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F. Pax: Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den

Karpathen. I. Bd.*

A. Engler und 0. Drudc : »Die Vegetation der Erde«. Sammlung pflanzengeographischer

Monographien. II. líd. 209. 1 , 9 a szövegbe nyomott képpel, 3 heliogravurrel és 1 tér-

képpel. Lipcse 1898.

Pax. a növénytan tanára a boroszlói egyetemen 1882— 1897- ig járta be

Kárpátjainkat azon czélból, hogy azoknak florisztikai és növényföldrajzi viszo-

nyait tanulmányozza ; tette azt, mint Németország a modern florisztika és

növényföldrajz jeles kutatóinak egyike. Könyvét a Kárpátok növénytani kuta-

tásának történetével kezdi, melyet majdnem a magyar florisztika történeté-

nek mondhatunk. Vonzóan és érdekesen van c rész megírva és e mellett

tárgyilagos és minden sovinizmustól mentes. A magyar florisz.tikus szerzkrl

méltóan emlékezik meg és még olyan munkáknak is, melyekrl biztosan tudva

van, hogy sok bennök a megbízhatlan adat, kifürkészi az érdemét és nem vonja

meg tlük az elismerést. Igazságszeretetének fényes bizonyítékát adja, midn
Kitaibel P á 1-ról a következ szavakkal emlékezik meg: »Kitaibel a múlt

század (XVIII.) végén Magyarország legelkelbb botanikusa volt, ki az ország

kutatása körül többet tett, mint akárki eltte vagy utána. « Kiváló lelkiismere-

tességet tanúsít a hazai irodalom iránt és az erre vonatkozó hosszú jegyzékben

alig fedezünk föl hézagokat. Föl kell említenem könyvének még egy másik

fényoldalát is, mely feltnen eltérvé teszi a hazánk viszonyaival foglalkozó

külföldi munkáktól és ez az, hogy a magyar nevek írásában aggályos pon-

tossággal követi a mi helyesírásunkat és e tekintetben alig akadunk hibákra.

Bizonyos, hogy a mint Pax megszerette a mi flóránkat, éppen úgy meg-

szerette a földet is, mely azt táplálja.

P a x mindenekeltt leírja a Kárpátok földrajzi tagosultságát ; ezen érde-

kesen megírt részbl csak annyit említünk meg, a mennyi ezen ismertetésünk

megértéséhez szükséges.

Három helyen van a Kárpátok hegyrendszere Európa egyéb hegységei-

vel összeköttetésben. Pozsony mellett a Duna áttörése megmutatta, hogy a

Kárpátok geológiai szerkezetüket tekintve csak folytatását teszik az Alpok

* Bemutatta a szerz a növénytani szakosztálynak 1898. évi október 12-iki ülésen.
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rendszerének ; a Krassó-Szörényi hegység* útján a Kárpátok összefüggnek a

Balkán-félsziget hegységével ; északon pedig a Szudetekkel. A geológiai kuta-

tások kimutatták azt, hogy hazánk nagy Alföldje a harmadkorban tetemesen

sülyedt ; e süllyedésekbl a Kárpátoknak is jutott rész, úgy hogy azok most

az Alpoktól különböznek. Ha t. i. ez utóbbiakban négy egymástól élesen meg-

különböztethet övet lehet világosan fölismerni, ú. m. a központi Alpok kristá-

lyos övét, melyre északon és délen mész rakódott és arra, de csak északon,

a homokkövek (Flysch) keskeny öve : a Kárpátokban a kzetek ezen elrendez-

désében, bár az említett övek mind megvannak bennök, annyiban mutatkozik

eltérés, hogy az említett sülyedés egyes maradványok kivételével elpusztította a

kristályos övet és délen a mészhegységet, ellenben a homokk széles övben követ-

het a Miava- szorostól egészen Brassó környékéig. A Hernád, Tarcza és Poprád

mai völgyei egy törési vonalban (eperjes-kassai törésvonal) feküsznek, mely meg-

szüntette a Kárpátoknak alpesi jellegét, a mennyiben a kristályos és a mészöv

eltnése folytán a hegylánczok mindinkább alacsonyodnak. P ax a Kárpátok ezen

részét, mely ezen törési vonaltól nyugatra fekszik, Nyugoii Kárpátoknak nevezi és

az ezután közlendkben egyszersmind azt is fogjuk tapasztalni, hogy ezen törési

vonalnak növényföldrajzi tekintetben nagyon lényeges szerep jutott. Keletre

ezen törési vonaltól a homokk van hatalmasan kifejldve, a hegyek ismét

emelkedben vannak, míg végre a rodnai havasokban meghaladják a 2000 és

ennél több métert, és ez világosan annak tulajdonítható, hogy itt a kristályos

öv megmaradt. A Kárpátok ezen része az Erds Kárpátok. A kristályos övön

átvezet Borgó-szorost tekintik az Erds Kárpátok és az Erdélyi Felföld közti

határnak, de ezen határ és egyáltalában a hegyrendszernek geográfiai min-

sége nem esik össze egyszersmind annak geológiai szerkezetével ; növény-

földrajzi tekintetben is a két hegység között a határ nem olyan éles, mint a

Nyugoti és Erds Kárpátok között. Czélszerbbnek tartaná Pax, ha ezen

határvonalat a Tisza és a Prut völgyeibe fektetnék, mert ez inkább felelne

meg a geológiai alkotásnak és növényföldrajzilag is igazolható lenne.

A Kárpátok hegyrendszere ezen három tagra való osztását a földfelület

harmadkorbeli ránezosodásának köszöni, azonban az Alföld felé a beszakadá-

sok szélein vulkánikus úton a hegyrendszernek egy új eleme keletkezett,

ugyanis a Kárpát-tracliythegységek, melyek tetemes hosszúságban elterjedvén,

sajátságos tájképet is alkotnak. Ezek a trachythegységek a Kárpát-hcgyrendszer

három tagjának mindegyikéhez járultak.

Ezen földnek florisztikai viszonyait most a következkben ismertetjük.

Az alacsony dombvidék növényformácziói. Az alacsony dombvidék elne-

vezéssel Pax a hegységet azon magasságig illeti, melyen a nagyobb helysé-

gekkel való zárt telepítés végét éri. Ezen önkényesnek látszó és körülbelül

6—700 m-nyi magasságba ér határ növényzeti határnak is bizonyul. Az em-

berek lakta telepekkel megsznik itt a búza- és kukoriczatermesztés, kivéve

keleten, a hol a nyári nagyobb meleg biztosítja a termés megérését, de ennél

Szerz itt a német forrásmunkák nyomán a Banater Gebirge elnevezést

használja.
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lényegesebb, hogy nyugaton 6—700 m-nyi magasságban, melynek az Erdélyi

Felföldön 850 m-nji magasság felel meg, bizonyos fák is elérik magasságbeli

határukat és pedig els sorban a tölgy, a melylycl a hárs, kris, hegyeslcvel

juhar társulnak ; másodsorban pedig az erdei feny és a gyertyánfa. Pinus

auslriaca és P. sylvestris csak kivételképen mennek magasabbra, st ez utóbbi

egészen a törpe feny régiójába is eljut. A tölgy és társnövényeinek magas-

ságbeli elterjedése a Nyugoti Kárpátokban a 000 m-t éri el ; Erdélyben, a hol

a dombvidék jellegnövénye gyanánt szerepel, eléri a 700—850 m-t ; egyes

tölgyek elszórtan 1000 m-ig is feljutnak ; legmagasabbra hat fel a Oiiercus

sessiliflora, leghátrább marad a Ou. pedunculata.

P a x a dombvidéken megkülönbözteti A) a fátlan és B) a fás formá-

cziókat ; az elskhöz számítja Aa) a zárt tájformácziókat 1 és ezekhez tartoz-

nak a réti formáczió, 2 a pusztai legel,3 a völgyi rétek és a réti lápok

;

Ab) a nyílt tájformácziókat, 4 melyekhez tartoznak egyrészt a mészben sze-

gény sziklák, másrészt a mészsziklák formácziói ; a vízi növények formácziói,

ú. m. a nádasok, a folyók partjainak formácziója és végre a tulajdonképeni

vízi növények.

A B) fa- és cserje-állabokhoz tartoznak a) a fenyerdk, b) a lombos

erdk és c) a cserjék formácziói.

Aai) A réti formáczió elfoglalja a dombok napsütötte lejtit, és kitnik

a színes virágú növényfajok gazdagságával, melyek között az ével kórok

számra nézve meghaladják a füveket, a megtermékenyítéskor igénybe veszik a

rovarok közvetítését és virágzásuk idejének legnagyobb része a nyárra esik.

Els sorban a pillangósok a fészkes virágzatúak és az ajakosok családai sze-

repelnek ; kissé eltér ezen formáczió az Erdélyi Felföldön ; itt a virágzási

id is a tavasz felé van eltolódva.

Ezen formáczió összetételére lényeges befolyást gyakorol a mésztalaj,

melyet már bizonyos meszet kedvel növények néha tömeges megjelenése árul

el (Salvia verticillata, Gentiana cruciata etc), de a sótartalmú talaj lényegesen

megváltoztatja a réti formáczió képét, melynek halophyt flórájában több ben-

szülött faj van (Chenopodium Wolfíii, Plantago Schwarzenbergiana).

A réti formáczió ott, a hol azt a vidék orografiai viszonyai és a talaj

kzete megengedik, átmegy a leginkább folyómenti völgyi rétek formácziájába,

mely típusos képét csak ott adja, a hol a talaj az shegység és a termékeny

homokk mállási termékeibl való. E völgyi rétek leginkább a Nyugoti Kár-

pátokban vannak kifejldve és nagyon emlékeztetnek a Németország lapályain

elfordulókra. Különbözik e formáczió a réti formácziótól nemcsak a formá-

czióvá társuló növények, még pedig els sorban az egyformán elterül — zárt

pázsitot — alkotó pázsitfüvek által, hanem az által is, hogy ezen pázsitot mái-

színes virágú növények tarkítják ugyan, de nem a változatosság azon mértéké-

ben, mint a réti formáczióban. A szénakaszálás után június végén még azoknak

1 Geschlossene Landformationen.
2 Die Trit'tformation.

3 Die Pusztaweide.
4 Offene Landformationen.
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is végük van ; a hol pedig az altalaj turfás, ott nem ritkán találkozunk réti lápok-

kal is, de sehol sem, talán az egy pozsonymegyei »Schur« nev láp kivéte-

lével, nagyobb terjedelemben. A hol a hegyek között közetlenül lapály terül

el, ott a réti és a völgyi rétek formácziója közé új formáczió ékeldik be,

mely azonban mindketttl steppeszer jellegével különbözik. Ez a Pax-féle

pusztalegel. A hegyek közelsége kielégít nedvességet szolgáltat talajának,

a nélkül azonban, hogy olyan buja növényzetet tudna létrehozni, mely a talaj

fölszintes szürkebarna színét tökéletesen eltakarhatná. Ezen éghajlati ok miatt

nem is fejldhetik ki mindenütt ; leginkább a trachytos hegyek tövén mutat-

kozik, nevezetesen a Hegyalja, továbbá a Keleti Kárpátok tövén, és — bár

itt csak szkebb kiterjedésben, — az Erdélyi Felföldön is. E formáczió

növényzete sohasem mutatkozik tiszta zöld színben ; növényei alacsony ter-

metek, inkább a talajhoz simulok, csak itt-ott emelkednek ki nagyobb

kórok. Majdnem mindegyikök föl van szerelve a párolgás vagy a legel

állatok ellen véd szervekkel: de éppen annak a körülménynek, hogy a puszta-

legel leginkább az állatok legeltetésére szolgál, köszöni azt is, hogy területe

az idegen származású növények honosodására leginkább alkalmas.

Ab) A nyílt tájformácziók. Ott, a hol a réti vagy a pusztalegel-

formáczió területének szélén napos, sziklás lejtk vagy az utak szélén mere-

dek dlk emelkednek, a két formáczió növényei is terjedeznek, a mi azon-

ban a talajbeli eltérés miatt némely növényre nézve sikertelen ; kell tehát,

hogy ott a zárt vegetáczió megsznjék és ennek következtében a fajokban

való gazdagság is, a növényi szövetkezet pedig leginkább a réti formáczióból

ered. A kárpáti homokk, a trachyt és a mész alkotják a talajt ; az els

könnyen mállik és az skzeten jelenkeznek fás növények, de cserjés

kifejldésben, nevezetesen Cytisus-f&jok. Sokkal kevesebb humuszt szolgál

tatnak a mészsziklák és az ezeknek kevés televényt rejt hasadékaiban olyan

növények is találnak menedéket, melyek éppen e kevés televénynyel meg-

elégednek
; csak itt-ott emelkedik ki közülök talán egy Cotoneaster ; a szem

azonban általában csak a puszta, a növénytakarót nélkülöz, szemkápráztató

sziklákat látja. Minden növény, mely a nagyobb és ágasabb szomszédok

árnyékvetését nem kedveli, ott jól érzi magát ; van azonban különbség a

mészben szegény sziklák és a mészsziklák formácziói között. Ez utóbbi növényei

sokkal ersebben védekeznek a vízveszteség ellen és e tekintetben csak a gyö-

nyör Campanula carpathica tesz kivételt, mert minden feltn védkészülék

nélkül a mészsziklákon, a napsugárzásnak legjobban kitett helyeken is virul, st
sokszor még a keményre taposott szekérutakon is megterem. Ez éppen olyan

érdekes jelenség, mint Parnassia palustris és Pinguicula vulgáris a Központi

Kárpátokban gyakran tapasztalható viselkedése, a mennyiben ott a mészhegy-

ség nedves termhelyein éppen olyan jól fejldnek, mint annak száraz term-

helyein. A mészsziklák növényei még a hosszú, sokszor húsos karógyöker

kifejldésében is árulnak el közös vérrokoni vonást.

Ac) A vízi növények formácziójanak kifejldése a Kárpátokban nem

jelentékeny
; itt-ott a Kárpátok tövén lev tavak szélén vagy a lassan folyó víz

öbleiben látjuk még az Alföld hatalmas nádasainak gyönge maradékait. E
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forrháczió alkotó elemei sokszor még a folyók parti formácziójában egyéb ez

utóbbi formácziót jellemz növények között is elfordulnak. A lassan folyó

vizek növényzete jóval gazdagabb mint a sebesebben folyóké, melyekben

végre csak Callitriche és vízi szironták, mint a vízi virágos növények utolsó

képviseli maradnak vissza. Érdekesebb a sós vizek növényzete, nevezetesen

az erdélyi sóbányák szomszédságában, melyek nagy sótartalmukról nevezete-

sek, de szélükön, valamint belsejükben gazdag növényzetnek adnak menedé-

ket. A széleken Scirpus Tabernaemontani alkot egy m-nél magasabb sr
sövényeket, a melyek közé a Rumex maritimus vagy az Asíer Tripolium csak

amitt-amott keverednek ; a vízben elmerülten némely összefügg gj^epet alkotó

moszaton kívül a Ruppia rostellata nagy lepényei is elfordulnak.

B) Fa- és cserjeállabok* borHolla területek. A Baj tlevel fák formá-

cziójának a Kárpátok dombvidékén igen alárendelt szerepe van ; a dombvidék

alacsonyabb részeire csak az erdei feny jellemz, noha igazi fenyerdket,

mint a mink az északnémet Alföld tájképének jellemz vonást kölcsönöznek,

a Kárpátokból nem ismerünk. A dombvidék talaja kárpáti homokk és trachyt

clmállási termékeibl való, mely nagyon különbözik azon sovány homok-

talajtól, melyet az erdei feny szeret és azért minálunk a kedvezbb talajon

még lombos fák is keverednek az erdei fenyk közé, fképen nyírfák ; külön-

ben a Bb) lomberdk formácziója adja meg a Kárpátok alacsony dombvidé-

kének igazi tájképi jellegéi. Tiszta nyírfás területek a ritkaságok közé tartoznak,

noha a Betula verrucosa és a B. pubescens egészen a törpe feny régiójába

hatnak ; az elsnek inkább a mélyebben fekv terület kedvez, az utóbbi

pedig a hegyi régióban uralkodik, de csak ott van nagyobb elterjedése, a hol

az altalaj tzeges.

A kevert lombos erd formácziója, melynek jellemz fája a tölgy, csak az

erdélyi dombvidéken mutatkozik meglep szépségében és változatosságában
;

de megismerkedhetünk vele már a Hegyalja tövén is. Az Erds Kárpátokban

az ember pusztító keze rontotta el a formácziót ; a Nyugoti Kárpátokban pedig

típusos kifejldésében csak azoknak peremövében található. Bámulatos tarka-

ságot árul el a tölgy alakváltozataiban, melyeket törzsfajai : Quercus sessiflora

Qu. pedunculata, Qu. conferta, Qu. lanuginosa és Qu. auslriaca számos

alakváltozás, de még fajkeveredés útján is létesítettek. Legmagasabbra hat fel a

Qu. sessiliflora, melynek fels határa a Nyugoti Kárpátokban körülbelül 600,

Erdélyben pedig 850 m-en van. A trachytos talajban jól tenyész Qu. auslriaca

is nagyobb magasságban található ; az Alföld alluvialis talaját kedvel Qu.

pedunculata pedig a legalacsonyabban tenyészik.

Noha a tölgy a kevert lomberd-formáczióban az uralkodó fa, mégis

csak ritkán alkot tiszta állabokat ; rendes kíséri a szil-, nyír-, gyertyánfa meg

a mezei juhar
; szórványos kísérkül szegdnek hozzájok a hegycslevel juhar,

a hárs, a fekete és a rezg nyárfák, néha látjuk a körte-, almafát vagy ber-

Bár az állab szó magyarsági szempontból nem állja meg a helyét, mindazon-

által az erdészeti mnyelv általánosan használta eme kifejezést jobb híján mi is

használjuk; annál inkább, mivel az erdészeti szakirodalom mostanában nyelvészeink

jeleseivel együtt a mszavak általános helyesbítésével foglalatoskodik. Szerk.
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kényét ; a terület délnyugoti részében Erdély nyugoti peremhegységén a lombos

erd Fráxinus ornus- és Tilia lomentosa-ban még különös díszt kap és az utóbbi-

val együtt a Vöröstorony-szoros száraz sziklatalajában az Alnits glitlinosa-

nak sajátságos alakja jelenkezik, melyet Pax var. tnacrocarpanak neve-

zett el.

Ha a lombos erdt sarjerdként mívelik, akkor aljafában való gazdagságá-

val legnagyobb változatosságát éri el és abban a formáczióban az európai

növényzet két idegen tagja különösen leköti figyelmünket. Ezek a Syringa

vulgáris és a S. Josikaea. Mind a kettt tenyésztjük, de Erdélyben vadon is

elfordulnak és pedig a S. vulgáris a hegység nyugoti szélein, S. Josikaea

pedig Bihar, Kolozs, Torda-Aranyos, Máramaros és Ung vármegyékben.

Flatt Károly szerint e ritka növényrl csak tíz termhely volna ismeretes.

A lombos erd bokrai fölé Rubtts-í&jok, Humulus és Clematis recta kúsz-

nak, mely utóbbi még a fák koronájába is tolakodik. A lombos erd sötét bel-

sejében tanyát ütött kóróvegetáczió nagyon szegényes, különösen nyáron
;

mohok még harasztok hiányzanak benne. Muscari transsylvanicum Erdélyben e

formáczióhoz tartozik. Feltnen gazdagabb az erdk széleinek cserjéi között

fejld fnem növényzet, mely eredetét a réti formáczióból veszi ; más

vonásokat árul el a lombos erd a terület legdélibb részén, a Csernavölgy-

ben, mert ott a hegyi típusoknak a melegebb vidék növényeivel (Ruscus acu-

leatus, Taimis communis) való keveredését is meg lehet ügyelni.

Noha a bükk a hegyi régiók jellemz fája, mégis találkozunk vele és

pedig nagy állabokban a dombvidéken is ; igaz, hogy határozottan a tölgy-

régió fölött van, noha az nem mindig ismerhet föl élesen. Minthogy a lakos-

ság a dombvidék fels, st még a hegyi régió alsó részét is szereti legelnek

használni és ennek folytán még a bükkfákat is kivágja, ez okból ott saját-

ságos tájkép keletkezik, melyet Pax parktájnak nevez. A csonka bükktönkök

ugyanis fhajtásokból cserjékké nnek, melyeknek ágai és gallyai egymásba

szve, a legelész juhok rágásai következtében bizonyos szabályos alakot

öltenek. Ezek alatt az eredeti növényzet védelemre talál, a juhok trágyázta

talajon pedig ruderalnövények is ütnek tanyát ; ha azonban száraz talajon a

bükkerd végképen elpusztul, akkor a helyét csakhamar a nyír foglalja el.

Megemlítést érdemelnek még a folyók árterében elforduló ligelenlök,

a melyeknek uralkodó eleme a fzfák, nevezetesen a Salix incana, mely azon-

ban Erdélyben hiányzik. A ligeterdknek nincsen aljafájuk. Azon helyeken, a

hol a talaj víztartalma állandóan bséges, ott fejldnek az égeresek,* melyek-

nek jellemz fája az Alnus glutinosa, az aljafát a Rhainnus Frangula képviseli

melynek társaságában a Salix ciuerea, S. aurita láthatók ; szárazabb helyeken

pedig a Betula pubescens és a Populus tremula fordulnak el. E fás növé-

nyek közé keverednek még egyéb, nedves talajt kedvel növények, a melyek

között sok hegyi típussal találkozunk.

Az már volt említve, hogy a lomberd a fák kiirtása után a Be) cser-

jék formácziójába megy át, de ennek növényzetétl különböznek a boróka-

* Bruchwálder.
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formáczió és a parii cserjék formácziója. Az els leginkább a Nyugoti Kár-

pátok száraz, gyengén lejtsöd hegyoldalain foglal el elkel helyét, az Erds
Kárpátokban és Erdélyben némely vidéken majdnem egészen hiányzik ; a

Nyugoti Kárpátokban 1000 m magasságban megsznik, Erdélyben azonban a

Hargita Rákosi- n* még 1400 m magasságban pompásan ki van fejldve. Társ-

növényei nem zavarják az egységes képet, a mit ezen formáczió alkot.

A partok cserjéi között a ligeterd fzfáinak cserjéi uralkodnak, hozzá-

juk csatlakoznak még Salix viminalis és ennek fajkeverékei, ezeken kivül

még csak alárendelten más cserjék is. Megint más a folyók medrében

fekv homokos vagy kavicsos szigetek flórája, a hol az áradó víz megakadá-

lyozza a televény képzdését. Itt a fzfák helyét a Myricaria germániai fog-

lalja el, melynek kevés társa van, de ezek közül különösen megemlíthetjük az

Epilobium Dodonaeit és nevezetes jelenségnek mondhatjuk még azt is, hogy

az e formáczióban uralkodó növények mind a repülésre szervezett magvakat

fejlesztenek, a mi e fajok elterjedését rendkívül megkönnyíti és így e növények

a folyók mentén emelked hegyek közé is kerülnek.

.4 fahatárig terjed magasabb hegyföld formácziói. A zárt erd jellemz

fái a lúczfeny és a bükk. A Nyugoti Kárpátokban az erd határát egyáltalá-

ban a lczfeny képezi, szintúgy Erdély magasabb peremhegységében, ellen-

ben az Erds Kárpátokban annak helyét a bükk foglalja el.

A Központi Kárpátokban a Magas Tátrát bezárólag e fának fels határa

1500 m-nyi magasságban van ; a Magas Tátra északi lejtin már lejebb szo-

rul és a Babia-Gorán 223 m-rel mélyebben fekszik mint a Központi Kár-

pátokban.

Az Erds Kárpátok legmagasabb csúcsai az erdhatár fölé emelkednek,

de a lúczfeny a magasabb hegyi régiókban majdnem mindenütt hiányzik,

úgy hogy a havasi legelk** és a bükkerd között a satnya bükkök csekély

szélesség törpefa-régiót alkotnak. A Huzslán (1405 m), a Stojon (1679 m)

a bükkerd fels határa éppen 1300 m-nél van, ellenben a Központi Kárpá-

tokban 1250 m-nél és csak a Nyugoti Kárpátok mésztalaján éri el talán az

1300 m-t, szintúgy a Fátrában a Kriznán (1575 m).

A Máramaros határain, valamint Erdély északi peremén és a Felföld

egyéb magasabb peremhegységeiben ismét feltnik a lúczfeny a fahatáron

:

a Hoverlán (2058 m), a Rodnai havasok magasabb csúcsain, a Kelemen-

tömzsön (2013—2031 m), a Nagy-Hagymáson (1793 m), a Hargitán, Erdély

déli karimáján és a Bihariában. Fels határa itt mindinkább emelkedben van
;

1600—1700 m között Erdély északi részén, ennél magasabban a Nagy-Hagy-

máson ; az erdélyi havasokon 1800 m-nél és ennél még magasabban, a

Bihariában a Malompatak hegységben eléri az 1850 m-t. A határvonal ezen

ingadozásaiban világosan tükrözdik vissza az éghajlat befolyása.

Az alacsonyabb dombvidék és a fahatár között fekv övben megkülön-

böztethetjük a Központi Kárpátokban 1000, Erdélyben 1100 m-ig terjed tenyész-

1753 m. Ezen hegycsúcs neve hiányzik S i ra o n k a i Erdély flórájá-hoz mel-

lékelt helyszótárban.
** Alpine Mattén.
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tési (cultur-J régiót (rozs, zab, tatárka, árpa, burgonya, kender, len). A szl
itt már nagyban mívelhet, a legel még több területet foglal el, mint a domb-

vidéken, a fenyerdk ritkábbak és a lombos fák a bükkerdbe keverednek
;

a pusztalegel eltnt, a réti és a borókaformácziók fajokban mindinkább

elszegényednek stb.

Az ezután következ alsó erdhatárt a bükk jellemzi, melynek társa-

sagában a jegenyefeny is elfordul.

A fels erdhatár jellemz fája a lúczfeny. A lombos erdk száma csök-

ken, a jegenyefenyvel együtt eltnik a hegyi juhar is ; változtatnak a táj-

képen egyrészt az erdei rétek, másrészt az erdei patakokat kísér és a bükk-

régiót is áthatoló növények, ú. m. a havasi berkenye, Betula carpathica és a

Saln silesiaca, de a tájkép különös dísze az erdhatáron lev fenyk közölt

megjelen Pinus cembra és a Larix decidua. A törpefa övében fejldnek a

havasi feny legszebb és legerteljesebb példányai ; körülbelül 300 méternyi

(1300— 1600 m) széles övet foglal el, de soha tiszta állabokban, hanem leg-

feljebb kis erdcskékben. Elszórtan fordul el a Központi Kárpátokban, a

Máramaros hegyein, a Rodnai havasokon, továbbá a Retyezáton és a Malom-

patak-hegységben. Bizonyos, hogy a fa egy századdal ezeltt sokkal nagyobb

elterjedésnek örvendett, de pusztulását nem egyedül az állattenyésztésnek,

hanem valamely még ismeretlen biológiai oknak is lehet tulajdonítani, mert

még olyan helyeken is, a melyek legelkül nem használhatók föl, e fának elhalt,

megfehéredett törzseire akadunk.

A henye fenynél gyakoribb a vörös feny, de az sem alkot tiszta

állabokat.

Megkülönböztetjük 1. a fathin foniiúcziókat a 2. zárt formáczióktól.

1. Az alacsony dombvidék rétformácziója, de tagjainak csak egy részével

terjed ide is, helyébe erdei rétek lépnek, melyek nedvesebb helyeken réti

lápoknak és kisebb kiterjedésben föllápoknak is adnak helyet.

Az erdei rétek növényzete, melynek egyik lényeges részét füvek alkot-

ják, nyáron árulja el igazi gazdagságát ; a lczfeny- és a bükkrégióban föl-

lép erdei rétek között nem mutatkozik valami éles különbség, st némely

növény följut a fahatáron felül fekv régióba, de viszont ebbl is húzód-

nak egyesek lefelé a lúczfeny régióba ; itt ott észrevesszük a talaj hatását is,

de érdekes, hogy az eperjes-kassai törésvonaltól nyugotra és keletre fekv

hegyi réti növényzetben bizonyos különbségek merülnek föl. Keleten a Croats

iridiflorus jelenik meg; nyugaton a Trifolium spadiceum és a Hieraciutn

talrense. A Phyteuma spicatitm-oi Erdélyben a Ph. lelramerum váltja föl ; a

Nyugoti Kárpátokban találkozunk Viola littea-val, viszont az Erds Kárpátok-

ban és Erdélyben gyakran leszállanak a hegyi rétre a Scorzonera rosea, tár-

sulva a Dianthus conipaclus-sal stb.

A réti lápok nem különböznek nagyon az 1000 m-nél mélyebben fekv

réti lápok vegetácziójától, legfölebb a kórok egy része nem hat föl nagyobb

magasságra.

A föllápok f fejldése tulajdonképen csak a lúczfeny régiójában kez-

ddik ; terjedelemre nézve csak az árvamegyei lápok érdemelnek említést.
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Sokkal kisebbek és sokkal szétszórtabban találni ket az Erds Kárpátokban

és Erdélyben ; ennek tulajdonítható az, hogy kelet felé a nyugoti föllápok

némely növénye már nem is található, így a Primula farinosa, Scheuchzeria

pálustris. Pedicularis Sceptrum, Ledum pálustre, Salix myrtilloides stb.

2. Nyilt formácziók. A mésztalaj és a mészben szegény talaj növény-

tenyészete közötti határ a Kárpátok egész területén élesen látható és pedig

a dombrégiótól kezdve egészen a havasi övig. Élénken emlékeztet a Kárpátok

erdei övében a mészben szegény sziklák formácziója az alacsony dombvidék-

szikláinak és görgeteg hányóinak növényzetérc, de 1000 m-nyi magasságban

eltnik a jellemz kórok tetemes része és helyökbe sziklai harasztok (Cysto-

pteris fragilis, Asplenium Ruta muraria stb.) lépnek és buja mennyiségben

különböz virágos növények, ú. m. Erigeron acer, Arabis arenosa stb. ; azonban

van a beárnyékolt szikláknak egy jellemz növénye, mely nem hagyja el az

erdei régiót, ez a pompás Sedum carpatliicuui.

Az erdei régió mészszikláinak tenyészetében nem ismerhet föl a tago-

zottság, mivel egyrészt a napsütötte lejtkön még az alacsony dombvidék

lakói feltn nagy mennyiségben találhatók, ellenben az árnyékosabb és ned-

vesebb helyekre a magasabb vidékek növényei kerülnek, csak a fahatáron túl,

hol a dombvidék típusai végképen eltnnek és új vérrokonok jelenkeznek,

változik meg a mészsziklák növényzete. Ha a régiónak csak fáit és cserjéit

vesszük tekintetbe, akkor a sziklák hasadékaiban összegyülemlett televényben

könnyen meghonosodók között vannak a bükkcserjék, Cotoneaster intégerrima,

C. lomenlosa, Amelanchier és Pirus Ária, melyeket körülfognak az Alragene

füzérei. A Cotoneaster integerrima kivételével a megnevezett körtefélék nem

lépik át az eperjes-kassai törésvonalat, azonban a délnyugoti Erdélyben a

Pirus Aria-hoz hasonló, de ettl fajilag mégis különböz Pirus meridionalis

lép ; a Pienninekben, az Erdélyi Erezhegységben és a Caleamului-tömzs (2190 m)

napsütötte mészszikláin találkozunk Jnniperus Sabina-val. Még megemlítjük,

hogy mindenütt, a hol a havasi gyopár magasabb hegységekben letelepedett.

ott sokszor leszáll a bükkrégióba is, mint például az erdélyi Erezhegységben

Fels-Gáldnál 750 és Fels-Vidra-nál az Aranyos-völgyben 440 m-ig.

Minthogy az Erds Kárpátok hosszú, mészben általában szegény vonu-

lata a mészflóra területét egymástól elkülöníti, kell, hogy az éghajlati tényezk

befolyása folytán a Nyugot és a Kelet mésznövényzete között különbség i^

legyen. Pax az eperjes-kassai törésvonalat át nem lép növények hosszú

sorát közli és ezekkel szemben megint olyanokat is, melyek csak a Felföld

peremhegységeire szorítkoznak. Végül érdekesek a Kárpátok mészszikláin csak

bizonyos korlátolt elterjedésben lev fajok ; ilyenek a pompás Chrysanthemum

Zawadzkyi, mely nagy mennyiségben a Pienninek mészszikláin, de csakis ott

fordul el ; továbbá az Allium obliquum, Saxifraga Rocheliana és Alyssum

argentum, melyeket Torda környékén (Tordai hasadék, Székelyk) találhatni.

2. A fa- és cserjeállabok. a) A lombos erdk.

A bükk, mely a Kárpátokban semmiféle talaj iránt sem mutat különös

elszeretetet, a Beszkidekban és a Központi Kárpátokban a tlevel fákkal

szemben még háttérbe szorul, de mindenütt, nevezetesen az Erds Kárpátok-
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ban hatalmas magas erd gyanánt jelenik meg, st ott talán néha még a

fejszétl érintetlen serd alakjában is megvan. Semmi sem zavarja ott az

állab tisztaságát, csak itt-ott tolakodott bele a hegyi juhar vagy a hegyi szil
;

gyakrabban találkozunk benne a jegenyefeny kisebb csoportjaival, péld.

Merény mellett az Arany Asztalon, hol körülbelül 1100 m-nyi magasságban

jegenyefeny-erd a bükkerdt jellemz cserjéivel alakulófélben van. A bükk-

erd növényzete csak tavaszszal gazdag, mert a bükk késn lombosodván,

a napsugarakat beereszti, az aljafát alkotó cserjék is, mintha sejtenék a fény-

nek rövid ideig tartó élvezetét, korán elvirágoznak, mert a mint a bükk lombja

kifejldött, sötét lesz az erd, a homály és a nedvesség kedveznek azután a

bükk törzsein fejld máj- és lombmohoknak, a zuzmóknak (nevezetesen

Sticta pulmonacea, Ulota crispa) és a sok haraszt között uralkodik különösen

az Aspidium aculeatum, ritkábban A. Lonchitis és a Scolopendrium. Különben

nevezetes, hogy a bükkerdt kisér jellemz növények nem mindenütt ugyan-

azok. A Nyugoti Kárpátokban háttérbe szorul a Spiraea és a Liptó nyugoti

határán a növények bizonyos sora megtalálja keleti elterjedésének határát

(Buphthalmum salicifolium, Cyclamen europaeum, Senecio umbrosus), melyekkel

ezután csak a Bárczaságban találkozunk megint; ellenben az eperjes kassai

vonaltól kelet felé húzódó Kárpátokban a bükkerd olyan jellemz növényeket

rejt magában, melyek nélkül alig képzelhet. Els sorban kell itt megemlí-

teni a Hieracium transsylvanicum-ot és a HeUeborus pnrpiiraescens-t, melyek

a tömegesen fejldött Spiraea-vs\ és a hozzájuk csatlakozó Puhnonaria rubra-

val együtt a Keleti Kárpátok bükkerdeinek jellemvonását teszik. Ezen for-

máczió legjellemzbb növényei közé tartoznak még: Aposeris
.
foelida, Saxi-

fraga cuneifolia, Anemone transsylvanica, Hyacinthus leiicophaeus ; de érde-

kesekké teszi ezeket még az, hogy csak bizonyos helyeken vannak messzire

elterjedve, máshol ellenben hiányzanak. Fels határán a bükk, ámbár még

most is az uralkodó fa, leveti sudár alakját, embermagasságú fákat vagy

cserjéket alkot és a Pirus Aucuparia-val, a Coryhis-sal, meg a Salix silc-

siaca-\s\ együtt alkotja a hegyi cserjés erd formácziúját, melybe a Sambucus

nigra szórványosan keveredik és a Rubus Idaeus- meg a Rosa a!pina-va\

együtt alakítják úgyszólván az aljafát. E formácziót, melyet sok növény kísér,

lefelé a patakok mentén is követhetni. Ezen kísér növények legérdekesebbike

az Erds Kárpátokban és Erdélyben a patakok partjain vagy a cserjék között

tömegesen elforduló gyönyör fészkes virágzatú Telekia speciosa, mely nyugot

felé csak az eperjes-kassai törésvonalig terjed.

3. A tlevel fák. A bükk legveszedelmesebb versenytársa a lúczfeny

és e versenyt az ember a fenyfa jobb értékesíthetése miatt hatalmasan el-

mozdítja, azért nehéz az emberi kéz beavatkozását a természetvégezte mun-

kától mindig megkülönböztetni. A fenyerdt a lúczfeny tiszta állabai

alkotják, a jegenyefeny csak egyes csoportokban vagy szálanként van bizonyos

magasságig beléje szorítva ; árnyéka nem engedi meg még csak csekély mér-

tékben sem az aljafa fejldését, csupán a Vaccinium Myrtillus és a V. Vitis

Idaea nyomulnak közéje ; de szélén társulnak ezek a kelet felé ritkuló Callitna

vulgárissal-, Rubus Idaeus-sal, Spiraea chainaedryfolia-val, Salix silesiaca-val,
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Pirus aucuparia-vaX vagy Ribes alpinum-m&l ; különben nagyon szegény a

fenyerd növényzete. A Keleti Kárpátokban elfordul köztük a már említett

Hieracium transsylvanicum nemének egyedüli képviselje gyanánt és ennél-

fogva ezen növény a hegyi régió ftípusává válik, kezdve a bükkrégió alsó

határától föl egészen a fa határáig. Rajta kívül Pax csak a Biharia-hegységben

és a Bárczaságbari találta a Hieracium Hazslinszkyi-t az »Alpestria« csoportjá-

ból. Itt-ott, a hol az állab ritkul és a víz is gyülemlik, gazdag mohatenyészet

üt tanyát és a mohapárnák közé egynehány virágos növény is, ú. m. Oxalis

Acetosella, Soldanella hungarica stb. keveredik, Erdélyben Saxifraga cuneifolia

is. A Linnaea boralis-nak Pax csak három termhelyét ismeri. Az emlí-

tettek termhelycin a harasztok buja fejldését is tapasztalhatni és a benn-

szülött Chrysanthemum rotundifolium, a Keleti Kárpátokban pedig a Campa-

uitla ábietina e termhelyeknek jellemz kórói. Nedvesebb süppedsekben ezen

formáezió kisebb Sphagnum-l&pókba. megyén át.

A lúczfeny fels határában a vörös feny és a havasi feny társulnak

hozzá, a zárt erdáUab meglazul, egyes törpe cserjék zöld égerfákkal és nyír-

fákkal együtt alkotják az aljafát, melybe már az alhavasi régió kórói nagyobb

számban keverednek. Ez a kevert hegyi tlevel erd formácziója, mely az

alhavasi régió növényzetéhez lassú átmenetet képvisel.

A cserjeformáczióhoz számít P a x egy természetes formácziót, az erdei

patakok formáczióját, meg egy növényszövetkezetet, mely az ember hatása alatt

keletkezett és ez a vágások növényzete. Az els a hegyi régióban az alacsony

dombvidék ligeterdeinek és égererdeinek a helyét foglalja el ; Struthiopteris

germanica ott a patakok mellett messzire fölhat a hegységbe, talán egészen

a fahatár közelébe. Eleinte fzek és égerek kisérik a patak partjait, de már

1200 m magasságban a Salix silesiaca az uralkodó és végre a part cserjéi

is. A patakban lev szigetek kavicsán, görgetegén és sziklatömbjein gazdag-

növényzet üt tanyát, végre a bükkrégióban a Salvi.i ghitinosa, a Sylves/ris-

csoportból való Mentha k csapatos megjelenése jellemzi ezen formácziót.

A fenyrégióban a Doronicum anstriacnm, a Ramincuhis aconitifolins és a

Senecio subalpina is járulnak ezen formácziónak jellemz növényeihez ; kórók-

ban gazdagabbá lesz a lúczfeny régióban. Ilyen a Nyugoti Kárpátok erdei

formácziója, az Erds Kárpátokban megváltozik ezen képe. Mindenekeltt

okozzák ezt a mindenütt tömegcsen megjelen Spiraea- cserjék, Campanula

ábietina, Telekia speciosa, Senecio nebrodensis és Aconitum panicnlatnm. Meg-

említendk még a Cirsium pauciflorum, a Heradenm palmatnm és nevezetes

azon fejldési központ, melyet az Aconitum Erdélyben elfoglal. A Krepaturá-

ban a Királykövön kevés négyzetezentimeternyi területen találkozunk Aconitum

Napelhis-, A. Anthora-, A. lasianthum- és A. Baumgartenianum-mal.

A hol az ember pusztította az erdt, ott alaposan változik meg annak

növényzeti képe is. Jellemz kórói eltnnek ; legtovább maradnak még meg

a Senecio nentorensis, Lactuca muralis vagy Stacliys atpina ; bogyót termk,

mindenekeltt csonthéjasok vagy szedercserjék telepednek meg és alkotnak a

magasabb hegyi régióban áthatlan sövényeket. Leginkább olyan növények

kerülnek ide, melyeknek magvait a szél könnyen szállíthatja (Gnaphalium,
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Cirsium, Senecio, Epilobium) és az erdszél fell könnyen eljuthatnak ide

bizonyos füvek is (Deschampsia, Luzula, Agrostis, Calamogrostis arundinacea,

C. varia), melyek zárt állabot alkotnak; a nap jobban sütötte, tehát világo-

sabb helyeken megjelennek a PolytrichumÍa.]o\<. vagy a Carex lepotina és a

Luzula campestris tömött gyepjei.

A zárt erd fölötti hegységet Pax két régióra osztja, . m. az alliavasi

vagy a törpe fa régióra és a havasi régióra.

Az els a Babia Gorán 1330—1660, a Magas Tátrában 1500—1800, a

rodnai havasokban 1600—1900 és az erdélyi havasokon 1850—2200 m
között fekszik ;* egyedül Piniis Pumilio, Alnus viridis és Juniperus nana

alkotnak itt zárt formácziót, a törpe fa formáczióját és pedig vagy mindegyik

külön-külön vagy keverten állanak össze állabokká, de a törpe feny állandó

kíséri a törpe boróka, a sziléziai fz és a havasi feny.

A törpe feny nevezetesen a Központi Kárpátokban, de az Alacsony

Tátrában is nagy állabokat alkot, kelet felé azonban tniéiben van, mert a

rendszer nélkül zött havasi állattenyésztés minél több helyet keres a legel-

nek és így végig folytatják az irtást a Bárczaságig, onnét pedig a Retyezátig

láthatni ugyan megint a Magas Tátráéihoz hasonló állabokat, de csak elszór-

tan. Pax intve figyelmeztet a törpe fa jelentségére az alsóbb régió vízzel

való ellátása tekintetébl. A félcserjék közül a törpe feny gyakori kíséri a

Vaccinium Myrtillus és a V. Vitis Idaea, továbbá mohok és zuzmók.

A patakok partjain vagy medrében lev sziklákon és a sziklatömbök

nedvesebb helyein az alhavasi patakparti növényzet ütött tanyát. Itt találko-

zunk a fás növények közül különösen a nagyon változatos Salix silesiaca-ved,

továbbá az Alnus viridis-, Piríts anenparia var. alpestris-ssl, néha még a Rosa

alpina cserjéivel és ezek a Központi Kárpátokban, de sokkal ritkábban, Ribes

petraeum-ma\, néha még a havasi rózsa vagy törpe feny egyes eltévedt

cserjés alakjaival. A nagyon elterjedett, de sokszor félreismert Salix sile-

siaca-n kívül a Kárpátokban a fzekben való szegénység nagyon feltn
;

de az említett lombhullató cserjékhez csatlakoznak még nagylevel és leg-

inkább nagyvirág kórok is, továbbá harasztok, füvek, fészkesek, szironták,

ernysök stb.

A Nyugoti és a Keleti Kárpátok alhavasi patakparti növényzete közötti

különbség feltüntetéséhez járul még a Saxifraga rotundifolia ; ez lakja a

Kis-Kriván és a Chocs mészterületét is, azután megjelenik a Saxifraga heucheri-

folia, fonticola alfajainak alakjában Erdély nyugoti és déli szélein. E for-

* Bekény Aladár az Erdészeti Lapok (XLI. köt., 3. füzet) hasábjain meg-

jelent közleménye szerint a hivatalos erdészeti és kataszteri eljárás értelmében a havasi

legel elnevezés alatt nem fátlan pázsitterületet kell érteni, hanem olyant, a melyen a

fatenyészet is a legkülönfélébb változatokban van képviselve és csupán a fels részek

pázsitlegelk. A havasi legelk az általános szokás szerint három csoportba oszthatók,

ú. m. 1) Elhavasok vagy helyesebben havasi rétek 1200 t. í. m.-ig, melyek minálunk

az állandóan la'<ott telel birtokokhoz számítandók; 2) Közép- vagy tehénhavasok,

1200—2000 m-ig; 3) Magas havasok vagy juh-havasok, 2000 m-en felül az örök hó

határáig 2400 m-ig. (G a b n a y F. tagtárs úr volt olyan szíves az itt közlött adatra

figyelmeztetni ; köszönetet mondok érte neki ezért e helyen is ).
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máczió érdekes növényei gyanánt megcmlítendk még a Nyugoti, nevezetcsen

a Központi Kárpátokban elforduló Delphinium oxysepalum, Eriophorum alpi-

num, Allium sibiricum (Erdélyben ritka), Prunus pelraea. Ezek helyett meg-

találjuk a Keleti Kárpátokban a következket, ú. m. : Carduus transsylvanicus,

Chrysospleniiim alpiiiiiin, Saxifraga stellaris, Catdamine rivularis, Adeno-

slyles orientális, Doronicum cordatnm, Ligularia glanca. Ez utóbbi, melynek

legközelebbi rokona csak az Altai-n fordul el, jelenleg kizárólag a Rodna

melletti Korongisului-ra* szorítkozik.

Az alhavasi havasi rétek kiterjedésének különösen kedveznek a mesz-

es a homokk. Két típust enged fölismerni, ú. m. a magasszárú havasi rétet,

melyet erteljesebb füvek, magasabb kórok, Erica-félék jellemeznek, ott pedig,

a hol a talaj nélkülözi a gazdagabb húmusztakarót, ott az alhavasi havasi

legelt** alacsonyabb, finomabb füvek alkotják, melyek között zuzmók bven
fejldhetnek, a kórok párnaszer termetet öltenek és az £r/Va-félék helyett

találunk alacsony, a talajhoz srn simuló S/ú'-fajokat.

Érdekes, hogy az alhavasi havasi rét*** természetében is fölismerhet a

Nyugoti és a Keleti Kárpátok között létez éles ellentét, a nélkül, hogy ezt

a termhely minségével vagy éghajlati viszonyokkal meg tudnók magyarázni.

Ezen ellentét els sorban bizonyos helyettesít fajokban mutatkozik. A Nyugoti

Kárpátok jellemz növényei közé tartoznak Viola lutea, V. saxatilis, Poíen-

tilla aurea, Leontodon clavatus ; ezeket a Keleti Kárpátokban helyettesítik

Viola declinata, Potentilla chrysocraspeda, Leontodon croccens. Anemone álba

nyugaton gyakori, keleten ritka ; Hieracium nemcsak hogy nyugaton elbbre

haladott kifejldést mutat, mint keleten, hanem bizonyos csoportjain belül

bizonyos endemismus is tapasztalható.

Az említett subalpin havasi rétben mutatkozó ellentétet még jobban dom-

borítja ki az olyan fajok nagyobb száma, melyek a Nyugoti Kárpátokban

hiányzanak, ellenben a Keleti hegységben nagy mértékben járulnak a jelleg

kialakulásához. Scorzonera rosea, Viola declinata, Dianthns compactiis és

Primula elatior var. carpathica nélkül nem is képzelhet a keleti területen

a hosszszárúak havasi rétje, az elsorolt növények mindenütt nagy sokaságban

találhatók meg és els sorban határozzák meg a formácziót. Ha még hozzá-

számítjuk az Orobanche-ía.]ok gyakran tömeges megjelenését és a bár ritkán

megjelen, de mégis jobban elterjedt Ranunculus carpathicus, Ceraslium

Lerchenfeldianum, Arabis ovirensis, Thlaspi dacicum és Kovácsit, Laserpi-

tiutn alpinum, Phyleuma Wagneri, Hypericum alpinum és Gentiana lutea nev
fajokat, akkor eltérbe lép a keleti területnek fajokban való gazdagsága. Az
elsoroltakhoz csatlakozik még a hegyi bzavirágnak sajátságos alakja, a

Centaurea seusana, mely hófehér moholylyal fedett levélrózsáival a gyopárra

emlékeztet, melylyel együtt a száraz havasi legel mésztartalmú talaján fordul

el. A rodnai havasokon és a keleti hegyeken még a magasszárú alpesi

rétekhez tartoznak a pompás Alopccurus laguriformis és Crepis viscidula ;

* Simonkai szerint az i. h. = Koron = Korongisiu, 1094 m.
** Die subalpine Alpenmatte.

*** Die subalpine Alpenwiese.
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az ottani havasi legelt pedig' a Veronica bellidioides és a Loiseleuria pro-

cumbens lakják. E terület nyugoti szélérc szorítkozik a Lilium Jankae. A
csinos Brtíckenthalia spiculifolia (Ericaceae) még 2000 m-nyi magasságban

dúsan virágzó cserjécske ; legbujább kifejldésben található a lúczfeny fels

határán, de lefelé a bükkrégióba is húzódik. A rodnai havasokon a Heracleum

carpathicum és a Fesíuca Porcii kölcsönöznek a subalpin havasi réteknek külö-

nös jelleget, éppen úgy, mint a Chocs-csoportban és az Alacsony Tátra mész-

hegyei a Dianthus nitidusba.ii bírják különös díszüket. Ha csak névleg emléke-

zünk még meg a következkrl, ú. m. Primula leucophylla, Cen/aurea• plumosa,

Campanithi transsylvanica, Gentiana Wagneri, Armcria álpina, Geránium

coerulatum, Nigritella rnbra, Cyclamen europaeum, akkor elég tiszta fogalmat

alkothatunk magunknak hazánk e vidékének gyönyör és érdekes növény-

zetérl.

A törpefa-régióban egyes korlátolt területek, többnyire apró, vízzel bven
elöntött pázsitok alkotják az alhavasi gyepi források formáczióját, melynek

elemei az alhavasi patakpartok növényzetében is elfordulnak, de részben

újak is járulnak hozzá. Mindenekeltt szépen vannak ott kifejldve a Salix

retusa és a S. Myrsiniles ; az elbbi a rodnai havasokon és Erdély déli

szélén mindinkább ritkul ; az utóbbi a rodnai havasokról már eltnt. E kúszó

cserjékhez csatlakoznak még a Vaccinium ulíginosum, az Empetrúm nigrum,

az alsóbb régióknak Ctfr^r- fajai stb. ; Pedicularis verticillata és P. versicolor

azonban ezen formáczió jellemnövényei stb. A Keleti Kárpátokban és Erdély-

ben a törpefa-állabok haladó pusztulása részben megsemmisítette ott a szóban

lev formácziót, részben száraz pázsitokká alakította át, de maga a sren
bejárt és legel gyanánt használt havasi legel is elpusztult és helyét ezután

az alhavasi ruderal növényzet foglalja el, mely különböz a szerint, a mint

az állatok bejárta gyepen (Ruderalmatte) vagy a galibák (románul stina)

mellett — mely körül az állatok az éjjelt töltik és ennek folytán ott a talajt

bven trágyázzák, — üti föl tanyáját és ez utóbbi helyen különösen a Kitmex

alpinus alkot hatalmas állabokat.

Már a törpefa-régióban jelenik meg a szikiák és a görgeteg növény-

zete ; itt is lehet az alhavasi száraz, mészben szegény sziklák és az ezekbl

keletkez görgeteg, meg az alhavasi nedves, mészben szegény sziklák növény-

zete között különbséget tenni. Salix lierb. cea e formácziónak az uralkodó fája
;

zuzmók, Lycopodium Selago, pázsitfvek, sásfélék, Juncaceae, Cofupositae,

Sempervivuni, Sedum stb. egyáltalában az uralkodó növények ; ellenben az

alhavasi nedves, mészben szegény sziklák formácziójában a zuzmók helyét

mohok foglalják el, a pázsitfvek háttérbe szorulnak és a magasszárú kórok

helyébe párnaalakú és mohtermet növények lépnek. Primula minima, Saxi-

fraga-fa.jok és még egyéb fajok hosszú sora volna itt megnevezend.

Az ellentét a mészben szegény sziklák és a mészszikiák növényzete

között leginkább abban mutatkozik, hogy míg az els fás növényekben sze-

gény, addig az utóbbi egészen a .törpefa régiójába fás növényekkel terjed.

Közönséges növényei közé tartoznak : Cotoneaster, Daphne, Dryas, Salix

reticulata, Helianthemum graudiflorum, H. alpesire, melyekhez Erdélyben még
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a Cytisus álpestris és C. Haynaldii csatlakoznak, st a kovát kedvel Vacci-

nieae sem hiányoznak. A í'ormáczió legszebb dísze különben a gyopár (Leon-

topodium alpinum), mely az emberi önzés következtében a Kárpátokban mind-

inkább ritkul. Társai : Artemisia Baumgarteni és Hieracium villosum, melyek

a gyopáréhoz hasonló módon védekeznek a kipárolgás ellen. Feltnen gazdag

a mészsziklák növényzete hüvelyesekben. A Központi Kárpátokra nézve olyan

jellemz Carcx firma, Gypsophila repens, továbbá a ritkább Antennaria car-

pathica és Astragálus oroboides hiányzanak az erdélyi peremhegység mész-

növényzetében, de azért fajokban jóval gazdagabb, tarkább és érdekesebb, mint

akár a Liptóé vagy a Szepességé. Az elbb említettek helyett a rodnai hava-

sokon és a déli peremen Eritrichum terglouense, Androsace arachnoidea,

Allysum repens, A. transsylvanicum, Gypsophila transsylvanica, Sempervivum

Heuffelii és 5. assimile tenyésznek. A Keletnek ezen fajokban való gazdag-

sága még jobban feltnik, ha bizonyos génuszok a nyugaton és a keleten

elszigetelt clterjedés fajait egymással szembe állítjuk. Ilyen fajokat találunk

a Dianthus, Draba, Saxifraga és Calamintha génuszokban.

A nedves mészsziklák formácziója a Kárpátok alhavasi régiójában ketts,

a megvilágítási viszonyokhoz alkalmazkodó kifejldésben mutatkozik. Mohok

vagy füvek borítják a sziklákat ; a vékony mohatakaróban csak fölületesen

kiterül gyökerekkel vagy vízszintesen kúszó tkékkel fejld növények üt-

hetnek tanyát, de ezen növények száma aránylag véve csekély is ; a nyugot

és kelet között itt is lehet különbséget tenni. A nyugoti Bupleurum ranun-

culoidcs-t helyettesíti keleten B. diversifolium ; Primula Auricula és Arábis

bcllidifoíia hiányzanak keleten, a hol azonban megtaláljuk a Melampyrum

Zawadzkyi-t.

A sziklafalak hasadékaiban más növényzetet találunk, mint a vékony

mohatakarón, annak helyét itt az árnyékot kedvel kórok és az alhavasi nedves

mészszikiákról ismeretes fás növények foglalják el. Különbség a nyugat és

kelet között itt is tapasztalható ; így p. o. a nyugati Asler Bellidiasirum

helyett találjuk a rodnai havasokon az Anthemis-termet Acliillcs Schurü-t stb.

A kevésbé meredek lejtkön, a sziklatuskók között a növények zárt formá-

cziót látszanak alkotni; a havasi legel f- és sásfajai foglalják el a terü-

letet és köztük azután különböz magas kórok telepednek meg.

2. A Iiavasi formácziók vagy zártak vagy nyíltak ; az elsknek csak

alárendelt szerep jutott, a Magas Tátrában a legfelsbb tómedenczék völgy-

talpára szorulnak, de a liptói havasokon és az erdélyi peremhegységben még

jól vannak kifejldve és még 2000 m-en felül is adnak jó legelt. A havasi

legel növénytakaróját magas, havasi, sertés füvek rövid szalmájú pázsitja

alkotja, mely pázsitba ével kórok is vannak keveredve. A meszet kedvel

Dryas octopelala-, Salix reticula/a- vagy Loiseleuria-hoz csatlakozik a talaj

iránt közömbös Salix herbácea : mint egyáltalában elterjedett faj említend a

Geniianafrigida, melyhez a rodnai havasokon a pompás és nagy mennyiségben

elforduló Silene nivalis csatlakozik ; Erdély havasi legelin a Phyteuma con-

fusum még nagyobb elterjedésnek örvend.

A nyílt formácziókban a nedvesség szerint a havasi sziklák és a gör-
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geteg, valamint az olvadó hó formácziói között különbséget lehet tenni. Az

elsben csakhamar eltnnek a havasi legel füvei, végre a Jitncaccae és a

sásfélék egyedül maradnak a Poa laxa-n.sk a sziklahasadékokból kilógó laza

gyepjeivel együtt. A ktuskókat kéregzuzmók és mohok vonják be, a hasa-

dékokban Caryophylleae, Saxifrageae, Primula minima párnái tenyésznek.

E mellett láthatni még Sedum alpestre-t, Gnaph.ilium siipinumoi ; Erdély

peremhegységeiben az érdekes Veronica Baumgarteni, a fogarasi alpokban

pedig Silene dinarica, a hol a humusz fölszaporodhatott, ott a növényzet új

elemei járulnak a formáczió alkotásához, ú. m. Myosotis alpestris, Geum

reptans, Doronicum Clusii stb.

A nyáron olvadó hófoltok vize átjárja a szomszédos, napfény hatásá-

nak kevésbé kitett talajt és tetszets növényzetnek nyújtja a megélhetés föl-

tételeit. Raniincnhis alpestris, R. glaciális, Saxifraga carpathica, Cerastium

trigynum, Arenaria ciliata, A. biflora, Lloydia serotina fehérlenek ott, mely

uralkodó színt félbeszakít a Soldanella alpina kék és Arabis neglecta, vala-

mint Epilobimn anagallidifolium rózsaszíne. Az Oxyris digyna és Polygouum

vivipara igénytelen színek. E formácziónak a Magas Tátrában a Raniinciihis

pygmaeus-ban megvan a maga jellemz növénye ; a rodnai havasoknak és

az erdélyi peremhegységnek sajátja pedig a nyugaton hiányzó Ramtiiciilus

crenatus és Saxifraga cymosa.

A Kárpátokban is nyomról nyomra lehet követni az embernek a növényzetre

gyakorolt hatását, noha a hegységben még most is vannak pompás erdk,

st olyanok is, melyek az serd jellegét viselik magukon ; mégis az ember

kultúrszükséglete nagy pusztítást vitt bennök véghez. Hacquet a XVIII.

század végén még a déli Bukovinában létez nyír és havasi feny nagy

állabairól és áthatlan erdkrl értesít ; a Tisza és a Kraszna közötti vidék pedig

még most is viseli a »Nyír« nevet, de ma már keleten a nyír és a havasi feny a

ritka növények közé tartoznak. Legtöbbet szenvedett és szenved a dombrégió,

a melynek helyét szántóföldek foglalják el, a mi ugyan kikerülhetetlennek

mondható, de arról mégis kellene gondoskodni, hogy a dombok és hegyek

meredek lejtin ne míveljenek korán ér növényekel, a melyeknek learatása

után a holt talajt irgalmatlanul kiteszik a vízmosásnak (denudatio). Leg-

alkalmasabb erre a hamar kiszáradó és szétdarabolódó mész és e tekintetben

a pusztulás már annyira haladt, hogy az újabb idben tett erdsítési kísér-

letek nagyobb része sikertelen maradt.

A legszebb és legnagyobb legelk a törpefa-régióban vagy ennek meg-

felel magasságban vannak, mert a magasabb hegyi tájon az erd sokkal srbb
és erteljesebb, a hegyi patakok pedig sokkal ersebbek, semhogy ott az

erdbl legelt csinálhattak volna. A bükkerdk is jobban meg vannak kímélve,

mert fájuk keveset ér. Ennél keserbb sorsban részesül a lúczfeny és csak

dicsérni lehet a magyar kormány azon törekvését, hogy helyes intézkedé-

sekkel a már veszendbe ment erdket ismét helyrepótolni igyekszik ; de

valóságos gúnyszámába megy, ha azt olvassuk, hogy Románia 1884-ben

Magyarországból 207 millió frank értékben szállított fát ! A Szurulon (2288 m)
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is legelnek a nyájak és a nagyszebeni pásztorok állatjaikat a malompataki

hegységen át a Parengre és a Retyezátra hajtják ; a juhok mindenütt borzasztó

pusztításokat visznek végbe, mert eltekintve a mérges Veratrum- és Aconilum-

fajoktól, egyetlen egy növényt kímélnek meg és ez a Gcum montemum, mely

ennek folytán uralja a havasi legelt.

Az erdtelenítésnek még egyéb káros következményei is vannak. A denu-

dáczió korlátlanul és rohamosan folytatja munkáját, a csapadék szabályossága

is meg van zavarva és e tekintetben ismét dicsérend a magyar kormány

gondossága, melylyel gereblyéket, völgyzárókat építtet, a melyek segítségével

az összegyjtött vízzel a folyót tetszés szerint táplálhatják.

Az ember útjaihoz és lakóhelyeihez kötött romtalaj növényzete (flóra ruderalis)

fölhat a hegyi erdbe is, de csak elszegényedve érkezik oda, az utóbbi emberi laká-

sokkal végképen eltnik ; számos idegen elem keveredik ; a már régen ismeretes

Oenotliera biennis-, Erigeron canadensis-on és másokon kívül P ax még megemlíti

a Mimuliisluteus-i, mely Merényen fölül a völgyben a patakok mentén dús kifejl-

désben van és Rudbeckia laciniata-t
y mely Gömör vármegyében és a Gyergyói

Felföldön, nevezetesen Felek körül már a honos növény jellegét öltötte magára.

Mívelésbe vett növényeket egészen az 1000— 1100 m-nyi magasságig tenyész-

tenek és ebben a széles övben három régiót lehet megkülönböztetni. A szli
leginkább a hegyek peremövében tenyésztik, csak az Erdélyi Felföldön éri el

350 m-nél fels határát, a búzarégió (kukoricza, árpa, tök, ugorka, paszuly,

mák) fels határa nyugaton +600, Erdélyben +800 m-nél fekszik és ezután

már a hegyi régióba esik a zab- és burgonyarégió (árpa, rozs, zab, tatárka,

burgonya, len és kender).

Magától értetdik, hogy e kulturföldeken az ismeretes középeurópai

gyomok is megjelennek és pedig legnagyobb kifejldésben a dombvidéken, de

fölfelé a fajok és ezeknek száma mindinkább fogy.

Dél-Európa három nevezetes hegysége, a Pyreneusok, az Alpok és a

Balkánhegység nyugatról kelet felé tarló vonulatok és ennélfogva Közép-Európa

és a Földközi-Tenger növényzete között hatalmas választófalat alkotnak ; a két

növényzetnek egymással való keveredése nem lehetséges. Hasonlót mondhat-

nánk a Kárpátokról, de a viszony mégis más, minthogy a Kárpátok sokkal

inkább feküsznek északra, mint az Alpok déli töve és jobban Európa keleti

kontinentális részében ; ebbl magyarázható meg az, hogy a Földközi-Tenger

növényzete csak a Kárpátok legdélibb részeibe (Herkulesfürd, Orsova) küldi

néhány elemét. Mindazonáltal nagy jelentsége van a Kárpálok hegyrendsze-

rének Európa növényzetére nézve. Elször is azt tapasztaljuk, hogy számos

európai hegyi növény a Kárpátokban éri el terjedésének keleti vagy észak-

keleti határát. Ezek közé tartozik a Kárpátok havasi, alhavasi, de hegyi nem-

zetségeinek legnagyobb része, a mi mellett még azon nevezetes tapasztalatunk

van, hogy ismét azoknak legnagyobb száma a Szudetákban — a hol különben a

megélhetés föltételei megvolnának — nem fordulnak el. Nem jelentéktelen

továbbá ama fajoknak a száma, melyek a Kárpátokban elterjedésük legszéls

termhelyeit délkelet, illetleg dél felé érik el. Ide leginkább azok a fajok
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tartoznak, melyek a Szudetekre és a Kárpátokra nézve közösek ; végre nagy

azon csoportok száma is, melyekre nézve a Kárpátok az észak felé fekv

határt képezik. A növények elterjedését tehát bizonyos vonalakkal jelölhetjük

meg és ezek különösen azok, melyek a Kárpátok déli szélein vagy a külön-

ben is kedvezbb hmérsékleti viszonyokkal dicsekv délkeleti vidékén átfut-

nak, így egyszersmind éghajlati határokként szerepelnek ; de ezekkel ezután

bizonyos ellentétben vannak a tenyészet azon vonalai, melyek sok fajra nézve

észak felé képezik az elterjedés határát. E fajok között sok olyan van, melyek az

alacsonyabb fekvés helyeknek, st még a dombvidéknek sajátjai és ezekre nézve

az északi tenyészeti vonal csakugyan éghajlati határvonal is lészen ; de vannak

közöttük havasi vagy alhavasi formáczióbeli elemek is, melyek éghajlati igé-

nyeiknél fogva tovább mehetnének és ennélfogva a szóban lev vonalakat

inkább olyan vonalaknak tekinthetjük, melyek a növényzet fejldésének tör-

ténetével vannak kapcsolatban. Ezek olyan területek határvonalai, melyek a

Balkán-Félsziget hegységérl a Kárpátok nagyobb vagy kisebb részeire jutot-

tak, st ezeken túl is elterjedtek.

A növényeknek bizonyos sora a keleti Európa és El-Ázsia hegysé-

geinek növényzetéhez tartozik és azok a Kárpátokban érik el nyugoti vagy

északnyugoti határukat. Ezek kevés kivétellel olyan növények, melyek a hegyi

formácziók vagy a dombvidék növénytársulásának képzdésében részesülnek.

A Kárpátokat kitünteti még az, hogy egész Európában egyedül k fogadtak

be — bár korlátolt számmal — néhány szibériai fajt is.

Mindezeket tekintetbe véve, fölismerhetjük a Kárpátok hegyrendszerének

jelentségét Európa növényzetére nézve : E hegyrendszerben megy végbe a

középenrópai növénynemzetségek keveredése keleti típusokkal. A középeurópai

hegyi növényzet legnagyobb részében eléri a Kárpátokban elterjedésének leg-

keletibb pontjait, másrészt Európa délkeleti és El-Ázsia hegyi növényzete nyugot

felé alig lépi túl a Kárpátokat. Ezzel ellentétben a hegység esak másodsorban

szerepel a déli és az északi tenyészet közöli határsáncz gyanánt.

Az eladottak szerint a Kárpátokon belül az elterjedés határvonalainak

nagy száma állapítható meg. Ezek közül a leggazdagabb csoport összeesik a

geológiai tekintetben is fontos

aj kassa-eperjesi törésvonallal, mely a Latorcza és a Beszkid- szorosra,

Galicziában az Oslovára esik. Ezen vonal a fajok nagy számára nézve a

legkeletibb termhelyek határvonala és ha ezek közé még olyanokat is veszünk,

melyek nyugaton még a vonal eltt visszamaradnak, akkor ez a hegység

feltnbb alacsonyodásából vagy a nagyobb mészlerakódások hiányából magya-

rázható, de annál élesebb határvonalnak tnik föl nyugot felé.

b) Az elbbitl nyugotra megállapíthatunk egy másik tenyészeti határ-

vonalat, mely körülbelül Vág-Ujhelynél a Vág völgyébe esik, a völgyben

észak felé Zsolnáig tart, északról a Kis-Kriván tömzsét és a Chocs-csoportot

körülfogja és a Vágvölgyet elhagyva, az Alacsony-Tátra és a Garam forrás

területének keleti határán át, valószínleg a Rima völgyében lefelé húzódik.

E két határvonal közé esik a Magas-Tátra, mely az Eriophorum alpiuum,

Kobresia earieina, Salix Lappouum, Ranunculus pygmaeus. I.iunaea borealis,
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Hieracium alpiuum var. rhodopensis, H. Wahlenbergii és silesiacum egyedüli

tanyája a Kárpátok hegyrendszerében. Ezekhez csatlakoznak még Woodsia

hxperborea (Fels-Erdfalu), mely adat azonban újabb hitelesítésre szorul és

a Cochlearia ofjiciualis, mely azonban még a Máramarosból is ismeretes

volna. A liptói és a bélai havasoknak is meg vannak sajátlagos lakói és

pedig a bélai mészhavasokon a következ fajok : Onobrychis alpina, Astra-

galus oroboides ; a liptói mészhavasok egyedüli lakója a Polygala alpestris :

mind a kettnek közös lakói : Arabis sudetica, Draba iomentosa, Bupleurum

ramtnculoides, Saussurea macrophylla ; a Branyiszkó tömzsén van Scirpus

alpinum egyik, Kralován mellett az Árvában másik lakóhelye ; a Pienninek

rövid vonalán tenyésznek: Aquilegia UllepilscJiii és Chrysanthemum Zawadzkyi

;

az Alsó Tátrán megtaláljuk a Soldanella minimai és Fels-Magyarország

legnagyobb mészhegységében, egyedül a Fátra befogadta Cyclamen europaeum-ot,

Hypochoeris carpathica-t, Hieracium inuloides-t és talán Liuaria alpina-í is.

Az itt említett tenyészetbeli határvonallal majdnem párvonalasan és nem

messze tle szintén Vág-Ujhelynél kezddik, egy másik fontos tenyészeti határ

vonal ; körülbelül Zsolna mellett elfordul az elstl észak felé és a kárpáti

homokk és a kristályos bels öv között a Varinka, Hrustinka, fels Árva

és Dunajec alkotta völgyszorosokon át teszi meg útját. Északnyugot felé

elzárja a havasi feny stb. elterjedését.

A kassa-eperjesi törésvonaltól keletre számos tenyészetbeli határvonal

állapítható meg, de értékük különböz, úgy hogy itt elsrend nagyobb és

másodrend kisebb, az elbbenieken belül fekv területeket körülvev határ-

vonalakat tudunk megkülönböztetni.

a) Az elsrend határvonalak elsejérl már volt szó. A 935 m-nyi

magas Jablonicza-szoroson át a Fekete-Tisza völgyén húzódik keresztül és

Huszttól körülbelül Szatmárig halad ; összeesik az Erds-Kárpátok orograliai

határával Erdély felé. Hieracium flagellare, H. floribiuidum és Salix iucana

érik itt el elterjedésüknek keleti határát ; mások, mint pl. Muscari transsyl-

vanicum a Jablonicza-szorosban érik el elterjedésük északnyugoti határát.

Az itt említett depresszión át még egy másik határvonal is halad

keresztül. E vonal Galicziából indul ki, szintén a Jablonicza-szorosba lép és

eleinte párvonalasan halad az elbbivel körülbelül Máramaros-Szigetig, körül-

fogja ezután a rodnai havasokat a Cziblessel együtt, keresztülhalad a fels

Maros és az Aluta völgyein ; folytatja útját Brassótól kezdve a déli hegység

tövén át, magába foglalva a Retyezátot és a Vaskapun túl végzdik. E vonal

számos növény területét határozza meg, ú. m. : Carex curvida, Alyssum gemonense,

A. repens, Thlaspi dacicum, Veronica Banmgarteni, Doronicum carpathicum stb.

Egy harmadik vonal a Tölgyes- szorosnál kezddik, nyugot felé tart a

Maros jobb partján Kolozsváron át, körülveszi északról a Biharja hegységet

és a Sebes-Krös jobb partján folytatja az útját. E vonal bizonyos szétszórt

elfordulású és leginkább a mészhez kötött növények északi határa, mint pl.

Alyssum argenteum, A. transsylvanicum, Senecio papposus, stb. ; ezekkel

szemben a határvonal másokra nézve a déli határt képviseli, pl. Poa caesia,

Salix bicolor, Phyteuma spicalum, Hieracium polymorphum.
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Egy negyedik vonal a Tömös-szorosból indul ki, irányát körülbelül

Brassó és Kolozsvár jelölik meg, honnan a Sebes-Krös bal partja felé irányul.

Számos a dombvidékhez, az alacsony hegyvidékhez és a hegyi övhöz tartozó

növény éri el benne északkeleti határvonalát, pl. Hyacinthus leucophaeus,

Thalictrum foclidum, Viola Joúi, Daphne Blagayana stb. ; e vonal egyszer-

smind a Polemonium coeruleum déli határa.

Végi a tenyészetbeli vonalaknak egész serege indul még ki a Tömös-

szorosból és Brassótól kezdve majdnem párvonalasan fut a Jablonicza-szoros-

ból kezdd nagy határvonallal és vele együtt a Vaskapun megy át. E vonal

legnagyobb részt a magas hegységi típusoknak északi határvonala.

A másodrend tenyészetbeli vonalakhoz számítjuk a kisebb elterjedés

növények határvonalait.

Ezek elseje kíséri a Jablonicza-szorosból jöv nagy határvonalat, de a

Malompatak-hegység és a Fogarasi havasok között elválik tle és keresztül

megy a Vöröstorony-szoroson. E vonal körülfogja a Poa pitmila, az Astrantia

alpestris és a Draba Kotschyi területeit ; egyszersmind a Nyugoti Kárpátoktól

a rodnai havasokban a Nagy-Hagymáson át a Fogarasi havasokig elterjedt és

különösen a meszet kedvel növények (Androsace lactea, Primula longiflora)

határát képezi. Keletre a Vöröstorony-szorostól vannak a Salix Myrsinites-nék.,

S. reticulata- és a S. retusa-nak utolsó termhelyei.

A második már a Királyknél válik el a fvonaltól és dél felé indul,

kizárván az ide tartozó fajok területébl a Fogarasi havasokat, körülírja az

Eritrichum terglonense és a Draba fladnizensis elterjedését és Erdély déli

szélén megjelöli a CampannJa carpathica és a Crcpis Jacquinii utolsó nyugot

felé fekv termhelyeit.

Végi van még egy harmadik tenyészetbeli határvonal, mely a Gyímes-

szorosban elválik a fvonaltól és összekapcsolja a rodnai havasok területét a

Nagy-Hagymás csoportjával, a Primula leucophylla és a Melandryum Zaivadzkyi

területét.

Még, három a Tölgyes-szorosban a fvonallal egyenl másodrend vonalat

lehet megkülönböztetni. Az egyik a fvonallal együtt az Oltvölgy mellékén

húzódik el és magában foglalja a Malompatak-hegységet, valamint a Retyezátot.

Körülhatárolja az Aiwmone transsylvanica elterjedését, területébe esnek az

Arabis procurreiis, SempervivumHeuffelii és Andromeda arachnoidea termhelyei.

A másik vonal ' már a Vöröstorony-szorosnál hagyja el a fvonalat és

magába foglalja a Geiiana phlogifolia elzárt termhelyeit ; a harmadik vonal

a Tölgyes-szorostól a Királykig terjed és körülhatárolja a Gypsophila trans-

sylvanica és a Waldsteinia irifolia elterjedését.

Ezen tenyészetbeli határvonalak egybevetésébl az tnik ki, hogy a rodnai

havasok és a bárczasági hegységek a Kárpátok növényekben leggazdagabb és

növénygeografiai tekintetben legérdekesebb területéhez tartoznak, hogy mind

a kettnek közös nemzetségei vannak és mindegyik a nemzetségek egy olyan

csoportjának ad tanyát, melyek ezen területeken kívül egyebütt nem fordulnak el.

b) Egyik lényeges elsrend tenyészetbi határvonal körülbelül a Brassó és

Kolozsvár közötti vonallal esik össze. E vonal olyan fajok csoportjának észak-
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keleti határát jelöli, melyek mint formáczióbeli tagok az alacsonyabb fek-

vésekben érik cl ffejldésüket, de még néhány egy és ugyanazon régióhoz

tartozó, de területükkel a fvonalat nem egészen elér nemzetségek adnak ezen

vonalnak különös jelentséget. Ez utóbbiak egy részére nézve az északkeleti határ-

vonal, illetleg tenyészeti vonal körülbelül Kolozsvártól Nagy-Szebenen át a Vörös-

torony-szorosig fut (Pinus austriaca, Pinus meridionalis, Hieracium Pavichii stb.).

Egy másik tenyészeti vonal körülbelül Kolozsvártól Nagy-Enyeden át a

Maros völgyében délre tart egészen a Strigy- és Zsilvölgybe. Ez a következ

fajokra nézve határvonal : Lilium Jankae, Juniperus Sabina, Castanea sativa,

EdraiantJius Iviíaibelü, Lonicera coerulea, Rnscus aculeatus és Vitis vinifera,

utóbbiról P a x ellentétben E n g 1 e r-rel azt hiszi, hogy csak elvadult.

c) Egy másik nevezetes tenyészeti vonal egyesíti a déli peremhegységet a

Retyezáttól a Tömös-szorosig, de a tle körülzárt fajok nincsenek egyformán

elterjedve az erdélyi havasok egyes tagjain.

Ez okból a Vöröstorony-szoros érdekes választót alkot, a mennyiben a

déli határszélen belül Moehringia pendiila-t, Galium Kitaibelianum-ot és egye-

beket nyugotra szorít ; ellenben a Primula Clusiana-t, Adenostyles orientalis-í és

egyéb fajokat keletre szorítja. Ebbl kitnik, hogy az erdélyi havasok lánczola-

tukból többé-kevésbé saját növénybirtokukkal mint önálló tagokkal kiválnak.

d) Az erdélyi központi Felföldnek növényzete még nincsen kimeríten

kikutatva, de az onnét már ismeretes fajok legnagyobb része a peremhegy-

ségen kívül a Kárpátok területén is elfordul, mert a Szamos úttörése, vala-

mint azon depresszió, melynek mentében a Maros elhagyja a Felföldet, két

kényelmes hidat alkotnak, melyeken át az erdélyi Felföld növényei megtehet-

ték útjukat és ennek következtében még a Nyugoti Kárpátokban is találko-

zunk a központi Erdély fajainak legnagyobb részével. Mindamellett még

visszamaradt a fajoknak egy nagy csoportja ; itt tenyészeti vonalakat még

nem állapíthatunk meg, de talán ezen terület mégis ketté választható.

Ezen választóvonal talán Kolozsvártól indul ki, átmegyen Szász-Régenen,

Székely-Udvarhelyen Brassó felé és így nagy ívben körülveszi a Mezséget,

melynek a forró nyár steppeszer jelleget ad. Számos itt tenyész kórót lehet

megnevezni és a fák közül a Prunus Mahaléb, Amygdahis nana és Acer

tatariemn nem lépik át ezen vonalat.

Az eddigiekben említett viszonyok azt hitethetnék el a kutatóval, hogy

a növények elterjedése a Kárpátokban nagyon egyenltlen volna ; mégis azt

találjuk, hogy még azon fajok száma is, melyek a hegység nyugoti és keleti

részében egyaránt vannak elterjedve, igen nagy.

Rosa, Rubits, Mentha és Euphrasia kivételével, melyeknek rendszerbeli

feldolgozása a Kárpátok területén belül még nem vezetett kielégít eredményre,

P a x most rendkívül érdekes módon méltatja a Kárpátok bennszülött

(endemikus) alakjait. Ezeknek egy részében olyanokat ismer föl, melyek a

területen elforduló fajokkal igen közeli rokonságban vannak, mert rendszer-

beli helyzetükbl következteti, hogy keletkezésük és képzdésük idejét tekintve,

aránylag véve fiatalok : hogy bizonyos meghatározott viszonyok és a létezés föl-
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tételei között részben bizonyos talajhoz kötött alakok gyanánt melyebb

fekvésben él vérrokonokból alakullak. Legnagyobb részük olyan rokonsági

körökbe tartoznak, melyeket a változásra való föltn tehetség tüntet ki és

jelenleg új fajok képzdésének állapotában vannak. Ezek tehát ú. n. »kis

fajok«, melyek részben a törzsfajokkal való összefüggést átmenetekben még

fölismerhetvé teszik. E tekintetben csak az Anemone transsylvanica, Melam-

pyrum saxorum és Chrysanthemum rolundifolium tesznek kivételt, de a

Ch. alpiuum (v. ö. C. oppositifolium) stb., st a Chenopodium Woljjii (v. ö.

Ch. glaucum) szolgálhatnak a mondottakra példákul ; de még mindig marad-

nak fajok, melyeken az alakváltozás, illetleg a termhely magasságának vagy

a talajnak, vagy mind a kettnek a változásával kapcsolatos összefüggés nem

mutatható ki és ezen körülmény annak föltételezésére kényszerít bennünket, hogy

bizonyos bels okok indítják meg a fajok új képzdését és ezen föltevés való-

színbbé válik, ha pl. a Dianthus Carthusianorum rokonsági körét tekintjük,

mely Erdélyben a bennszülött fajok nagy számát foglalja magában, mihez

hasonlót még számos egyéb erdélyi bennszülött fajra lehet kimutatni.

A Kárpátok bennszülött fajainak legtöbbje különben idegen hegységek

Jajaival való szoros kapcsolatot árul el és ez okból a Kárpátokban élesen

körülírt, jól megkülönböztetett típusok gyanánt szerepelnek. így kimutatható az

Alpina és Alpestria csoportokból való bennszülött Hieracium-ok egy részénél

a Szudetekkel, más nagyobb számú bennszülötteknél az Alpokkal való

összefüggés, mint pl. Draba Kotschyi, D carinthiaca, Achillea Schurii
>
A.

oxyloba stb. ; a bennszülött alakok egy harmadik része a Balkán-félszigeten

találja meg a törzsalakját
;

pl. Melandryum Zawadzkyi, M. auriculatum,

Bupleurum diversifolium. B. orbelicum, Cirsium fruriens, C. ciliatum stb.,

de mindenek fölött ismét a Hieracium az, mely legtanulságosabbá teszi a Bal-

kánnal való összefüggést. Ott van a CVrízwa-csoport fejldésének középpontja

és a morva medenczében (Gesenke), valamint a Tátrában megjelen Hiera-

cium silesiacum, valamint a Tirolban elforduló H. Grisebachii kivételével

csak a Balkán-félszigetre és a Keleti Kárpátokra (H. dacicum, Kotschyanum.

porphyriticum, Zapalowiczii) szorítkozik.

A Syringa Josikaea, Gypsophila transsylvanica, Delphinium oxysepalum

az elázsiai (pontusi) ; az Aconitum moldavicum
)
Saxifraga carpathica stb.

ellenben a szibériai hegyekkel való összefüggést árulják el,

Kárpátjaink legérdekesebb bennszülött fajai és ennélfogva az európai

növényvilág legérdekesebb tagjai közé tartoznak azok, melyekre nézve rokon-

fajokkal való rendszerbeli összefüggés nem mutatható ki. Ilyen mindenekeltt

a rodnai havasokon már említett Silene nivea, melyet K i t a i b e 1 és Sc'hur

Lyclinis hez, Don Agroslemma-hoz, Grisebach Viscaria-hoz, N y m a n

Melandryum-hoz sorolt; Schott pedig alakította belle Polyschemone génu-

szát, melyet azonban R o h r b a c h monotípus gyanánt a Silene-hcz állított.

Ilyenek továbbá az Erigeron racemosns
)
Campanula carpathica, Dianthus calli-

zonus, Hieracium transsylvanicum.

A bennszülött fajoknak tetemes része az egész hegyrendszerben el van

terjedve, de nagyobb része mégis bizonyos elszigetelt elfordulást árul el. így
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a kassa-eperjesi törésvonaltól nyugotra fekv terület feltnen szegény benn-

szülött fajokban, noha itt a talaj és a magassági viszonyok sokféle váltako-

zása bven szolgáltatna erre alkalmat ; de keletre ezen törésvonaltól az étidé-

in ismus gyorsan gyarapodik, azonban legnagyobb kifejldésében még csak a

Jablonicza-szoroson túl jelenkezik és sehol sincsen olyan szépen és gazdagon

kifejldve, mint a Búrczaságban meg a rodnai havasokon : mi mellett meg-

említend még az is, hogy Erdélynek Központi Felföldje sincs a bennszülött

fajok hiányával. Az összes adatok összefoglalásából kitnik, hogy mindazon

bennszülött fajok, melyek rokonsági vonásaikban Szibériára vagy c z északi

hegységekre utalnak, az egész Kárpáthegységben el vannak terjedve és ugyanaz

mondható azon alakokról is, melyeknek legközelebbi jajai az Alpokban fordul-

nak el ; azon kivétellel, hogy a déli Alpokról jövk határozottan a Keletnek

adták meg az elsbbséget, az ázsiai rokonságra valló bennszülött fajok Erdélyre

szorítkoztak és végre kitnik még az is, hogy a Jablonicza-szoros északnyugoli

irányban a balkán-rokonságú bennszülött jajok választó halára, a Borgó-

szorosban pedig a Szudetek alakjaival összefügg bennszülött fajoknak délkeleti

határvonala van.

A megelzkbl világosan kitnik, hogy a kassa-eperjesi törésvonal

egyszersmind éles növényföldrajzi határvonal, mely a Nyugoti Kárpátok növény-

zetét különbözvé teszi a Keleti Kárpátokétól. Kiindulva ebbl és a tenyészetbeli

vonalak kombinácziójából, a Kárpátok bizonyos növényzeti kerületekre oszthatók,

mindenekfölött a már többször említett két fkerületre, ugyanis : a Nyugoti

Kárpátok és a Keleti Kárpátok kerületeire, mely utóbbihoz az Erds Kárpátok

és a hegyövezte Erdélyi Felföld is tartoznak.

A Nyugoti Kárpátok területén jól meg lehet különböztetni a Beszkidek,

a Pienninek kerületeit ; az északi Nyugoti Kárpátok közül a liptói havasok, a

Magas-Tátra és a bélai mészhavasok, tehát az Árva, Vág, Poprád és a

Dunajectl körülfolyt hegységek ; a déli Nyugoti Kárpátok, azaz a Nyugoti Kár-

pátok északi kristályos bels övének déli része, valamint a déli kristályos öv

nyugoti fele a Rimáig, melyek a Vág északi részén a Kis-Kriván tömzsöt

fogadják be és a Chocs-csoportot, továbbá ezen folyó déli része és a Rima

dél felé vonuló völgye közti hegységet ; valamennyi a Nyugoti Kárpátok nagy

kerületének kisebb kerületei.

A talajnak domborzati alkotása és különösen a többi Kárpátoktól való

meglehets éles elszigeteltsége a Kis-Kárpátokat is önálló kerületté teszi ; érde-

kes tenyészetbeli vonal különíti el a göllnicz-branyiszkói hegységet az alacsony

hegyföldtl és végre az eperjes-tokaji trachitláncz attól veszi domborzati és

növényföldrajzi önállóságát, hogy közetlenl emelkedik ki a síkságból.

A kassa-eperjesi törésvonaltól keletre hat, egyenként ismét kisebb

tájakra osztható kerületet lehet megkülönböztetni, ú. m. : elször a Jablonicza-

szorosig terjed Erds-Kárpátok ; másodszor a magyar-erdélyi Határhegységet,

mely név alá Pax azon területet foglalja össze, mely domborzatilag a Réz-,

Meszes- és Lápos-hegységet, valamint a rodnai és beszterczei havasokat fog-

lalja magába. A harmadik kerületet alkotja a Keleterdélyi Peremhegység,
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mely a Borgó-szoróstól azon depresszióig terjed, mely a Tömös szoroson át

Brassóból a Romániába való közlekedést lehetvé teszi ; a negyedik kerület

a Bárczaság hegysége, mely a Kárpátok valamennyi növényföldrajzi kerületei

között aránylag legkisebb terjedelme mellett a legélesebben kifejezett növény-

zeti jelleget árulja el, a mint azt már a megelzkben említettük. Az ötödik

kerület az Erdélyi Havasoké és valóban érdekes, hogy a Vöröstorony-

szoros régi közlekedési útja növényföldrajzi határvonallal esik össze. Ezen

kerületen belül a Fogarasi havasok,- a Malompatak- és a Lotru-hegység

meg a Caleanului tömzszsel szoros összefüggésben álló Retyezát és valószínleg

a növényzetileg majdnem egészen ismeretlen Vulkán-hegység önálló tájakat

alkotnak. A Maros és a Sebes-Krös a hegységbe mélyen bevágó völgy-

barázdája között fekszik mint hatodik kerület azon peremhegység, mely Erdélyt

a Nagy-Alföldtl elkülöníti és ez magában foglalja a Bihariát, az erdélyi

Erczhegységet és annak nyugoti elhegyeit, valamint a Pojana-Ruszkát.

Ezen hatodik kerület körülfogja a hetediket, az Erdélyi Felföld kerületét.

Ha nagyjában áttekintjük a Kárpátok növényzetét, mindenekeltt azt

tapasztaljuk, hogy fjellegét mégis olyan nemzetségeknek köszöni, melyek a

középeurópai növényzet elemei és nemcsak az erdei fák, hanem a többieknek

hosszú sora is bizonyítja, hogy a Kárpátok növényzete középeurópai jelleg,

melybe idegen növényzeti elemek keveredtek. Ezek között különösen az európa-

szibériai elem az, mely a középeurópai növényzettel együtt a Kárpátok fzömét

képezi és nevezetes, hogy felterjedésük a fahatáron alul van, termhelyeik

legnagyobb része a domb- és a hegyvidékre esik. Még a havasi feny, a

vörös feny és mások még messze elmaradnak a törpe feny fels határától.

A boreal-subarktikus elem, azaz azon fajok, melyek ugyan megszakí-

tásokkal, de mégis az egész mérsékelt övön át vannak elterjedve, a Kárpátok

földrajzi szélessége alá esnek és honolnak a mostani régióban, vagyis a

dombvidéken. Ezeket az jellemzi különösen, hogy egész kifejldésük rövid

idre szorítkozik, némelyek már korán tavaszszal (Caltha palustris), mások a

tavasz vége felé (Arabis hirsuta) virágoznak, a termésérlelés után csakhamar

elvesztik leveleiket, a tenyészeti id legnagyobb részét gyökértörzseikkel ten-

getik át. Nagy részük a nedves és árnyékos termhelyet kedveli ; fás növény

(Sambucus racemosa, Juniperus communis) csak kevés van közöttük

;

azonkívül sok amerikai típus nem éppen a régi múltban szerzett polgárjogot

a Kárpátok növényzetében.

A boreal-arktikus elem legnagyobb része még csak a subalpin régióban

lép föl, de legszebb kifejldését még csak a magasabb hideg és nedves

termhelyeken éri el. Nagy része a középeurópai elemnek az Alpokról

jött, azaz olyan fajok alkotják a Kárpátok növényzetében az alpin elemet,

melyeknek legnagyobb elterjedése az Alpokra esik. Ezen elemmel szemben

sokkal alábbrendelt szerep jutott a szudet elemnek (Salix silesiaca stb.),

melynek tagjai kelet felé föltnen elenyésznek ; ugyanaz mondható a közép-

tengeri elemre is, melynek tagjai mint a nagy hmérséklet kedveli, csak a

délkeleti peremhegységben jutnak nagyobb szerephez, de e hegységtl nem kis

távolságban végképen elmaradnak.
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A Kárpátok növényzetét azonban minden egyéb velk, ugyanazon szé-

lesség alatt fekv hegység növényzetétl az teszi különbözvé, hogy alakulásá-

ban olyan elem is vesz részt, mely Nyugaton vagy a Keleti Alpok tövén

csakhamar eltnik. Ez a pontusi elem, melynek területe az elázsiai hegysé-

gektl Európa délkeleti részéig elterjed és utolsó termhelyeinek legnagyobb

részét, ha nem is kivételesen, a Keleti Alpokban és a Kárpátokban éri el.

A Quercus auslriaca és Quercus conferta nagyban járulnak a tenyészet-

nek tájképi hatásához és a cserjék közül az Acer tataricum, Coliiuts Coggygira,

Evouymus verrucosus, AmygdaJus nana, Pninus Chamaecerasus, sárga virágú

CW/s//s-fajok egész raja érdemelnek említést. Ezekhez szegdik a lombos

erdknek néhány jellemz növénye, ú. m. Dentaria glandulosa, Euphorbia

amygdáloides, Sculellaria aUissima, Glechoma hirsula ; de fa nélküli for-

mácziók nemzetségei is vallják a pontusi tájat hazájuknak, így az Alyssum

saxatile, Trifolium pannonicum, Galega officinalis, Linum flavum, L. hir-

sittiim, Polygala major, Ferula sylvatica, Vinca herbacea, Valeriána polygama,

Cenlaarea axillaris és egynehány Echinops-{&\. Nevezetes, hogy ezen pontusi

elemek a Kárpátok növényzetében a dombvidék formáczióiban megjelennek,

de a lombos erdk régiójában csakhamar el is tnnek.

A pontusi elem jelentsége az által fokozódik, hogy a Kárpátok növény-

zetében még olyan fajok is jelennek meg, melyeknek területe még a pontusi

elem elterjedésének határain belül fekszik, de csak a Balkán-félsziget északi

hegyi tájaira szorítkozik és innét a Kárpátok vagy az Alpok legdélibb lánczai

felé sugároznak ki. Pax ezeket a dr.ciai elemnek nevezi, melynek néhány

tagja a Kárpátok egész területére terjed ki, . m. Triselnm carpathicum,

Linum exlracillare és Senecio carpathicus ; csak a Crocus banaticus érte el a

Szudetek hegységét is. A Kárpátok típusos szibériai elemének Pax csak azon

fajokat tekinti, melyeknek területe a hegyrendszernek már nyugoti részében

találja meg határát, Morvaországban vagy a legkeletibb Alpokban elenyészik,

vagy a subarktikus Európában nyugot felé legfölebb a skandináviai félszigetet

éri el. Ide tartoznak Aclaea cimicifuga, Ranunculus cassubicus, Spiraea cha-

maedryfolia, Conioselinum Fischeri, Campanula sibirica és Crepis sibirica.

A megelzkben csak azon fajokról volt szó, melyeknek elterjedése a

Kárpátokban meglehetsen zárt és most az a kérdés merül föl, vájjon melyik

elemhez tartoznak az elszigetelt elterjedés nemzetségek ? Ez szükségessé teszi

azt, hogy maguknak az egyes növényzeti elemeknek a területen való elterje-

dését kutassuk, mert világosan mutatkozik, hogy ezen növényzeti elemek

jelentsége a Kárpátok egyes részeire nézve nagyon egyenltlen, csak az európa-

szibériai és a boreal-subarklikus elemek mutatnak csekély, mélyebbre ható

különbségeket. A középeurópai elem nemzetségei meglehetsen egyformán

vannak az egész területen elterjedve és a fajok számát illetleg alig lesz a

Nyugot és a Kelet között megállapítható különbség. A boreal-arklikus elem

is a fajok bizonyos számával az egész Kárpáthegységben egyformán van kép-

viselve, de vannak elszigetelt termhelyi nemzetségei is, melyek közül csak

egy föltn példát kívánunk fölemlíteni. A Linnaea borealis csak a Nyugoti
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Kárpátokban, az Alnas viridis pedig csak a Keleten fordul el. Nyugaton

nagyobb a fajok száma mint Keleten, de amott nem szerepelnek formácziót

alkotók gyanánt ; emitt azonban valóban szerepelnek bizonyos növénytársulások

vezérnövényei gyanánt.

Az alpiii elem elterjedésében, az Erdélyi Peremhegység szemben a

Nyugoti Kárpátokkal bizonyos kedvezményben részesül. Az itt szóba kerül

fajok különben az Alpok legelterjedtebb fajai közé tartoznak, de vannak

olyanok is köztük, melyek csak a déli Alpok lakói ; a legfeltnbb azonban

a Primula Clusiana-nék a Bárczaságban való megjelenése, minthogy e kan-

kalin az északkeleti Kárpátokra szorítkozik.

Az alárendelt szerepet viv szudet elem Nyugaton határozottabban lép

föl, mint Keleten.

A mediterrán elem leginkább Erdélyben jut érvényre, mert hazánk ezen

része délkeleten való fekvésénél fogva kedvezbb hmérsékletben részesül,

mint a Kárpát- rendszer egyéb részei. De azok azért nem zavarják a tenyé-

szetnek egyéb elemektl megszabott jellegét. A dombvidék alacsonyabb régióit

lakják és csak fátlan formácziók alkotásában vesznek részt, annyira keresik

a megszokott meleget. Csak csekély azon fajainak száma, melyek hazájukban

is a hegységet lakják. Rendkívül érdekes a pontusi elem szerepe, mert nagy

hatással van a kassa eperjesi törésvonaltól keletre fekv, nevezetesen Erdély

központi Felföldjének déli vagy délnyugoti részeinek növényzeti jellegére.

A keleti területükben elszigetelt típusai leginkább a dombvidéket és az

alacsony hegyvidéket lakják, de Erdélyben a magasabb hegyi régióban és a

törpe feny regiójában a pontusi elemek sokkal nagyobb mértékben vesznek

részt a növényzeti takaró alkotásában. Hasonló viselkedést árul el a dáciai

elem is. A radnai havasoktól délre a növényzetet jellemz alkotó része

gyanánt jelen meg, mire délnyugat felé hatásuk mindinkább növekedik.

Kevesen vannak, melyek az egész hegyrendszerben volnának elterjedve és

azért föltn a Hieracium alpicola var. rhodopeiim, melynek egyedüli term-

helyei a Központi Kárpátokban vannak. Valamennyi régióit lakják és olyan

nemzetségekhez tartoznak, melyeknek földrajzi elterjedése különböz. A leg-

több faj közetlenül ment át a Balkán-félsziget északi hegységérl az erdélyi

hegyekre ; a második csoporthoz olyanok tartoznak, melyeket tágabb értelemben

benszülött kárpáti növényeknek lehetne tekinteni és melyek az összes keleti

Kárpátokat lakják, de Délmagyarországban fordulnak el ; a harmadik cso-

portnak területe körülfogja a Keleti Kárpátokat és a Balkán-Félsziget hegységein

kívül lakja még az Alpok déli vagy délkeleti részeit.

A szibériai elem is kelet felé nyer jelentségben, minthogy Erdélyben

j fajok lépnek hozzá.

A növényzeti elemeknek ezen földrajzi elterjedése összehasonlítva az

cndemismussal, föltn megegyezést árul el ; csak azon benszülött fajok

vannak a Kárpátokban összességükben egyenletesen elterjedve, melyeknek

rokonsági vonásai vagy magán a területen vagy az Alpok vagy az északi

területeken vagy pedig Szibéria típusain kimutathatók ; ellenben azon ben-

szülött fajok, melyeknek rokonai a pontusi tájra utalnak, túlnyomó számuk-



F. PAX : GRUNDZÜGE DER PFLANZENVERBRE1TUNG IN DEN KARPATHEN. BD. I. 27

kai a Kelettel érintkeznek ; a dáciai típusokkal rokon benszülöttek hiányzanak

már a Jablonica-szorostól nyugot felé ; végül a szudet rokonságú benszülött

nemzetségek a Borgó szoroson túl nem terjednek tovább délre.

P a x, tekintettel a harmadkorra, megkísérli a Kárpátok növényzetének

történetét is megírni. A harmadkori növények lelethelyei a Kárpátok nagy perem-

övében, nyugattól keletig, a régi harmadkori tenger partjain feküsznek. Igaza

van Pax-nak, mikor azt mondja, hogy a Kárpátok miocaen korú növényzeté-

nek ismerete az eddigi leletek után még nagyon távol van a tökéletességtl és

sajnálja, hogy a pliocaen növényzetrl még keveset tudunk. Itt P a x részérl

kis tévedés forog fönn, minek okozója részben maga ezen sorok irója. Midn
a referens els közleményét hozta a Székelyföldön talált növényekrl (1881),

még nem tudta eldönteni, vájjon e növények a szármát vagy a pontusi

emelethez tartoznak-e ; azóta a referens még három ízben gyjtött ott növé-

nyeket ; Pantocsek meghatározta az ottani márgában elforduló diatomeákat,

melyek szerinte brakk-vízre vallanak ; Lrenthey pedig behatóan foglal-

kozott a vidék geológiai szerkezetével és most azon véleményben vagyunk, hogy

a növényzet végleges tanulmányozása után pliocaen-korúnak fog bebizonyulni.

P a x továbbá még azt is említi, hogy a Kárpátok harmadkori növény-

zete megközelíti az Európa egyéb vidékeirl ismeretes harmadkori flóra jellegét

és kiemeli még azt is, hogy e jellegét megrizte az oligocaentl kezdve a

pliocaenig és noha a talált növények meghatározását illetleg azt hiszi, hogy

azok helyessége iránt jogos kétely nem merül föl, mégis azt mondja néhány

sorral alább, hogy azon meghatározásokat, melyek tisztán levelekre vannak

alapítva, nem fogadja el föltétlenül. A mennyiben P a x ezen megjegyzése azon

levelekre is vonatkoznának, a melyek a referensnek a Zsilvölgy oligocaen

flórájáról szóló munkájában vannak leírva, akkor a referens kijelentheti azt,

hogy a meghatározásait támogató él anyag a berlini kir. növénytani múzeum-

ban van letéve és ott megtalálható.* P a x továbbá még kétesnek tartja a

pálmáknak a Kárpátok harmadkori flórájában való elfordulását. Ha ezt a

Zsilvölgy flórájából leírt pálmalevél rendkívül töredékes maradványa nyomán

állítja, akkor kételyét megczáfolni nehéz ; azonban a Marosvölgy senon

rétegeiben talált Sabal major Ung. és a munkácsi trachytból leírt Phoenicites

borealis, továbbá] a m. kir. földtani intézet gyjteményében elhelyezett, de

még le nem írt pálma maradványok nem támogatják P a x állítását.

De sok kételye mellett Pax a leírt levélmaradványoknak a jelenkor

flórája tekintetében való jelentségét nem tagadja, mert e levelek ép széle

és brnem állománya világosan tanúskodnak arról, hogy a harmadkorban,

nevezetesen az oligocaenkorban a Kárpátok tövén olyan flóra virult, mely

sokkal nagyobb melegre szorult, mint a mai ; ellenben azon állítást, hogy a

leveg nedvessége iránt is hasonló igényt támasztottak volna, azt P a x a

A 288. lapon azt mondja a jegyzetrovatban, bogy a referens azon közlését,

mely szerint a Zsilvölgyben Taxodium disticlmm mellett még egy másik conifera-

faj (Cedroxylon vulgare) fordulna el, nem tarthatja .helytállónak. A szóban lev
fatörzstöredéket meghatározta dr. Félix János lipcsei tanár.
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tett leletekkel még nem látja bebizonyítottnak. A diluvialis flórának nem
tulajdonít a Kárpátok flórájának történetére nézve olyan nagy jelentséget,

mint a harmadkorinak ;
* de ennél sokkal nagyobb jelentsége volna azon

glacial flórának, melyet a referens a fogarasi havasok tövérl ismertetett meg.

P a x azt hiszi, hogy a jégkorszak beálltával, mely különben hazánkban

enyhébb alakban lépett föl, mint Európa északi és nyugoti részeiben, a har-

madkori, talán subtropikus jelleg flóra már nem találta meg többé kívánatos

életföltételeit és midn a hegyek jéggel való beborítása elérte tetpontját, a

harmadkori flóra helyébe már olyan flóra lépett, mely Északról és Keletrl

érkezett ide. A boreal-subarktikus, az európa-szibériai és a szibériai elemek

növénytársulásai vonultak be és velk keveredtek azon típusok, melyek a

harmadkorban Európa hegyeinek mostani régióit lakták, most pedig a hmér-

séklet elrehaladó apadásával a hegyek töve alatt elterül földre ereszkedtek,

azaz a középeurópai, alpiu és a szudel elemek nemzetségei, a mennyiben nem

voltak igazi havasi növények.

Nyilvánvaló, hogy már a harmadkorban fennállottak a Kárpátok flórája

és az elázsiai vidékek flórája között a rokonsági viszonyok és kell, hogy

a Kárpátok magasabb régióiban már a harmadkorban ki volt fejldve a

poutusi elem, noha foszszil maradványok ezt nem bizonyítják közetlenül.

A harmadkori flórából kimutatott Zelkowa, Castanea, az Acer laelum rokon-

ságához tartozó juharlevelek határozottan a pontusi növénycsoporthoz tartoznak
;

úgy kellett tehát annak lennie, hogy azon idöszjkbau, mely a pliocacnkort

követte és a jégkorszakot közetlenül bevezette, pontusi, de dáciai típusokból is

álló csoport a harmadkori flóra helyébe lép növénytakaró összetételében részt

vett. Ez legalább érvényes a Syringa Josikaea-ra. és a Bruckenthalia-xa. nézve.

Pax ezen véleménye szerint föl kellene tételezni azt is, hogy a pontusi és

a dáciai flóraterületek már a harmadkorban megvoltak.

Pax továbbá azt mondja, hogy a jégkorszak tetpontján a Kárpátok

* Minthogy a diluvialis növények mindvégig a jelenlegi növényzet fajaival meg-

egyeznek, a referens azt hiszi, hogy azoknak is juthat valamely vidék flórájának

történetében figyelemreméltó hely. Pax végre még a történelmi idbl való kultúr-

növényekrl is tesz említést. Az aggteleki növényeket illetleg a referensnek D e i n i n-

g e r-étl eltér nézete, úgy látszik Pax eltt ismeretlen. Az aggteleki magvak ugyanis

jóval kisebbek, mint a robenhauseniek és ebbl azt következteti Deininger, hogy

az aggteleki nép még idsebb a svájezi czölöpépítmények népénél; de akkor még alig történt

meg az, hogy két nép egymás között terményeit kicserélte volna. Pax azt hiszi, hogy

a kultúrnövények behozatala Fels-Magyarországba délkeletrl történhetett. Deininger
csak annyit mond, hogy a »hazánk területén lakó si népek kultúrájukat nem a

Földközi Tengeren hajózó népek útján, az olaszok közvetítésével kapták, mint a nyugoti

népek, kikkel vajmi csekély vagy éppen semmi összeköttetésben nem voltak, hanem
közvetetlenül kapták «. De honnan ? Erre Deininger adós maradt a felelettel, de a

referens azt hiszi, hogy talán az is hihet, miszerint a jégkorszak egyes szakaszaival

járó fokozottabb nedvesség egyes népcsoportokat alighanem az északon elfoglalt lakó-

helyek elhagyására birt és hogy különben is kezdetleges eszközökkel és a déli vidékekéi-

nél rosszabb talajbeli és éghajlati viszonyainál fogva is alakjokra és méreteikre nézve

alább maradó vetmagvaikkal jöttek olyan vidékekre, hol nyugalmat és az idjárás

zordonsága ellen nagyobb védelmet véltek találhatni.



F. PAX : GRUNDZÜGE DER PFLANZENYERBREITUNG IN DEN KARPATHÉN. BD. I. 29

havasi régiójából a típusok leszálltak a tövük alatt elterül tájra és ott az

Alpok, és a Balkán-Félsziget szomszédos hegységeinek havasi nemzetségeivel keve-

redtek; a flóra további gyarapodásban részesült a boreal-arktikns nemzetségek

részérl, melyek északról a Szudetek közvetítésével vagy északkeletrl vándoroltak

be. Pax továbbá valónak tartja, hogy azon jégkorszakeltti idben, melynek

éghajlata a mostaninak körülbelül megfelelhetett, növényeink legnagyobb része

föntar/hatta magát, st még akkor is, midn a jégkorszak tetpontját érte el.

P a x szerint az alacsony dombvidék trachythegyein is megvoltak a

föltételek arra, hogy a jégkorszakeltti növényzet ott fentarthatta magát ; Pax
ugyanis meglehets valószínségnek mondja, hogy a tufalerakodások az

elglecseresedés korába eshettek, mert mindenütt olyan növényeket zárnak

magukba, melyek még most is az alacsony dombvidék él flórájához tartoznak.

Bizonyos, hogy Nyugaton a létezés föltételei nagyjából sokkal kedvezbbek

voltak, mint Keleten és erre volna részben visszavezethet az a tapasztalás,

hogy Keleten a pontusi és dáciai elemek nemzetségei sokkal jelentékenyebb

szerepet játszanak, mint a nyugoti Kárpátokban; a praeglacialis flóra Erdély-

ben sokkal nagyobb terjedelemben maradhatott meg, mint a Nyugoti Kárpátok

belsejében. Ezt már gyaníttatja a Hieracium transsylvanicum és a Silene nivalis

elterjedése; mindkettt Pax egy korábbi flóra maradékainak tekinti, melyek

a jelenkorban a rendszertani kapcsolat hiányával vannak, a nemek és típusok

körén belül külön osztályokat képeznek ; megjegyzend azonban, hogy csak

a Keleti Kárpátokra szorítkoznak.

A jégkorszak megszntével a Kárpátok növényekkel ismét benépesedtek,

de az alpin régió jellege most más volt, mert a régi hegyi flóráé talán

nyugaton sokféleképen elszegényedvén, a boreal-arktikns, középeurópai, alpin,

szudet és dáciai elemek tagjaival való keverékben foglalta el a megint lak-

hatóvá vált talajt. De nem valamennyien maradhattak meg a mi napjainkra,

az éghajlati viszonyok megváltoztak, a kontinentális éghajlat kialakult és ez

sok nemzetségre nézve halált hozó volt. így a feleki palaszénben elforduló

Betula nana mai nap végképen hiányzik a Kárpátok növényzetében és P a x

itt megemlíthette volna a Nuphar pumila-t is ; másrészt kell, hogy a létezés

megváltozott föltételei a bennszülöttek keletkezésére vezettek, melyeknek rokonsági

vonatkozásai a jégkorszak tartama alatt végbemen vándorlásokat még vilá-

gosan kiderítik.

A hegység alacsony régiói lassanként ismét benépesedtek a praeglacialis

flóra szélén fekv területekrl az ország belseje felé nyomuló tagjaival.

Hozzájuk szegdtek a domb- és alacsony hegyvidéknek pontusi és dáciai alakjai,

melyek a melegebb postglacialis korszakban seregesen érkeztek kelet fell.

Ebbe az idbe esik alighanem a délkeleti peremterületek mediterrán típusok-

kal való benépesedése is. Ha pedig csakugyan sikerülne a Kárpátokban is

egy második jégkorszakot kimutatni, a mire különben sok remény nincsen,

akkor ez az elsnél még szkebb keretben mozoghatott és ennélfogva

sehogysem lehetett a flórára olyan mélyreható, változtató befolyással, mint az

els eljegesedés.
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Még ma is világosan fölismerhetk azon utak, a melyeken a jégkorszak

eltt és után a flóra hazánkba vándorolt.

Ezen még fölismerhet vándorútak számát P a x ötre teszi.

Az els a Szudet hegység közvetítésével a harmadkor végén közép-

európai, boreal-subarktikus és európa-szibériai típusokat vezetett ide és késb-

ben a legnagyobb elglecseresedés idején boreal- arktikus és szudet nemzet-

ségeket. Ezt bizonyítják a szudet alakok, melyek nyugaton sokkal gyakoriabbak,

mint keleten és a kassa-eperjesi vonalon túl lassanként eltnnek ; Ranunculus

pygmaeus stb. végkép hiányzanak a Keleti Kárpátokban.

A második úton érkeztek északkeletrl a boreal-arktikus típusok az

erdélyi peremhegységbe. Ezen út kapuját a rodnai havasok képezik. A keleti

flóra összetételében jóval ersebben válnak ki a szibériai típusok, mint nyuga-

ton és itt is találkozunk olyanokkal (Pleurogyne, Saxifraga stellaris stb.), melyek

keleten megmaradtak, noha nyugaton is megtalálnák a megélhetés föltételeit.

A harmadik útvonal meghozta a jégkorszak hatása alatt az alpin és a

középeurópai elemek nemzetségeit. Az északi Alpokból a Vágvölgy északi és

déli vége közvetítette a bevándorlást. Ezt bizonyítja egyrészt azon körülmény,

hogy a kassa-eperjesi törésvonal földrajzi hosszúsága alatt a hegység feltn

apadása a fajok további vándorlásának véget vetett, másrészt az, ' hogy a

Vágvölgy déli részén az alpin elem sok tagja elterjedésének a véghatárát érte el.

A negyedik út a krassó-szörényi hegyek közvetítésével a déli Alpokról

juttatta az alpin elemet a Kárpátokba. A mai viszonyok is mutatják, hogy

Erdély hegyei a déli Alpokkal összeköttetésben voltak. Az új jövevényekhez

csatlakozott aztán a déleurópai flóra néhány tagja és a dáciai alakok nagy serege.

Az ötödik útvonalon érkeztek délrl az említett dáciai alakok egyesülve a

pontusi elemmel. A Balkán-félsziget északi hegyei adták meg az összeköt hidat,

melyen a magasabb hegységben lev fajok átléptek, a nagyobb meleget igényl

növények pedig a peremterületek alacsonyabb, dombtáján letelepedtek és erre

nézve a széles Marosvölgy alkalmas kapocs gyanánt szolgált.

A legcsodálatosabb pedig az, hogy a kassa-eperjesi törésvonal két nagy

flóraterület határvonalát jelzi és ez egyszersmind fényes bizonyítéka annak a

lényeges szerepnek, mely a geológiának a növényföldrajzban is jutott.

Staub Móricz.


