Minisztérium kárszakértőket 
küldött ki, akiknek a jelentése alapján a kohókat füstszűrőkkel 
szereltették fel, s gondoskodtak az erdők felújításáról. Az eset 
kapcsán pedig nyilvánvalóvá vált: az erdőket az ipar szennyező- 
anyagai egyre jobban veszélyeztetik.

Még az iparral kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a 
bányászat és kohászat a XIX. század végén itt is hanyatlásnak 
indult. Ebből is következett, hogy a faipar (idővel pedig az ide
genforgalom) szerepe nőtt. Egyre több és nagyobb feldolgozott
sági fokú faanyagot szállítottak ki, értékesítettek a szepesi erdő
ségekből.

Vadászat, halászat és természetvédelem

A vidék természeti viszonyai szinte minden, a Kárpát-meden- 
cében honos vadfaj megtelepedését lehetővé tették. Valóban, a 
régi krónikákban szarvas kártételétől a fájd- és rigófélék rend
szeres asztalra kerüléséig mindenről lehet olvasni, de a XIX. szá
zad második felére lényegesen megváltoztak a viszonyok. Aszar- 
vas eltűnt, csak mesterséges telepítésekkel lehetett újra meghono
sítani. Ugyanígy megfogyatkozott az őz is, amelyet viszont a 
vadkímélési intézkedések (az elejtő megbüntetése, az erdei kor
látlan legeltetés megtiltásával az élőhelyek zavartalansága, raga
dozóirtás stb.) újra elterjedő, honos vaddá tettek. A vaddisznó a 
megye déli részén jelent meg, s az 1870-es években már a Magas- 
Tátrát is elérte. Az apróvad közül viszont a nyúl és a fogoly gyéren 
fordult elő, a vadkímélési intézkedések hatására sem szaporodott. 
Ennek ökológiai és egyéb okai is voltak. A hosszú telek, esős
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nyarak kétségtelenül hátráltatták a szaporodásukat. A rend
szerint kis vadászterülettel rendelkező bérlők pedig nem is na
gyon gondoltak a ragadozóirtásra, a hasznos vad elszaporodásá
nak elősegítésére. Kedvezőbb viszonyok csak a nagyobb uradal
makban voltak. A Csáky-uradalomban már az 1880-as években 
megpróbálkoztak a fácán megtelepítésével is. (Úgy látták, hogy a 
hűvös szepesi időjárás mellett az állományt télen befogva kell 
tartani, s csak tavasszal kiengedni.)

Az 1872. és 1883. évi vadászati törvények a Szepességben is 
kétféle hatást értek el. A korábbi, „szabad" vadászati lehetőségek 
megszűntek, s ezzel a vadászati joggal rendelkező, azt bérbe adó 
városok bevételtől estek el. (A továbbiakban ugyanis a földtulaj
donosok lettek a bérbeadók.) Ugyanakkor megteremtődött a le
hetősége egy modern, a korszerű vadászás, sőt vadgazdálkodás 
alapján álló egyesületi rendszer kiépítésének. Ezek között első 
volt a lőcsei vadásztársulat, amely mintegy 20 ezer hektárnyi terü
letet bérelt. Ezen a területen vadászati kíméleti részt jelöltek ki, 
gondoskodtak a ragadozóirtásról, sőt a téli etetésről is.

Szintén jelentős volt a délszepesi vadász-védegylet, amelynek mű
ködése a Lőcse, Szepesváralja és Hernád folyó közötti részen 
mintegy 13 ezer hektár területre terjedt ki. A védegylet tagjai -  
akár önálló, akár bérelt vadászterület tulajdonosai voltak -  közös 
fővadászt, vadászati személyzetet tartottak, s a tagdíjukból gon
doskodtak tenyészvad beszerzéséről is.

A szepesi vadászok, főleg az uradalmakban, kifogásolták a 
vadászati törvények kopózást tiltó rendelkezéseit. „Vadász-kör- 
letinket -  miként írták -  a kopó-vadászatra utalják nem csak 
megyénk terep-viszonyai, az egymással összefüggő, hegyen-völ
gyön elterülő nagy erdőségek, melyek többnyire gyér vadállomá
nyukkal egyaránt bizonytalanná és költségessé teszik a hajtó-va- 
dászatot, hanem a régi időkből átöröklött vadász-szokások ha
gyományai és a vadászat ezen nemében rejlő romantika varázsa 
is." Ezen romantikus vadászati módot azonban haszonvadra már 
nem, legfeljebb dúvadra lehetett alkalmazni.

Közülük természetesen legnevezetesebbek a medvevadászatok 
voltak. (A farkas- és hiúzállomány gyérítését ugyanis többnyire 
mérgezéssel oldották meg.) ACoburg-uradalomban a medve elej
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tését a herceg magának, illetve vendégeinek tartotta fenn, míg 
más erdőkben egyszer-egyszer kisebb uraknak is jutott a medve
vadászat varázsából. A medvével kapcsolatban egyébként már az 
1880-as években felvetődött a kevesbedés, az állomány fogyásá
nak a kérdése is, de a lőcsei polgármester igyekezett az aggódókat 
megnyugtatni. „Habár ezen fejedelmi vad nálunk -  írta -  nem oly 
gyakori, mint hajdan ..., azért mégis minden évben egy néhány 
elejtett példányával ékesíti lőjegyzékünket, és remélhetőleg még 
nagyon távol van azon időpont, midőn megyénkben ezen az 
újabb kor czivilizácziója elől mindinkább kitérő leghatalmasabb 
vadfajunk utolsó mohikánja is beadja a bundáját."

A haltenyésztés előmozdítása érdekében -  elsősorban német 
példák alapján -  a Szepességben haltenyésztő társulatokat alapí
tottak. Különösen Igló város járt ebben a haltenyésztést fellendítő 
munkában az élen, ahol a társulatot a polgármester vezette.

1880-tól kezdődően működött az Észak-magyarországi Halá
szati Egyesület, amelynek a célja a halállomány óvása és mester
séges szaporítása volt.

A természetvédelem érdekében tett első intézkedések legelőször 
az 1879. évi erdőtörvény véderdőkről rendelkező részeihez kö
tődtek. A felső erdőhatár mentén lévő véderdők mellett kimon
dottan tájesztétikei megfontolásból jelöltek ki a Sztracenai-völgy
ben véderdőt. Ezen erdő -  írták róla -  „a völgynek szépségét van 
hivatva fen(n)tartani" A védelem céljából csak egészségügyi vá
gásokat engedélyeztek.

Ugyancsak az erdőtörvény véderdőkről szóló fejezetére hivat
kozva kérte a Magyarországi Kárpátegyesület, hogy „a fürdők és 
az egyesület által épített utak és menedékházak érdekében 
fön(n)tartandó erdők a véderdők közé soroltassanak" Miként a 
Tátrában, úgy az általunk most bejárandó vidéken sem lehet tehát 
a természetvédelem eszméjét a Magyarországi Kárpátegyesület
től elválasztani. Mind az egyes állat- és növényfajok, mind az 
általános, területi természetvédelem harcos szószólója volt. Az 
egyesület működése irányította rá a figyelmet az egyes védendő 
értékekre, hiszen a védelem első lépése mindig a megismerés, 
mivel csak azt tudják védeni, aminek értékét ismerik.
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A kibontakozó magyarországi természetvédelem jeles objektu
mait képező millenáris- és Erzsébet királyné-emlékfásítások Sze- 
pes vármegyében különösen nagy visszhangra találtak. Jelentős 
munkát végeztek az első természetvédelmi összeírás alkalmával 
is. Az említett emlékültetvényeken kívül szinte valamennyi, ma 
is értékes természeti képződménynek tartott objektumot véde
lemre javasoltak. így a Hernád-áttörést, a Sztracenai-szorost, a 
Kiszel-szurdokot, a Roth Márton-gugyort és más, a Káposztafal- 
vi-mészkőhegység természeti értékét. A növények közül a tiszafa 
és a havasi gyopár itteni előfordulási helyét kívánták megóvni, 
míg Lőcse környékén a nevezetes fákat. (Ez utóbbi összeírást 
később GYÖRFFY István botanikus pontosította, kiegészítette.) 
Ugyancsak védelemre javasolták a neves forrásokat, sőt egy-két 
kultúrtörténeti emléket, épületet is. Ez utóbbiak közül kiemeljük 
a Menedékkő romjait vagy a podolini piarista kolostor úgyneve
zett Rákóczi-tornyát.

Ekkor, az 1909. évi összeírás után tervezték, hogy a megyében 
egyöntetűen, lehetőleg vasoszloppal jelölik meg az arra érdemes 
természeti értékeket, majd lefényképezik és albumban a nagykö
zönség elé tárják. Erre azonban nem került sor, mint ahogyan a 
természetvédelmi összeírást sem követte természetvédelmi tör
vény.

Az államfordulat után a természeti értékek továbbra is nagy 
figyelmet kaptak, hiszen a Káposztafalvi-mészkőhegységben lé
tesítették a Szlovák turistaparadicsomot (Slovensky raj). Az emlí
tett vidéket aztán 1964-ben természetvédelmi területté nyilvání
tották, majd 1988-ban megalakult a Szlovák Paradicsom Nemzeti 
Park (Národnij park Slovensky raj). Az egyéb, általunk most 
felkeresendő vidéken pedig természetvédelmi területeket hoztak 
létre.
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