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Ennek a konyvnek a megirhsara a Magyar Tudominyos 
Akadkmia tiszteletremklt6 elhatarozhsa nyujtott alkalmat. 1925. ' 
kvi nagygyulkse ugyanis a Vitkz-fkle alapitvinY kamatainak jutal- 
maval nyilt palyazatot hirdetett egy termkszetvkdelmi munkara. 

Az 1926. kvi ,nagygyiilks hathrozata azuthn a megirhsra adott 
megbizhssal engem tisztelt meg, aki ebben, a nalunk mkg kevkssk 
felkarolt kkrdksben addig is valamelyes irodalmi tevkkenyskget 
fejtettem ki. 

A termeszettudomAnyok annyi AgAt 6s azok kiilonbozo val- 
tozatait kozelrol krinto, azok krdekeit is szolghlni h~vatot t  6s sok 
mindenen a t  a maganjogi kkrdksekig terjedo feladat vhrt ezzel a 
megbizatassal megoldasra. Ezenfeliil a kivhnatos thrsadalmi tevk- 
kenyskget rkszletezo, a kormiinyintkzkedkseket is taglalb ks e kkr- 
dks torvenyhozasi rendezkskig eljut6 thrgykornek kidolgozhsa vhlt 
ekkppen sziikskgessk, hogy a kkrdks kdloen kimeritheto legyen. 

A most vazolt kiirvonalozAssal tervezett, a csonka orszag ter- 
mkszeti kincseinek szAmbavktelkve1 a kkrdks egksz komplexumara 
a lehetoskgig kiterjedo, 6s ilyen krtelemben Mtoro munka, elsosor- 
ban is a termkszetvkdelem nhlunk megokolt kategbrihinak olyan 
alapveto megAllapitAsAt tette sziikskgessk, mely a hazai viszo- 
nyainknak legjobban megfelel. 

Mindennek kidolgozhsa pedig megkovetelte, hogy a termk- 
szetvkdelem korkbe tartoz6, de tobb vhltozathban mkg kevkssk is- 
mert anyagot 6s annak rkszben hihnyos, rkszben nem a viizolt ckllal, 
hanem a tudomanyos kutaths szhraz eredmknyekknt nyilvhnos- 



shgra keriilt irodalrnht egy ilyen rnunkdhoz sziikskges krtelernben 
feldolgozzarn. Masfelol pedig kotelesskgernrnk tette, hogy a kiil- 
fold egyes orszhgai e c616 korrndnyintkzkedkseib81, torvknykezksk- 
bo1 ks thrsadalrni tevkkenyskgkbdl figyelernbe vegyern 6s isrnertes- 
sern azt a rkszt, rnely a rnagyar terrnkszetvkdelern rnunkhjhhoz ks 
a terrnkszeti ernlkkek elbiralasahoz ks gondoztisahoz iranyrnuta- 
tassal ks okulAssal szolghlhat. 

Nern littarn azonban annak ckljat, hogy a kiilfod rninden or- 
szhganak ilyen i r a n y ~  tevkkenyskget felsoroljarn. E helyett elkg- 
seges szarnban azoknak az  orszagoknak rnunkijat isrnertetern, 
arnelyeknek ezirany6 tevkkenyskge nekiink valarnely vonatkozhs- 
ban tanulsagos, tehiit okulasunkra lehet. 

A terrnkszetnek azokat az  krdekesebb alkotasait, arnelyek na- 
lunk vkdelernre szorulnak, sot rnkg az  oltalrnaziisra leginkibb var6 
terrnkszeti ernlkkeket ks ereklykket sern lett volna lehetskges e 
rnunkaban tktelenkknt mind felsorolnorn ks teljes egksziikben is- 
rnertetnern. Ez a kksobbi idokre var, es rnajd az  orszag gondozhsra 
szorulb terrnkszeti alkotasainak pontos felvktele ks nyilvAntartAsba 
foglalhsa utan, az  erre hivatott reszletes tanulrnlnyok feladata lesz. 

Arra torekedtern e helyett, hogy szerencsktlen hazhnk kegyet- 
len rnegcsonkitasa utan rnegrnaradt terrnkszeti kincseinkbol elkg- 
skges szlrnban, jellegzetes pkldhkat soroljak fel ks azokra a ter- 
rneszetvkdelem szernszogkbol rnegfeleld vilAgossPgot vessek. 

A tirgykor leheto kirneritkskhez nern kivlntarn, de nern is lett 
volna ckliranyos sziraz,  tudorntinyos rnunk6t irnorn. Nern is ezt a 
kivanslgot olvasorn ki a Magyar Tudorndnyos Akadkrnia palyh- 
zatabbl 6s nern ezt rnegbiz6levelkbol. 

Konyvernnek az a cklja, hogy a rniivelt rnagyar tlrsadalorn 
egkszkt szolgllja. Azt tekintettern feladatornul, hogy rnegisrner- 
tessem a kkrdkst ks lehetoleg nern elvont forrnhban nyujtsak tAj6- 
kozast a terrnkszet kultusza rnindenrendii rnlivelojknek, sot ezen 
a hathron is t61 rnindazoknak, akik ezek irdnt a kkrdksek irant kr- 
deklodnek. Az volt a cklorn e rnellett, hogy kidornboritsarn tdrgyam 
jelentoskgkt ks mink1 szklesebb korben felkoltsern az krdeklddkst 
a terrnkszetvkdelern 6s a terrnkszeti ernlkkek gondozAshnak, terrnk- 
szeti kincseink vkdelrnknek nerncsak a tudornhny, hanern a nernzet 

egykb, igen fontos erdekei szernszogkbol is 
skge irhnt. Vkgiil pedig az  volt a torekvesern. 

elbiralt nagy jelento- 
hoev rneekeressern 6s - - 

r V.? V - - -  

- .m rnegtalaljam azokat arnbdokat  ks eszkozbket. arnelvekkel e cklok 
szolgalatht varhatb sikerrel ellatni lehet . 

Nehkz feladat volt a nagy t i rgy  leheto kirneritkse rnellett azt a 
cklt is biztositanorn, hogy rnunkarn aranqitalanul terjcdelrnes ne 
legyen. 

Mivel pedig az isrnertetksnek 6s a rneggyozksnek az  i r i s  rnel- 
lett a kkp a legnagyobb eszkoze, elkovettern a tolem telhetot, hogy 
rnunkhrn anyaght rnegfeleloen illusztrAljam. H 

Az elso ilyen rnagyar rnunkanak lehetnek 6s kittskgkiviil van- 
nak is h i b ~ i  6s hiinyai. Arra kkrern ezkrt a termkszet kultuszhnak 
miiveloit ks barhtait, hogy ne ezek kutatasaban rneriiljon ki a ter- 
rnkszetvkdelern ks a terrnkszeti emlkkek irant rnegnyilvhnulb krdek- 
Iodesiik. Tekintskk ezt a rnunkat littoronek, mkg rogos utakon jar& 
nak. Tekintskk nemes cklokat elosegiteni kivhnb elkg faradsigos ks 
olyan torekvks eredrnknyknek, rnely mint ilyen rnegbecsiilksre is 
szhrnot tarthat. 

Ne a hiinyait kutassik tehht, hanern tarsuljanak lelkesedks- 
sel a nernes ckl szolghlatiba! Egyesiilt erovel olyan eredrneryeket 
krhetiink el, amelyek birtokiban kksobb egy teljesebb rnunka rneg- 
irdsa mar nem fog annyi nehkzsegbe iitkozni, mint arnennyi ennek 
a konyvnek a rnegir8sinAl jelentkezett. 

P 
Befejezksiil a hhla ks koszonet adbj i t  is le kell rbnorn. 
A termkszet kultusz6nak rninden rnliveloje ks barhtja kktskg- 

kiviil halhs elisrnerkssel adbzik velem egyiitt a Magyar TudornA- 
nyos Akadkrnianak, hogy felkarolta a terrneszetvkdelem ks a ter- 
mkszeti ernlkkek iigykt. Nekem pedig ezen feliil koszonetemet kell 
nyilvdnitanorn rnkg azkrt is, hogy rnegtisztelt 'e rnunka rnegirasara 
adott rnegbizhssal. 

Koszonettel tartozom e rnellett Mayer J inos  foldrnivelksiigyi 
es Klebelsberg Kunb grbf, vallis- ks kozoktatasiigyi rniniszter 
uraknak, valamint a Magyar Tudornanyos Akaditrnianak ugyancsak 
a konyv kiaddsihoz nyujtott anyagi tdrnogaths6rt. 

Koszonettel tartozorn tovabbd dr. Degen Arphd udv. tan., egye- 
temi tanir ,  kiskrletiigyi foigazgatb 6s dr. Kadic Ottokir egyeterni 



c. rcndk. tanhr, fogeologus uraknak, valamint kiviilok mindazoknak, 
akik konyvem rnegirhsanhl, foleg az adatgyiijtks fhradshgos mun- 
khjhban, vagy egyebkknt, olyan lekotelezo szivesskggel thmogattak. 

Koszonettel tartozom ezen kiviil Ambrus Lajos m. kir. gazda- 
shgi fBtanAcsos firnak, aki a kivhlasztott termkszeti thrgyak nagy 
rkszknek e cklra vkgzett hozzAkrto, CS e mellett sok fhradshgot 
igknyelt, kivA16 felvkteleivel jelentkkenyen hozzhjhrult ahhoz, hogy 
rnunkhmat megfelelo kkpekkel ellathattam. 

Koszonettel tartozom vkgiil rnindazoknak, akik fknykkpfelvk- 
teleik htengedkskvel munkhm illusztrAl~shban thmogattak; ks azok- 
nak is, akiknek fknykf pfelvktelkt rnhsok rendelkezksemre bocshthsa 
rkvkn felhasznhlhattam. 

Budapest, 1931. jfinius h6ban. 
A szerzo. 

forrhsaib61 meritette, minthit az orok termkszet nagyszeru formhi- 
1-61 vette! Mkgis az  emberi kultfira tobbk-kevksbbk mindeniitt 6s 
hosszfi idokon a t  a termkszeti alkothsok pusztulhsa nyomhn kelet- 
kezett. 

A szellemileg fejletlen egykori ember lelkkben a termkszeti 
alkothsok kirnkletknek ks megbecsiilksknek krzkse termkszetszerit- 
leg mkg nem sziilethetett meg, mert egyszerii kletsziikskgletei 
kielkgitkskhez, azok mkrhetetlen arhnyokban hllottak rendelke- 
zkskre. 

M@ fejlodkse bizonyos elobbrehaladott hllapothban sem 
olyan az ember tevkkenyskge, mely azt igazolnh, hogy a termkszeti 
alkothsokat, mint megklhetksknek 6s boldogulhshnak osforrhsait, 
nem n6lkiilozheto feltkteleit, megkimklni igyekezett volna. 

A poghnyvilhg vallhsi kultuszhban mhr megnyilvhnul ugyan 
egynkmely Allati, vagy novknyi alkothsnak a kimklete, kitiinteto 
kegyelete, sot istenitett kultusza 6s oltalmazhsa! KQobb is nagy 
befolyhssal van a termkszet az ember lelkkre; ks a fejlettebb nkpek 
alkothsai nem is tudnak szabadulni a termkszet formhinak benyo- 
mhsa, hathsa 6s kultusza a161. Mkgis a fejlodkstortknelem nem egy 
meghllapithsab61 az  a benyomhsunk, mintha az  idok soran a kul- 
tfirhban elorehalad6 embernek fokoz6dott ontudata a foldi boldo-. 
gulhsnak elofetktelei krtkkelksknkl lebecsiilte volna a semmivel 
sem p6tolhat6 termeszeti alkothsok nagy jelentoskgkt. Az az  krzk- 



teremtett 6s kelloen rneg nem becsiilt alkotisain. Mert a lakott 
helyek nagyobb korzetkben elpusztitotta a termkszeti alkotasokat 
4s nem azok mellett, vagy azok korkben, hanem azok romjain 
keresett helyet alkotb ereje ks zsenije talan termkszetfolottinek is 
vklt munkhj Ahoz. 

A kulthrhban, vele a fejlodksben ks tudasban hovatovibb 
elorehaladb ember az idok soran azonban mkgis csak okul 6s mind 
szklesebb korben re8 eszmkl arra, hogy az orok termkszet a tudis- 
nak, a szkpnek, az erdnek 6s a munkbnak, az egkszskgnek, a ke- 
dklyvildgnak ks a lelki megnyugvlsnak, meg egykb rnkg annyifkle 
kletfeltktelnek a kimeritheteten osforrasa. Hogy a legelvontabb 
tudomhnyokban 6gy, mint a mindennapi klet kiilonfkleskgeiben a 
terrnkszet torvknyei, mintai 6s dtrnutatasai szabjak meg a leg- 
megfelelobb iranyt. A termkszet nyujtja a legszebb ks legkedve- 
sebb keretet a legnagyszeriibb emberi alkot6sokhoz) sot az  em- 
ber egyszerii otthonihoz is. 

R e l  eszmkl, hogy a legtokkletesebb ernberi munka, mkg ha  a 
terrnkszet nyornan is jar, a termkszetet ut61 nem krheti. Tehat nern 
is mdlhatja feliil soha! Es nagy megprbbaltatasok soran re8 esz- 
mkl ar ra  is, hogy a foldfeliilet termkszeti alkotlsainak, kiilonos- 
keppen az erdonek megsemmisitkse kegyetleniil megbosszulhatja 
magat, mert akarhanyszor borzalmas Istenitklet ks ennek soran az  
ernberi alkotasok pusztullsa lesz a konnyelrnii gondatlansagoknak 
keserves kovetkezmknye. A vizaradasok fokozbdb mkrtkke, a gor- 
geteggel va16 elboritasok nagy arhnyai, a futbhomokkal valb el- 
arasztas, az  elsivatagosodas stb. legnagyobbrkszt ilyen okokra ve- 
zethetok vissza. 

Vkgtelen sora az annyi evszazados ilyenfkle felismerkseknek 
fokozatosan ks mindjobban rea vezette azutdn az ernbert a termk- 
szet irhnt valb behatbbb ks kozvetlenebb krdeklodksre. A termkszet 
bizonyos alkotasainak megbecsiilkskre! Kksobb pedig, a kulturl- 
lis haladas soran, a termkszet szkpskgeinek mind nagyobb 6s kiter- 
jedtebb kultuszlra, a terrnkszet eroi torvknyszeriiskgknek mind 
behatbbb tanulmanyozAsara. 

A haladb kultdra hova-tovhbb kifinornitotta az  ember lelkkt 
a terrnkszeti alkotiisok gyonyoriiskgeinek helyes rnegitklkskre; a 

termeszeti jelenskgek nagyszeriiskgknek 6s tudomanyosan is kime- 
rfthetetlen mivoltanak ks krtkkeinek a mai krtelemben vett fokoza- 
tos felismerksere ks megbecsiilkskre! 

Ilyen koriilmknyek behatasa alatt gyarapodott meg fokozato- 
San a terrnkszetbaratok, majd pedig a termkszetbdvarok szama. 

Az ilyen kulturalis haladas ks a termkszettudomanyi kutatb 
munka nagyszerii eredmenyei fejlesztettkk ki azutin a foldkerek- 
skgnek a kult6r-ember lakta rkszein a termkszet 6ltalAnosabb meg- 
becsiilkskt ks teremtettkk meg vkgiil is a termeszetnek modern Qte- 
lernben vett kultuszht. 

A termkszetszeretetnek ilyen mind tagabbra boviilo keretkbol 
keriilt elo a terrnkszet vkdelrnknek a gondolata ks szolgllatAnak 
intkzmknyes biztositisat kivanb siirgetese is. 

Sziikskg volt pedig erre annll is inkibb, mert masfelol a la- 
kossag szaporodasAval sziinetleniil fokozbdb emberi tevkkenyskg, 
az  ernberi onzes ks kapzsislg, a mindennapi szukskgletek kielkgi- 
tkskre iranyulb egyoldald gazdasiigi tevkkenyskg ks hasonlb egye- 
bek nerncsak az emberi jblkt feltkteleinek 6s bennok a koz krde- 
keinek, a tudomany szolg8latlnak, a szep kultuszanak lehetnek 6s 
vannak is az  artalmara, hanem az ilyen ,,kultivalt" foldrksz lak6i- 
nak tdvolabbi krdekei ellen is cselekszenek, arnikor konyorteleniil 
bhnnak el a termkszeti alkot8sokkal. Amikor arlnytalan mkrtkk- 
ben CS mbdon atalakitjhk a fold feliiletkt. Megsemmisitenek pbtol- 
hatatlan terrnkszeti krtkkeket, jelentos termkszeti kincseket. 

Ezekkel a jelenskgekkel szemben szall sikra a termkszetvkdelern 
szolgdata. 

Az ilyen, rnkg ma is sokoldaldan, 6s niilunk rnkg igen nagy 
mkrtkkben kivanatos erklyes vkdelemnek azonban nern lehet az  a 
cklja 6s feladata, hogy akar az  allamhatalom, akar a termkszet 
baratai r k v h  allast foglaljon a halad6 kultdraval szemben. Annil 
kevksbbk nem, mert irnrnar sokoldalean beigazolt, hogy a term& 
szeti akothsok ks a kulthra, tehht az  emberi agy alkotasai, ks a z  
emberi kkz munkaja, meg a termkszet mindenfkle targyi megnyil- 
vAnulasai j61 megfernek egymls rnellett. Beigazolbdott, hogy a ter- 
mkszeti diszek a legtobb esetben rnkg jelentkkenyen emelik is a z  
emberi alkotasok hatasat, ks azok kkpkt elonyosen kiegkszitik. Bs 



beigazolbdott sokszorosan az  is, hogy a vidkk diszkiil is szolgalo 
termkszeti alkotlsok, mint pl. az  erdok, a bennok 6s illetoleg velok 
gyiijtott energiaforrhsnak, a viznek fizikai erejkvel a hegyvidkken 
jelentkkeny rnkrtkkben kiegkszitik ks nem egy esetben p6toljAk az  
emberi munkaerot ks az  emberi termelksnek ks boldogulasnak igy 
is javlra vannak. 

A modern kultitra tehht a termkszet onzetlen barhtainak irA- 
nyitasa mellett elkeriilheti azt, hogy a termkszet vkdelmknek krde- 
keivel ellentktbe keriiljon. Sot olyanna alakithatja a ketto viszo- 
nyiit, hogy abban a termkszet a lkotbai  mindig ks mindeniitt az 
ember javlra 6s gyonyoruskgkre is legyenek. 

A terrnkszet vkdelmkt ezkrt akkor szolghljuk sikeresen, ha  el- 
tallljuk, hogy h01 ks milyen mbdon lehet ks kell a termkszetet oltal- 
munkba fogadnunk. H a  eltalhljuk, hogy milyen eszkozokkel ved- 
hetjiik meg a termkszet kiilonfkle megnyilvlnulasait 6s velok meg 
bennok a termkszeti alkotlsokat. 

H a  mindig ks sziinet nklkiil torodiink azzal, hogy hol, milyen 
mkrtkkig ks hogyan terjeszkedhetik az  emberi kultitra anklkiil, 
hogy az krtkkesebb termkszeti alkotasokat blntana, vagy meg- 
semmisitenk. Eroit kikezdenk, vagy megrontana. Anklkiil, hogy 
megzavarnl a termkszethlztartblnak a rendjkt, sot talan fel is 
billentenk annak egyensitlyht. 

A termkszet vkdelme 6s a kiilonleges termkszeti krtkkek fenn- 
tartasa tehht mindenkkppen beillesztheto az  ember kulturhlis te- 
vkkenyskgknek keretkbe, amint azt kiilonben rna mar legtobb lllam 
nagysikerii pkldhja is kktskget kizkrban igazolja. 



A termkszetvkdelemnek kktsegkiviil szkp m i r  az a megnyilat- 
kozisa is, amikor a kulttirember finomult esztktikai krzkkknek su- 
gallatib61 egyes vidkkek tijkkpeit, a novkny-, allat- 6s kozet- 
viligba tartozb termkszeti alkotisait, azoknak csak kedvesen gyo- 
nyorkodteto mivoltikrt is minden eszkozzel megvkdeni tdrekszik, 
amikor azokat gondos szeretettel fogadja oltalmiba. 

Ez, a manapsag szkles korben, sok mindenre kiterjedo torek- 
vks azutin elkr 6s talhlkozik, sot szinte egybeolvad a sziilofold, az  
otthon videke, a ,,sziikebb haza" szeretetknek kultuszaval, ks an- 
nak 0ltalmazAsiva1,~ aminek megint a nkmetek, de az  angolok, sot 
ma m i r  m i s  nemzetek is, a nkp nevelkseben, a nemzeti krzks, a 
hazaszeretet fejlesztkskben latjak a nagy jeletoskgkt. 

Az otthoni vidkk szeretetknek es megbecsiilksknek kultusza- 
nil,  ks vele a nkplklek hazafias rniivelksknkl azutin az olyan ter- 
mkszeti alkotisoknak is szimottevo a jelentoskge, amelyek nem- 
zettortknelmi tekintetben becsesek; amelyekhez irodalrni- vagy rnii- 
vkszettortkneti ernlekek fiizodnek; amelyekhez nkpregitk, vagy 
mondak kapcsol6dnak. 

Ilyen krtelemben gondozasunkra ks kimkletiinkre itrdemes pl. 
a di6sgyori kincstari uradalomban ,,KiralyktitjaU nkven isrnert az  
a forras 6s annak fis kornykke is,'ahol a di6sgyori varkastklybbl 
kiriindult Nagy Lajos, majd Matyas kiraly 6s elokelo vendkgeik 
vadhszataik alkalmAb61 megpihentek ks vadiszebitdjiiket elkoltot- 
tkk. Ahitattal kell szemlklniink 6s nagy megbecsiilksben kell rkszesi- 
teniink azokat a szentmargitszigeti tolgyeket, amelyek alatt Arany 
Janos oly szivesen tart6zkodott) ks egy kedves verssel meg- 
orokitett. 

Kegyeletes megbecsiilkst krdemel pl. a badacsonyi R6zsako 
ks az ott A116 dibfa, amely alatt illit6lag T is fa ludy  Sandor a Himfy- 
versek j6 rQzkt irta; kpp tigy a martonvisari kastkly parkjinak az  
az  oreg nyir f l ja ,  mely ma is elo tanuja Beethoven legboldogabb 
6riinak a Brunsvik Terkz gr6fnovel eltoltott kedves idoknek. 

' A nkmet Heimatschutz 6s Heimatliebe kifejezksre a magyarnak nincs kiilijn 
szava. A haza sz6, mely a nkmet Vaterlandnak felel meg, tigabb fogalom. 

a Hanusz Istvin: FBben, fiban. Budapest, 1905. 

1. A J~RUZSAFAO N ~ V E N  ISMERT FEHER NYAR (POPULUS ALBA). 
(Rozsa Sandor faja.) 

A Szeged hatarabeli asott . h a h i  erd6ben. 
Ambrus Lajos felvetele. 



2. A LEG~REGEBB S Z E L ~ D  GESZTENYE. 
(Castanea vesca.) 

KBszeg varos tulajdona a Kiraly-volgyben. 
A tijrzs keriilete 9'38 m. Mellmagassagi atmero 3.00 m. A korona dtmtrdje 24'00 m. 

Ambrus Lajos felvttele. 



Erdemes pl. a 
hatarban A116 oreg 

gondozisra tobbek 
nyirfa is, amelyhez 
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kozott mkg az a szegedi 
nkpmeskkkel kapcsolatban 

R6zsa Sandor emlkke fiizodik. ( l .  ~ kkp.) 
Jelentoskgiik van ezenfeliil a kiilonleges, birmi okb61 latva- 

nyos, vagy ritka termeszeti alkotasoknak is. A 9 mktert nieghalado 
keriiletii koszegi osi gesztenye-finak nagy kora es hatalmas mk- 
retei kovetelnek tiszteletet 6s megbecsiilkst. Vannak, akik kvezre- 
desnek tartjak a fat. A 6-700 kvet kktskgteleniil meghaladott 
kork  (2. k&p.) 

A kultivember lelkkben utat tor ks mind Altalanosabba lesz 
annak a felismerkse is, hogy az egeszskg rnegbvasa, a testi 6s lelki 
feliidiilks, a munkabiras fenntartasa, gyenge szervezetii gyerme- 
kek iskolai nevelksel ks hason16 egyebek sern nklkiilozhetik, sot 
parancsolban kovetelik a termkszettel va16 mind siiriibb kapcsola- 
tot, amivel azutan a termkszetvedelem a specialis higienia segkd- 
.eszkijzevk lesz. -X 

Ennek a szerepnek a reven pedig a terrnkszetv~delem mar 
nemcsak kozegeszsegi, hanem kozgazdasagi jelentoskghez is jut, 
mert a nkpegkszskg javitasa, a termelo eronek ks ezzel a nemzeti 
vagyon fokozasanak elosegitoje. 

Van azuthn a termeszetvkdelemnek egy misik nagy kozgaz- 
das ig i  jelentoskge is! 
- Beigazolt pl. az, hogy a mezofoldek es a z  erdok aranyos vhl- 
takozisa, valamint a szklfogok, fasorok, bokorszegklyek 6s ha- 
son16 egyebek alkalmazasa kedvezo hatassal van a mezijgazda- 
sagi miivelks sikereire; aminek mindenfkle terepen, de foleg a sik 
vidkken, legkivilt pedig a mi szklsoskges klimajti Alfoldiinkon van 
nagy gazdasigi jelentoskge." 

Apasztja ugyanis az erdo a szklnek szhrit6, phrologtat6 ks 
ezzel azt a kedvezotlen hatasat, amellyel az a novknyi kletet foko- 
zott transpiracibra ingerli. Megakasztja az alacsonyabb kodok ks 
a phrateltebb levego tovasodrasht; ks bar nem esokkpzo," mas kr- 

l Erdei iskolik. 
' KaBn K.: A Magyar Alfijld. 1927. 133. old. 6s Az Alfold probl6mija. 1929. 

47. oldal. 
' U. a.: A Magyar Alfold. Budapest, 1927. 141. oldal. 



telemben elosegiti a para cseppekbe siiriisodkskt ks 1ecsapodhsAt. 
Szivacsszeriien gyiijti ks konzervalja a csapadkkot ks a napsii- 
totte mezofoldeknkl tobb fokkal hiivosebb viszonylatot teremt. 
Lassitja a nyirkossag elparolgisat a be6rnykkol8ssal is, ks lehiiti, 
de javitja is az  erdovel nem boritott rkszek paraszegkny levego- 
jet. Lesziiri a szklhordta miazmas port, a levegobe keriilt, annyi- 
fkle, az egkszskgre karos szennyet, ks tiszthbbat, iidkbbet biztosit 
az emberi ks allati kletnek. 

Mindennek okhb61 az  ilyen krtelemben kifejtett tevkkenyskg 
az erdok vkdelmkvel, valamint fenntartasuk krdekkben ks karosi- 
t b u k  ellen kifejtett mindenrendii akcibjaval jelentos kozgazdasagi 
erdeket is szolgal; mert a nemzetnek az  erdoben rejlo nagy va- 
gyona nemcsak jovedelmi targy, hanem a kozjolkt egyik igen je- 
lentkkeny tknyezoje. 

Ez magyarazza meg azutin a kulthrAllamok mind gyakrab- 
ban ks mind jobban kifejezksre jut6 azokat a torekvkseit, melyek- 
kel azok az erdoben rejlo nemzeti vagyon mink1 szh-nottevijbb gya- 
rapitasara torekszenek, azok pusztithslt minden eszkozzel meg- 
akadalyozzak; ks azok viigasfordul6it kapzsi rnbdon, momentan 
elonyok javhra leszallitani nem engedik. 

Magyarorszdgon a kozgazdaslgi krdekeknek mar ilyen szem- 
szogkbol, de az  alabbiak tekintetkben is kiilonosen nagy a termk- 
szetvkdelem jelentoskge, 6s folottkbb kivlnatos, hogy annak krvk- 
nyesulkse mink1 szklesebb rktegekben ks mink1 nagyobb hullamokat 
verjen. 

Kivhnatos a termkszet szeretetenek kultusza 6s a termkszeti 
alkotisok vkdelme, kiilonosen nalunk ks legkivllt az  Alfoldon, ahol 
pl. az erdok, fasorok CS cserje-szegklyek telepitkse a mind jobban 
roml6 tenykszeti viszonyok megjavitasahoz fiizodo fontos kozgaz- 
dasagi krdekeket szolgPlna, ks ahol pl. mkg ma is sok szaz tanya 
koriil, belathatlan messzeskgben egy f a  vagy cserje sincs, es a nkp 
tiizeloszeriil ma is tragyat haszn81.l (3., 4.) 5.) 6. ks 7. kkp.) 

l Szeged vdrosinak a tanyafisitds, a fasorok lktesitkse 6s az erdiitelepitks koriil 
elvitAzhatatlanu1 nagy krdemei vannak L. Kadn K.: A Magyar Alfold. Budapest. 1927. 
147. old. 













mezogazdasagi 6s kerti miivelks, 
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a bab- ks paradi- 
ciomkar6t61 a szolokar6n a t  a koml6p6znaig ks a ktitostort61 a 
csikb Alliisfajiiig, a baromfi- 6s sertks61 alkot6 rkszeitol a lako 
kpiilet sziiksegletkig, 6s a tiizelofaig annyifkle erdei fatermkkre CS 
termelvknyre van utalva. 

1 Kozgazdaslgi cklokat segit elo a termkszetvkdelem 6s ezzel 
', . egy agrar orszag krdekeinek javara van azaltal is, ha  pl. a selyem- 

i 
termelks ckljait szolgB16 eperfakat 6s epersovknyeket, valamint 
azokat a fafajtiikat ks viragos novknyeket oltalmazza 6s fogadja 
gondozasaba, amelyek a meheknek nyujtanak taplalkkot 6s igy 
arra hivatottak, hogy a mkhkszet sziikskgleteit elkgitskk ki. Ugyan- 
ilyen cklokat tamogat, ha  a rnadarvilagot rkszesiti szkleskorii v& 
delemben. Ezzel ugyanis apasztja az erdo 6s mezogazdasiigi mii- 

W velksre, a gyiimolcstermelksre 6s kertgazdasagra harul6 rovar- 

I 
karokat. Epp igy, ha  a hust 6s szormkt szolgaltato vadak vkdelmet 
koveteli, 6s a rabl6vadiszat helyett az  okszerii vadgazdasag, 6s 
egyben a nalunk mkg sok helyen fejletlen nemes vadaszati sport 
krdekkben szall sikra. Hasonl6k%ppen, ha  a termkszeti tajak szkp- 
skgeinek vedelmevel 6s azok elrontasa ellen kifejtett minden- 
rendii akci6javal kozvetleniil, vagy kozvetve a turisztikahoz ks ide- 
genforgalomhoz fiizodo fontos kozgazdasagi krdekeket segiti elo; 
stb. Ha  tehat gatat vet pl. a Balaton-vidkk szkpskges bazalt-he- 

1 gyein a kofejtkssel vkgzett azoknak az  (trzkknelkiili rombolasok- 
nak, amelyek azok kkpkt orokre megrontjak. Ha  megakadalyozza 
az  6budai kedves rnkszhegyek bAnyAszassa1 tortkno elcsufitAsAt. 
Vagy az  olyan kofejtkst, mint amely a hhmori (lillafiiredi) t6 kkpkt 
kkteleniti (8. kkp). Ha  az  erdok hasznalatanhl ellene van azoknak 
a szemet 6s a j6 krzkst is bBnt6 6s a tajkkp osszhangjat is annyira 
zavar6 nyers ks terjedelmes tarvagasoknak, amelyeket manapsag 
mar j6rkszt az  okszerii erdogazdasag rendszere is kizar, 6s ame- 
lyek ellen nyugaton mar a termkszetvkdelemkrt annyira lelkesedo 
thrsadalom is klesen allast foglal. Ha  tiltakozik a kozutakmenti fa- 
soroknak ,,utfenntartasd( -vagy egyeb cimen vkgrehajtott olyan ke- 
gyetlen 6s indokolatlan kipusztitasa ellen, amilyen egyes dunan- 
tidi varmegyekben, de egyebiitt is, sot mkg a vidkki varosokban 



is e1ofordul.l Vagy Al,lAst foglal idosebb fak olyan krzkktelen ks vkg- 
zetesen karos megcsonkitasa ellen, arnilyent a parkokban a116 ks 
az utakmenti fikon, (9. kkp) a szkkesfovarosban ligy, mint a vi- 
dkken "kg sajnalatosan ma is alkalrnaznak. 

Mind olyan cklok szolgalata ez, amelyet a nemzet krdekeinek 
szernszogkb~l kellijen krtkkelni alig lehet! 

A miivkszet 6s tudornanyos tevEkenyskg szolgalataban is je- 
lentos szerep jut a termkszetvkdelemnek. 

Barmilyen elvont thrgyti legyen egynkmely miivkszi alkoths 
ks alljon bar ezek egynkrnelyike ellentktben a termkszetes irany- 
nyal, - mkgis kktskgtelen 6s el nem vitathat6, hogy a miivkszet ma 
is leginkabb a termkszetbol szerzi maradandb krtkkii, 6s orokbecsti 
alkotasai legtobbjkhez a legkrtkkesebb benyomasokat. 

A szkp termkszeti t i jak  reprodukcioi m i r  a fknykkpfelvkteleken 
is nagy hatasliak (10.) 1 1. ks 12. kkp), miivkszi festmknyekkknt pe- 
dig kiilonosen litvanyosak 6s mkly benyomast keltok. Ha csak id. 
Mark6 Karoly, Munkacsi Mihaly, Paal Liszl6, Szkkely Bertalan, 
bar6 Mednyanszky Laszlo, Szinnyei Merse Pal its rnkg sok mas 
kival6 miivksziink mesteri tajkkpeire utalunk, allitasunk nem szo- 
rul bBvebb bizonyitasra! 

Ennek a most vazolt koriilrnknynek is betudhato azutan, hogy 
a franciak mar rkgota gondoskodtak egyes festoi tajak krintetlen 

Ezt panaszolja a legut6bb megjelent ez a kedves vers is: 

Kivagtak az akdcfdkat. 

Kivigtak az akacfikat Jaj de puszta lett a vlros, 
A Nagyutcin vbges-vkgig, e n  Istenem, de mivb lett! 
Ring6, rengo, zoldleveles A kivigott akicflkkal 
Lombja kozijtt akicvirig De sok rkgi, kedves emlkk 
Nem fehkrlik. Semmivk lett l 
Nem iilok az brnykkiba, Ultessetek csodafhkat, 
Mint valaha napsiitkses Mkg s e  lesz oly szkp, ha n6 is 
Nyiri dklben, Fe1 az kgig, 
Nem hallom a vadgalambot Mint mikor az a k i c v i ~ i g  
Szerelmesen turbkkolni Illatozott a Nagyutcln 
Stiriijkben. Vkges-vkgig. 

Baja Mihdly. 
' A balatonfoldviri allomis itelleneben pl. a vasuti sinekkel pirhuzamosan halad6 

akkfasor  torzseit az 1930. kv tavaszin dllit6lag a tivir6vonal krdekkben teljesen meg- 
fosztottak koronGkt61. 





. 11. TERMESZETI TAJ. 
Herceg Batthyany-Strattmann kor~ngndi kastelya parkjabol. 

Arnbrus Lajos felvktek 





fenntartasarbl. Ez a magyarazata masfelol, hogy a nemet miivk- 
szek olyan nagy kore szegodott az ottani termeszetvkdelmi szovet- 
skghez ks hogy nkmet foldon a miivkszek gardaja olyan lelkes te- 
vkkenyskget fejt ki a termkszetvkdelem nemes ckljainak elosegi- 
tkse koriil. 

A tudomanyos kutatasok elomozditasaban ks egyaltalan a tu- 
domany szogalataban kiilonosen nagy szerep var a termkszetvk- 
delmi tevkkenyskgre. A geologia 6s biol6gia korkbe v ig6  termksze- 
tudomanyok kutat6 ks egykb munkajaban egyarant nagy a termk- 
szetvkdelem jelentoskge. 

Minden kulturmunkimak, a foldfeliilet bhrmilyen hasznhlath- 
nak ks igy a mezo- 6s erdogazdasagi miivelks fokoz6db belterjes- 
segenek terjedkshel ugyanis hova-tovabb atalakul a fold feliilete, 
ami altal a geologiai ks biologiai kutatasokra potolhatatlan vesz- 
teskgek harulnak! 

A termkszetvkdelem feladata ezkrt, hogy termeszeti emlkkkknt 
orizze meg pl. a jegkorszak olyan maradvanyait, amelyek tudomh- 
nyos ktatatasok targyaul alkalmasak. Hogy ilyen celok szolgAlat8- 
ban - ahol elofordulnak - megoltalmazza pl. a kivalobb ks jel- 
legzetesebb vandorkoveket,' morenhkat, gletscher csiszolatokat " 
stb. 6s foleg, hogy olyanokat orizzen meg koziilok nagyobb szim- 
ban, melyek a glacialis zbnak hatarait jelolik meg. Nalunk azonban 
ilyen geologiai reliktumok a csonka hazaban nincsenek. 

Az idosebb geologiai forrnaci6k is ugyanilyen fenntar th t  
krdemelnek. Igy a vulkanikus vidkkek kutatasaval krdekes objektu- 
mok juthatnak a termkszetvkdelem oltalmaba, melyek egykbkknt 
aldozatul esnknek a kulturalis tevkkenyskgnek; amikknt pl. Gyon- 
gyos mellett a Babako gejzir-kupot ritkavicsol~sra hordtak el.3 Ti- 
hany nkhiny gejzir kupjainak koveit pedig kpitkezksre hasznkl- 
tak fel. 

A Balaton-vidkk vulkanikus hegyekkel tarkalt ks alabb beha- 
t6an ismertetett rksze pl. folottkbb krdekes anyagot nyujt a tudomh- 
nyos rnunkanak ks a termkszetvkdelemnek egyarant. Ha  itt csak a 

Wanderblocke. 
a Gletscherschliffe. 
Wr. Cholnoky JenB egyetemi tanhr kozlkse. 
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balatonvidkki bazalt-hegyek, igy Badacsony, Szigliget, Tihany 
stb. tajkkpi szkpskgeinek, vagy akArTihany 110 gejzirktipjanak, a 
Badacsony, a Szent-Gyorgy-hegy latvanyos bazalt-oszlopainak 
(1 3. kkp) 6s a vulkanikus hegyvidkk sok-sok egykb tudomanyosan 
krdekes jelenskgeinek nagy krtekkre utalunk, nem sziikskges hosz- 
szasabban indokolnunk, milyen nagy jelentoskge van a terrnkszet- 
vkdelemnek a Balaton-vidkk ilyen targyti krtkkei megoltalrnaz~sa 
koriil. Hazank e kedves es latvanyos reszletkrol - mint ar ra  
kksdbb majd bovebben kiteriink - meg a kiilfold neves tud6sai is 
azt allapitottak meg, hogy Kozkp-Eurbpa legkrdekesebb olyan 
vulkan vidkke, ahol a taj  szepsege epp ~Igy,  mit tudomanyos jelen- 
toskge, egyarant kivAl6. 

Rea kell mutatnunk arra  is, hogy amilyen krtkkes a tudo- 
mhnyhra, ha  ftirb munkalatok rgvkn megismerheti a kiilonfele rk- 
tegek egykori elhelyezkedkskt a fold belsejkben, kppen olyan jelen- 
toskgteljes ugyancsak a tudomany szempontjabbl, a fold rktege- 
zettskgkbol az egy 6s mas helyen mkg meglevo olyan reszleteknek 
terrnkszeti emlkkkent va16 fenntartasa; mert azokb61 nem egyet 
maig mar tobbnyire tigyis megsernmisitett az er6zi6. 

De nemcsak a tortknelmi geol6gia multjAb61, hanern a fold- 
nek eromiivi kiilso hatasok folytan bekovetkezett alakulasaib61, az 
kpito 6s rombol6 erok abb61 a munkajab61 is kivanatos terrnkszeti 
emlkkek fenntartasa, melyek a fold kkpkt Atalakitjak, S a tudo- 
manyos vizsgalatokra krdemesek. Kivanatos tehat fenntartanunk 
olyan sziklaalakulatokat ks koborcoket, amelyeket a tudomany a 
,,tanuhegyek"-nek nevez 6s amilyen a solymari volgyben a Jenoi to- 
rony, vagy a Farkas volgyben az drdog-orom.' 

Folottkbb fontos 6s jelentoskgteljes ezenkiviil a barlangok vk- 
delrne, a barlangkutatisnak 6s a barlangismknek, mint tijabban nagy 
lendiiletnek indult tudomhnyagnak szolgalataban 6s azoknak a 
tudomanyos eredmknyeknek a biztositasa krdekkben, amelyeket az  
idevAg6 kutatAsokt61, tigy a fold belsejkben bekovetkezett alaku- 
lhsok tortknetkre, mint az  ember ostortknetkre vonatkoz6lag nyujt- 
hatnak. 

Fontos tehat a barlangkutatas a tudornany szolgalata mellett 
Dr. Cholnoky JenB egyetemi tancir kozlkse. 

13. A SZENTGY~~RGYHEGY BAZALTOSZLOPAI. 
Ambrus Lajos felvetele. 



az orszag terrnkszeti kincseinek gyarapithsa ckljab61 ks fontos az 
idegenforgalorn fokozasa krdekkben is, arnint sziikskges a rneg- 
lkvo barlangok szigorh vkdelrne az orszig terrnkszeti krtkkeinek 
meg6vhsa vkgett. 

A barlangok idegenforgalrni jelentoskgkt a vilhghhborh uthn 
kiiloriosen az osztrhkok fedeztkk fel. Ausztrihban a vilaghaboru 
ota rnegkezdett nagyszabash barlangkutathsok egkszen rendki- 
.viili eredmknnyel jartak. A Rieseneiswelt, a Rieseneishohle, a Mam- 
muthohle ks egykb 6rihsi rnkretii barlangok felfedezkskvel, Ausztria 
barlangok dolgiban vezet 6s vil~gnevezetesskgre tett szert. A bar- 
langtan eloadasira pedig a bkcsi egyeternen 1929-ben kiilon tan- 
szkket is szerveztek.' 

Hazhnk kegyetlen rnegcsonkithsa folythn kozisrneretiien egksz 
hegyvidkkiinket, ks vele terrnkszeti kincseink legjavht raboltak el 
toliink. A Khrpatvidkknek 6s a Kirhlyhhgb kornykkknek e1csatol~s~- 
va1 tobbek kozott sok barlangjht is elvesztette az orszag; mkgis 
javareszt Budapest vidkke, a Biikk- ks Mhtrahegyskg, a Vkrtes ks 
Mecsek rnegrnaradt barlangjai, sziklaiiregei stb. azok, amelyek a 
barlangkutaths firadhatatlan httoroinek rnunkhsshga folytan rna- 
napsag rnhr a nernzetkozi tudornhny krdeklodkskt is nagyrnkrtkk- 
ben felkoltottkk. 

Az utlos6 evtizedekben nalunk Herrnan Otto kezdernknyezk- 
sere rnegindult sikeres barlangkutat6 rnunkanak rneglepo ks nagy 
jelentoskgii esernknyei a tudornany szemszogkbol azkrt is elso- 
rendii fontosshghak, rnert tobb oldalh lehetoskget, ks rn6dot nyuj- 
tottak az oskori kulthra rnegnyilvanulasainak ks kialakulasainak 
rnegisrnerkskre. 

Az eddig tudomhnyosan felkutatott barlangjaink koziil pl. a 
Szeleta-barlangban, a Herrnan Ott6-barlanghan, stb. talalt kiilon- 
fkle ks jellegzetes leletek kozott erokeriiltek az osernbernek a szo- 
liitrei kulthraba tartoz6 kezdetlegesebb tipush koszersz~rnai, rnig 
ezekkel osszefiiggo sorozatkknt a Jankovich-barlangban, a Puska- 

l Ausztriiban a barlangok ugyeit kulon orszigos bizottsig iranyitja. A barlangok 
ugyeinek ott a foldmivelksiigyi minisztkriumban kiilon szakkrto eload6ja van. A barlan- 
gok tudominyos kutatisit az osztrik barlangtani intkzet vkgzi. 

Dr. Kadic Ottokir: A balaton-vidkki barlangok idegenforgalmi jelentosCgCro1. Bala- 
ton c. foly6irat. 1930. , 



porosi kofiilkkben 6s nkhany mas barlangban rnegtalaltdk a fej- 
lettebb tipushoz tartoz6, de ugyancsak a szoliitrei kultura bklyegkt 
magan viselo koeszkozoket. 

Ezek a leletek CS az a koriilmkny, hogy Eur6pa rnas rkszein 
ilyen kezdetleges, szoliitrei, koeszkozoket eddig nem talaltak, arra 
a megallapitasra vezetnek, hogy a szoliitrei kultliranak talan egksz 
Eur6pAra) de kktskgkiviil annak keleti es dklkeleti rkszkre Magyar- 
orszig  volt a bolcsoje. 

Es habar az osember csontmaradvanyai tekintetkben az ed- 
digi kutatisok mkg nern is jartak hasonl6 nagy sikerrel, megis pl. 
a Balla-barlangban talalt gyermekkoponya, ks a csontvaz egyeb 
rkszletei e tekintetben is jelentoskgteljesek. 

Tudomanyosan krdekesek az oskori ember idejkbol talalt 
hllati csontmaradvanyok is, amelyekbol kktskgteleniil megallapit- 
hat6, hogy hazink foldjen a diluvium folyamin tobbszor its jelen- 
tkkeny mkrtkkben megvaltozott az hllatvililg kkpe.' 

Erdekesek az alsobbrendii allatokra nkzve folyt vizsgalatok 
eredmknyei; igy tobbek kozott a barlangi faunAr61 kozreadott is- 
mertetksek ks egyebek. 

A csonkaorszhg barlangjai koziil egynkmelyik, mint termkszeti 
IAtvanyossAg is jelentos nemzeti krtkk, minden idok megbecsiilk- 
skre ks oltalmaziisAra krdemes termkszeti alkotis. 

Legfokkppen az Aggteleki balang ilyen, a latvanyos cseppko- 
alakulataival; de ilyen az abaligeti barlang is a Mecsekhegyskgben, 
ilyen a phlvolgyi barlang Budapest hatAraban stb. 

Tudomanyos szempontb61 nem krdektelen a jelenben tortkno 
geologiai valtozasok megfigyelkse, mert ezekbol a mult Cts rkgmult 
idok alakulasaira is kovetkezteteseket vonhatunk. llyen pl. a ten- 
gerparti erbzi6kon kiviil ott a fovenyhalmok, az u. n. diinkk fejlo- 
dkse ks ilyen a lapok kepzodese, valamint az ut6bbiakon meg- 
figyelheto organogkn rktegek kialakulisa stb. 

' A jegkorszak elott oselefkntok, orazarvhak, antilopok, vadlovak, majmok stb. eltek 
hazdnk foldjkn, rnig a jkgkorszak elkovetkeztCve1 hazank belseje is, melyet nem Crt az 
orok h6 6s jegir, olyan hiivos lett, hogy rknszarvasok, pCzsmatulkok, sarki' r6kik, havasi 
nyulak, barlangi medvkk; ezenkiviil h6dfajok CS mis, ma Eur6pbnak csak eszaki reszein 
honos madirfajok tanydja lett. (Dr. Gail Istvan: A magyar barlangkutatis 6s jelento- 
t8sege. A TermCszet XXV. kvf. 1929. XI. 1-15. 203-206. old.) 
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Benniinket e tekintetben az alfoldi homokbuckak kkpzodkse, 
szikesek kialakulasa, de sot tozeg-lapjaink is kktskgkiviil krde- 

elhetnek annyira, hogy azok egyes reszeinek a tudomanyos ku- 
atas ckljaira va16 krintetlen fenntartasht mindenkkppen nemzeti 
otelesskgnek tekintsiik. 

Amikknt a tobbek kozott pl. a dan korminy megszerezte ks 
Altozatlan fenntartasra gondjaiba fogadta a Raabjaerg Mile nevii 
Bndordiinkt,' vagy ahogy a nkmetek, angolok, a hollandok, finnek 

ysz6lvhn rnajd minden nyugati Bllam nkpe gondoskodott tozeg- 
apok 6s mas hasonlb ilyen termkszeti alakulitsok krintetlen fenn- 
artisir61, - gondoskodnunk kell nekiink is, hogy a nilunk elofor- 
u16 ilyenfkle formPci6kb61 egy-egy jellegzetes rkszt fenntart- 

A termkszettudominyi kutatisok ujabban a novknyfiziolb~ia 

I terkn is olyan iranyban haladnak, mely a laboratoriurni pontos es 
behat6 vizsgalatok eredmknyeit a termkszetben megnyilvlnul6 na- 
gyon komplikalt adottsigokkal igyekszik egybevetni. Mar maga- 
ban ez a koriilmkny is igazolhatja a tudomanyos korok azt a to- 
rekvkset, mellyel az ilyen cklra kivalasztott bizonyos helyeken a 
novknyklet zavartalan fenntarthsiit kovetelik. 

Mkg nagyobb mkrtekben kivanja meg ezt a novknyformaci6k 
biol6giajanak ujabban mind nagyobb mkrtkkben elotkrbe keriilo 
olyan vizsgalata, mely a novenyszovetkezetek mennyiskgi 6s mi- 
nosegi osszetktelkt, azok eredeti mivoltaban rneghllapitani 6s 
megvizsgalni igyekszik. E tekintetben utalhatunk pl. ar ra  a tudo- 
rnanyos kutat6 tevkkenysegre, arnelyet ziirichi professzorok a 
svajci nemzeti park ily krtelrnii vizsgalatAva1 kifejtenek, amelyet 
rnas tud6sok egyebiitt is es eleg sok helyen CS amelyet hazai tud6- 
saink nalunk olyan krtkkes eredmknyekkel vkgeznek. Ezekrol kiil- 
lonben az alabbi fejezetekben mkg rkszletesen megemlkke- 
ziink. 

Fontos ilyen cklok szolgalataban a 18pformLi6k, a steppe. 
szigetek, a sziklavegetaci6k) az oserdorkszletek oltalmaziisa ks 
rezervhcidkkknt va16 gondos 6s tart6s fenntartasa a tudomhnyos 
kutatasok szolgalataban. 

A. Mentz: Naturfredning saerlig i Danmark. 1909. 



Fontos pl. nalunk tobbek kozott az alfoldi hornoki ks a szikes 
fl6ra egy-kkt tipikus rkszletknek krintetlen fenntartisa; CS pedig 
kiilon a Duna-Tiszakozen 6s kiilon a Tiszhttilon.' 

Fontos a lapi fl6rak jellegzetes valtozatait rnagukban rejt6 
rezervaci6k biztositasa. 

Ha itt a batorligeti os lapon vegzett kutatasok eredrnknyei 
koziil csak arra a megallapitasra utalunk, arnely szerint ott az egy- 
kori szubarktikus noveny- 6s allatvilag rnaradvhny-rkszei klnek, k s  
hogy ez az oslap kiilonoskkppen a hegysegek 6s pusztak legvalto- 
zatosabb novknyviliigAt rejti rnagaban,' - vagy utalunk pl. a tu- 
dornanyos vizsgalatok azokra az eredrnknyeire, arnelyek a Nyir- 
skg fl6rajAt illetoleg Q Debrecen varos birtokahoz tartoz6 nyir- 
lapokra vonatkoz6lag stb. keriiltek nyilvhnossagra,' - maris elkg 
bizonyitkkot szolgiltattunk azokra a nagy ertkkekre, rnelyek okvet- 
leniil rnegkovetelik, hogy ezekbol a jellegzeteseket a tudorninyos 
kutatisok celjara minden idokon at krintetleniil fenntartsuk. 

Utalunk rnkg e helyiitt a sok koziil, a rnklylapok kiilonbozo rk- 
tegeinek tudornanyosan annyira krdekes hirnpor-vizsgilataira, rne- 
lyek a regi novenyszovetkezetek osszetetelkre nkzve nyujtanak igen 
fontos titbaigazitast, 6s vezetnek kktskgbe nern vonhat6 6s nagyon 
krdekes rnegallapitasokra. 

Mindezek utan pedig utalunk dr. Schonichen professzornak 
az eddig leirtaknal is szem elott tartott fejtegetkseiben kifeje- 
zksre jut6 Q vele a nkrnet tudorninyos korok felfogasait is vissza- 
tiikrozo arra a rneglllapitasbra, hogy hite szerint az hllarn, esetleg 

Boros Adim: A NyirsCg fldrija 6s novenyfoldrajza. Matematikai 6s termeszet- 
tudominyi Crtesitb. A Magyar ~ u d o m & ~ o s  ~kad&ia  111.- osztAlyinak folydirata. Bpest, 
1929. 48-53. old. 

Dr. Tuzson Jinos: Kepek a Magyar Alfold novCnyviligibdl. Termeszettudominyi 
Kijzlony 1914. Cvi 8. sz. 347. old. 6s dr. Lengyel Gkza: Botanikai kirindulis a nyirbitori 
Batorligetbe. Magyar Botanikai Lapok 1915. 226. old. 

a Boros Adim i. m. 
Dr. Tuzson Janos: A Magyar Alfold novenyfoldrajzi tagoldd6sa. Matem. 6s Ter- 

meszettudomanyi Ertesito. M. Tud. Akademia 111. oszt. folydirata 1915. 173. old. 
Rapaics Rajmund dr.: A debreceni homokteriilet novenyzeti viszonyai. Erdeszeti 

kishrletek 1916. 125. old. 
Dr. Schonichen: Die Bedeutung des Naturschutzes fiir Naturwissenschaftliche 

Forschung. BerPn. 1926. 

egyes rnaganosok rkszkrol eszkozolt ilyen rezervlci6k biztositasa- 
nh.1 felrneriilo kiadasok (rnegvasiirlis, orzQ stb.) 6s az ilyen terii- 
letek krtkkknek elrnarad6 hasznai a tudorninyos kutathsok rkvkn 
megPllapitand6 torvknyszeruskgeknek azokban a tanulsigaiban 
fognak kozvetett forrniban el8bb) vagy ut6bb kktskgteleniil rneg- 
tkriilni, arnelyeket a forrnlcibk biol6giAja az ostenykszeti helyiikon 
megvizsgalt novknyszovetkezetek korkbol tobb-kevesebb krvkny- 
nyel a rnai kulttirformAci6kra is elorellthat6lag meg fog Bllapitani. 
Ta1816an utal pedig itt Schonichen a nkrnet erdkszettudorninyi ko- 
rok rkszkrol az ,,orok erdo" tipushnak hjabban szonyegre hozott 
6s igen klknken vitatott kkrdkskre, mint olyan irinyzat krvknyesitk- 
skt cklz6 torekvksre, rnely az erdok nevelksknkl 6s hasznAlatAnl1 
azoknak az osi, a terrnkszetes forrniihoz hasonlb kialakitasht ce- 
lozza; tehat hasznllatuk rnellett is azoknak a lehetoskgig ilyen for- 
m6ban va16 fenntarthsht kivanja rneg.' Ennek az iranyelvnek be- 
hat6 tudorn6nyos tanulrnlnyozlsAhoz pedig oserdorkszletek fenn- 
- tar tha elkeriilhetetleniil kivhnatos ks folottkbb sziikskges. 

Eppen ilyen kivinatos es a tudornany krdekkben sziikskges, 
hogy kiilondsen egyes olyan novknyfajok oltalrnnt is gondjaiba fo- 
gadja a terrnkszetvkdelern, arnelyek az orszhg teriiletkn, foleg pe- 
dig foldrajzi elterjedksiik hathrln fordulnak e l ~ .  Az ilyen iranyu 
terrnkszetvkdelrni tevkkenyskg esetkben azonban egyes fajoknhl 
behat6 elbirllls tirgyaul kell tenni ezek elterjedksknek fizol6giai 
.ks okol6giai feltkteleit is. 

Egyes adventiv novknyfajok jelenlktkvel ks elterjedkskvel is 
kivanatos a terrnkszetvkdelernnek foglalkoznia. Ilyen pkldiul az 
kszakarnerikai KBlrniAnak a hannoveri fel-lhpkoban (Hochrnoore) 
mhig fel nern deritett alapon va16 jelenlkte. 

Tudornhnyosan krdekes rnhsfelol a nalunk pl. Szabolcs rne- 
gykben a jkgkorszak vkgkn, a jkgarak visszahtiz6dhsa utdn tortknt 
kialakulhssal visszarnaradt egyes alpesi novknyek ilyen osi jelen- 
lkte ks a nyirskgi llpok fl6rAjhban taldlt az a rneglepo jelenskg, 

l Ehhez az irinyhoz kozeledik bizonyos itmeneti formiban a jelen munka szerzoje 
,JJErdCszeti problemik Cs azok megoldisa" cimen megjelent (Budapest) tanulminyinak 
,,SzBla16 v ig isos  haszonfa gazdasig" cimG fejezetebe foglalt fejtegetks is. 



hogy ott olyan lipnovknyek is szerepelnek, arnelyek a Karpatokban 
hianyoznak.' 

Ilyen esetekben az  volna ugyan kivanatos, hogy az effkle terii- 
leteket, ahol novknyfoldrajzi tekintetben ilyen krdekes jelenskgek 
elofordulnak, a terrnkszetvkdelern teljes egksziikben 6s erintetlen 
rnivoltukban igyekezzkk fenntartani; mkgis lesznek esetek, arnikor 
az ilyen torekvks azzal is megelegedni kknyte'en, ha csak egyes 
rkszeket is kivonhat olyan rnkrtkkig a gazdasagi miivelks a161, hogy 
azokon az ilyen novknyforrnAciok jellege krintetleniil fennrnarad! 

A botanikai tudornany szolgalataban egyes ritkabb novkny- 
fajok fenntartisa akkor is a terrnkszetvkdelern feladata, ha  azok- 
nak a novknyfbldrajzi problerna kkrdkskben nincs is nagyobb jelen- 
toskgiik. Fenntartisuk rnellett azonban az is kivanatos, hogy a ter- 
mkszetvkdelem szolgalata pitldanyszimukat hosszabb idon a t  nyil- 
vantartsa ks ritkasaguknak, valarnint apadisuknak okat kikutatni 
igyekezzkk. 

Igy pitldaul a Budapest rnelletti Szentendrkn, a Pisman-hegy 
keleti lejtojkn a Rosa Sancti-Andreae-bol rnitr a haborii elott is 
csak 7 to volt," arnikor lelohelye kozelkben villat erneltek, S azt a 
rkszt, ahol a ritkafajii vadrbzsatok allottak, a villahoz bekeritettkk. 
Bar kozbenjartak azok vkdelrne krdekkben, alig hissziik, hogy ez a 
vadonklo kiilonlegesskg a rnegrniivelt helyen kello oltalornban rk- 
szesiilt. 

Nem hagyhatb terrnkszetesen figyelrnen kiviil, hogy rneddo a z  
egyes ritkabb novknyfajok vkdelrne krdekkben tett rninden intkzke- 
dks, ha rnesterskges, vagy terrneszetes behatasok folytan a termo- 
helyi viszonyokkal a forrnaci6k jellege is rnegvaltozik. 

Ujabban mind gyakrabban nyilvanul rneg az  a torekvks, hogy 
az kletkozosskgek fogalrnat a zoolbgia terkn is krvknyesitskk, ks 
az  allattani tudornanyban is rnegtererntskk a forrnacibk biol6gihjA- 
nak egy olyan fajtijat,  rnely azonos a novknyformaci6k biol6- 
giajival. 

Az entornologusok rkszkrol ilyen krtelernben rnegkezdett kuta- 
Dr. Boros Addm i. m. 52. old. 

a Dr. Degen Arpddnak a termkszeti emlkkek vkdelrne iigykben mkg Darinyi Ignlc dr.. 
fijldmive1Csiigyi miniszterhez 1909-ben tett eloterjesztCsCbo1. 

14. FIATAL NEMES K~CSAG. 
(Egretta alha.) 

Repiilokepes meggyuruzott peldany. 
Kisbalaton. Also-Dias. 

Warga Kalman felvetele 



tasok munkajat61 bzonyira fontos eredmknyek varhatbk, amelyek 
revkn majd a termeszetvkdelemre is kktsegteleniil jelentos felada- 
tok harulnak, mert a zoologiai tudomanynak ez az  aga  is bizonyara. 
egyes teriiletek krintetlen fenntartisat fogja megkivimni nalunk is. 

Az allatkozosskgek koziil kiilonosen a rnadarkol6niAk azok, 
amelyek a valtoz6 koriilmenyek folytin leginkibb igknylik a ve- 
delmet. 

A belvizrendezesekkel lecsapolasra keriilo vizallasokban a 
folyoszab~lyozasokka1 szarazza tett vizallasos helyeken elkovet-. 
kezo valtozasok az  Alfoldon nagymkrtkkben megzavarjak az  
ott addig volt novhyszovetkezeteken kiviil a vizi madarak 
kletet is, ks rnegapasztjak, vagy egkszen megsemmisitik azok 
boldogulasanak feltkteleit. Igy pkldaul a ,,Dunavolgyi Lecsa- 
po16- 6s dntozo Tarsulat" munkaja a kiskhsagi  osturjinok 
ks mocsarszemek erdekes novknyvilagan kiviil azok madar- 
vilaganak az  ottmaradasht is lehetetlennk tette, felteve, hogy 
mindennek krdekkben - ha ugyan meg m6d van erre - az utols6 
6rAban valami tor th ik .  A Kis-Balaton lecsapol~saval a ma- 
dar kozosskgek egyik elsorendii tanyaja tiinnkk el ks eltiinnltk 
vele a nemes kbcsag (14. kep) legkival6bb tenykszo helye, ha  tor- 
vknyes intkzkedksek m6g mielobb 6s meg idejeben nern gondos-. 
kodnak egy alkalmas rkszletnek erintetlen fenntartAsar61! 

Amint a botanikhban, tigy a zool6gia terkn is a biogeografiai 
kutatisok a termkszetvkdelemmel kozos tevkkenyskget folytatnak. 

Igy a termkszetvkdelmi tevkkenysitg htjhn egyes Allatfajok 
elofordulasa, azok gyakorishga, vagy gyer volta tekintetkben veg-. 
zett statisztikai felvktelek, egybeAllitisok 6s megAllapitAsok nem 
egy figyelemre erdemes tknykoriilmenyt hoztak napfknyre. Az ilyen 
rnegallapithsok azutan foleg akkor nyernek krtkkben, ha  a vizsga- 
latokat idokozonkknt megismktlik, ks ha  az  esetleg megallapitott 
idokozi vAltozasok okait is felderiteni igyekeznek. 

Egyes, pusztul6 Allatfajok vkdelme is nagy javara van a zoo-. 
16giai kutathsoknak. 

Igy ha  pl. arr61 gondoskodunk, hogy pl. a h6d, a b o l h y  ki ne 
pusztuljon, ezzel anyagot biztositunk a zool6giai tudomany rkszkre 
esetleges anatomiai, fiziolbgiai, fejlodkstort6nelmi 6s szisztematikai 



-kutatasokhoz is. Ennek a koriilmknynek a megallapitashval azuthn 
nem sziikskges mar e helyutt is tovabb indokolnunk vitkz Horthy 
Mikl6s kormanyz6 rirnak azt a bolcs intkzkedkskt, amellyel a kiha- 
16ban lkvo eur6pai bolknynek a fovirosi hllatkertben volt pkldhnyai 
rkszkre a visegradi erdoben biztositott az kletfelteteleiknek meg- 
:megfelelobb ks fennmaradhsukra, valamint szaporodhsukra is al- 
kalrnasabb helyet. ( 15. kkp.) 

Ha  azuthn a termkszetvkdelem oltalmazastiba fogadott terii- 
Ieteken ks termkszeti emlkkeken vkgzett biolbgiai 6s geol6giai vizs- 
,ghlatokat megfelelo nkzopontokb61 osszefoglaljuk, nklkiilozhetetlen 
anyagot nyeriink a hazai fold tudomhnyos ismeretkhez.' 

Kiilonosen fontos kelleke a hazai fold ismeretknek, hogy tud- 
juk, milyen volt annak az  osi kkpe, es milyen atalakulhsokon ment 
.az keresztiil az emberi tevkkenyskg rkvkn. 

Az Bsi kkpnek 6s a fejlodksi fokozatok szerinti hllapotoknak 
-biztosithsa azonban csak akkor lehetskges, ha  gondoskodunk a 
reank maradt ilyen rkszek krinietlen fenntarthsh-61. 

A termkszettudomhnyok jovo fejlodkse ezkrt parancsolban 
koveteli meg, hogy az osi mivoltunkban rehnk maradt foldrksze- 
.ket, hllat- ks novknyvil~gukkal egyetemben, mint a kulturhlis tevk- 
kenyskg elol elvont, a m~zeumokknhl nem kisebb krtkkti ks min- 
den idokre fenntartani kivhnt teruleteket rezervhljuk. 

Latni fogjuk az  alhbbi fejezetekben, hogy ilyen rezervaci6k 
manapshg mar nemcsak Eur6pa) de Amerika egyes hllamaiban 
is mind gyakoriabbak 6s ilyenek lktesitkse termkszeti krtkkeink meg- 
rnentkse krdekkben ks a tudomany szolghlathban nalunk is elenged- 
hetetleniil szukskges! 

A mindezek megismerkskt cklz6 ks tudomanyos alapon vkgzett 
'kutat6 munka eddigi eredmknyei rnhr magukban is elkggk megvilh- 
gitjhk 6s igazolhatjhk a termkszetvkdelemnek 6s ennek kapcshn 
.a rezervAci6k Iktesitksknek, a termkszeti emlkkek megoltalmazhsh- 
.nak nagy jelentoskgkt. 

' Dr. Schiinichen i. m. 
15.  A Z  E U R O P A I  B O L E N Y .  

Bos (Bison) bonasns. 

A visegridi koronanradalmi erdoben. 

Anlbrus Laios felvetele. 



11. Term&szetv&delmi torekv&sek hazankban. 

A nyugat orszagai legtobbjkben a meg6visra 6s fenntar- 
tasra krdemes termkszeti kincseket manapsig mar tkteles torvk- 
riyek rendelkezkseinek megfeleloen ks az ezekre timaszkod6 kor-. 
manyrendeletek elbirasa szerint, a kozigazgatis kiilonfkle szervei' 
vkdik. Misfelol a tudominyos ks tirsadalrni egyesiiletek, a hason16 
ck11I egykb intkzmknyek ks a termkszet szeretetkre mhr az iskolak- 
ban nevelt kozonskg fogadja azokat oltalmhba. 

Ezzel ellentktben nilunk ez a kkrdks ks ennek a celnak a szol-, 
galata hosszabb ido 6ta megnyilvAnul6 j6 szindkkli, odaad6 igyeke- 
zet 6s munkalkodas dacara sajnaltoskkppen kvtizedek 6ta csak 
vajtidik; ks megalapozott, megszervezett formaban mind a mai 
n,apig megval6sulni nem volt kkpes. Maradand6 jellegii, ered-. 
~nknyes megnyilvinulisokban a legutbbbi idokig krvknyre jutni 
nem tudott. 

Csak a kozelmultban tortknt olyan orvendetes elhatiroziis, 
mely ezt a kkrdkst mindenkkppen j6 litra terelni igkri. A to rvhy -  
hozas mindkkt hhza ugyanis az alhbb rkszletesebben vazolni kivant 
m6don illast foglalt az orszig  termkszeti kincseinek vkdelme mel- 
lett, 6s igy rernklni lehet, hogy ez a kkrdits most rnhr megfelelo 
m6don megoldasra keriil. 

Az erdo vkdelmknek szolgalatit nalunk 1807 6ta bizonyos 
m6rtkkig torvknyes rendelkezksek t imasztj ik a l i .  Ezeken a torvk- 
rlyeken ks valamelyes egykoru vadvkdelmi intkzkedkseken kiviiI 
azonban ebben az idoben az iltalanos termkszetvkdelem, a termk- 
szeti taj vkdelme, a ,,termkszeti ereklykk" fenntartisa krdekkben, 



nilunk nem - de akkor mkg m i s  orszigokban sem - nyilvinult 
meg olyan torekvks, mely kifejezetten a termkszeti kincsek meg- 
vkdkskre irinyult volna. 

A madirvkdelem elso cs i r i j i t  Csokonai Vitkz Mihilynak 
1790-ben megjelent egy dial6gusiban taliljuk, amelyben a gkm- 
tollak 6s k6csagtollak elfajult divatta v i l t  viselkskt ostorozza, mert 
a z  e szkp madarak kipusztulAsira vezet.' 

Az ereklykkkknt re ink maradt osi f i k  vkdelmeben pedig gr6f 
Szkchenyi Istvin emeli fel eloszor szaPBt. 

,,Ha meggondoljuk - igy ir -, mily kiilon 6s ellenkezo esetek 
fordultak meg szizadi lombosok irnykkai alatt, mennyi boldog- 
s ignak CS kinnak voltak tanui, mily j6 CS rossz idok viltakoztak 
felettiik, h iny  nemzedkket l i t tak emelkedni 6s lelkpni ismkt . . . 
lehetetlen azokat, t i n  nem minden krzksnklkiilieket, S t i n  atyiink 
i l tal  ipoltakat, minden illetodks nklkiil vkgzetre kiroztatnunk." " 

Majd igy ir: 
,,Mennyivel szebb a szabadsig,  S jutalmazottabb a honsze- 

retet, bijteli virinyok, mint rideg homokbuckik kozott . . . ahol 
a t i j  rideg S elmulhatatlan enykszetnek viseli haloviny szinkt." 

,,. . . azkrt, szamtalan egyebek kozott az  is kotelesskge a ma- 
gyarnak, felruhizni hazaji t  a novknyvilig kkesskgeiveli ott pedig, 
h01 szizados lombosok zoldelnek, meggondolni S most, most mig 
nem kkso, . . . gondolni meg, hogy: . . . ledontvkn a szizados csert, 
csak szizadok adhatjik azt ismkt tokkletes kpskgben vissza." " 

Utal i r i s iban  Szkchenyi gr6f ar ra  is, hogy ,,most Angliiban, 
h01 a kinott, egkszskges vkn f i t  1,ereklye gyanint  tekintik, senki 
sem kkpzelheti, mily ba rb i r  kezek, vagy inkibb mily ,,Maratu f6k 
lehettek azok, melyek egy kis eloitklet miatt annyi kletet sirba g i -  
zolhatinak." 

Meg is i l lapfja,  hogy: ,,Angliin kiviil - mely az6ta biiszkkl- 
A dialdgusban a bagoly 6s a kdcsag beszelgetnek, 6s a kdcsag azon panaszkodik, 

hogy az emberek Magyarorszagon rnilyen arinytalan merthkben pusztitjik a madirvili- 
got, s hogy az emberek abban velik kifejezesre juttatni a hazafisigukat, hogy mine1 na- 
gyobb gem- vagy kbcsagtollcsombt ttiznek a kalapjuk mell6. Ez6rt kell kipusztulniok a 
szeg6ny g6meknek 6s kbcsagoknak. (Schenk Jakab: Maddrmenhelyek.) 

a Gr. Szechenyi Istvln: Pesti por 6s sar 22. old. 
W. a. i. m. 125 old. 

kedlk a novknyvilig oly nagy S kiilon szAmava1, Eur6pa minden 
1 vidkke folott, mi6ta koszknt heryezett a fa helykbe - jelenleg 

sehol sem lehet egyszerre, S tigysz6lvin egy ponton a legnagyobb 
0 

civilisationak 6s a legbajol6bb vadonsignak is kozepette lk- 
tezni." 

Az arra  akkor meg alkalmatlan ks egykbkknt is sziirke lkgkor- 
ben azonban a szkp termkszeti alkotisokkrt, a termkszeti erek- 
lykkkrt rajong6 gr6f Szkchenyi Istvin nemes lelkknek ilyen ked- 
ves megnyilatkozasai is maradand6 ha t i s  nklkiil hangzottak el. 

Utana 6s mkg elkg soki ig  alig olvasunk olyan megnyilva- 
nulisokr61, amelyek kifejezetten a termkszet vkdelmkt, a termk- 
szeti t i j  oltalmazisit ,  vagy a termkszeti emlkkek fenntart is i t  
szolgiln i k .  

Az 1879. kvben vkgre kletbelkpett az  erdotorvkny (1879. kvi 
XXXI. tc.), mely a maga egkszkben m i r  a termkszetvkdelemnek 
szolgilatat is elosegiti. Ennek a torvknynek a vkderdokrol sz616 

i 2. •˜-a kiilonos vedelmet biztosit tobbek kozott ,,a rnagasabb hegyek 
kogorgetegein" stb. 9116 olyan erdoknek, amelyek letarolisa k i ros  
kovetkezrnknyekkel jarna. Ezek megol ta lmazis~val  tknyleg akir -  
h iny  geol6giai alakulis stb. 6s megannyi szkp tijkkpi rkszlet is 
oltalomban rkszesiilt. 

Az erdijtorvkny kktskgkiviil az  elso olyan torvknyhozisi in- 
tkzkedks, mely egy bizonyos irinyban kozvetleniil ks kozvetve is 
szimottevo szolgilatot tett a termkszetvkdelemnek, sot bizonyos 
mkrtkkig a termkszeti krtkkekre is r e i  terelte a figyelmet. 

Az ilyen hatisnak tudjuk be azutin azt is, hogy az ,,Erdkszeti 
Lapok" 1879. kvi miirciusi fiizetkben 1116s Nindor, akkori selmec- 
binyai  akadkmiai tanirsegkd felszblalt ,,a magyar erdok 6riisai 
6s  aggastyinjai krdekkben". 

l 
Ennek az esztendonek a derekin kiilonben ettol fiiggetleniil 

ks m i r  i l tal inosabb krtelemben is sz6ba keriil a termkszeti alko- 
t i sok vkdelme; amennyiben a ,,Magyar Orvosok ks Termkszet- 
vizsgil6k" Budapesten tartott XX-ik vindorgylilkskn Szontigh 
T a m i s  a termkszeti kincsek meg6vis i ra)  gondozAsira ks fenntar- 
ths i ra  hivta fel a figyelmet! E tirgyti eloadisa 1880-ban meg is 
jelent a vindorgyiilks munkilataiban. 



Szonthgh Tarnhs azuthn 1883-ban a Foldtani Kozlony szer- 
kesztoskgkhez intkzett nyilt levelkben isrnktelte rneg 6s ajanlotta 
rnegszivlelksre az eszrnkt. 

Az 1880-as kvek elejkn kiilonben Fknyes ernelt sz6t egyik 
pusztul6 terrnkszeti ernlkkiink, az erdklyi havasokban, foleg pedig 
a Retyezhton 610 szakhlos saskeselyii l (Gipaetus barbatus grandis 
Stor) krdekkben. 

Az 1883. kvben a vadhszati torvkny (XX. tc.) a vadhszati ti- 
lalrnakrbl sz616 rendelkezkseivel 6s biinteto szankci6ival segitette 
elo a terrnkszet vkdelrnkt., Ilyen irhnyit jelentoskge azkrt is figye- 
lernrernkltb, rnert nerncsak a nernes vadaszhs thrgyaul szolghl6 va- 
dakat, hanern koltks idejkre a vkdett rnadarakat, az kneklornadara- 
kat pedig rninden idore vkdelrnkbe fogadja. 

A fenntarthsra krdernes fapkldhnyok vkdelrne egy korrnhny- 
rendeletben jutott kksobb, de viszonylag rnkg elkg korhn krvknyre 
hazhnkban! 

Darhnyi Ignhc dr. foldrnivelksiigyi rniniszternek 1900. kvi 
21.527. szhrnit leirata ugyanis felhivja az hllarnrendkszet szolgh- 
latht ellit6 hivatalokat, hogy a boldogult Erzskbet kiralynk ernlk- 
kkre iiltetett ernlkkfhkat, valarnint az olyan fapkldanyokat ks fa- 
csoportokat, arnelyekhez valarni tortknelrni ernlkk, rnonda, vagy 
szhjhagyornhny fiizodik, vagy arnelyek igen rnagas kor, rendkiviili 
nagyshg, vagy a rendestol eltkro alakjuknhl fogva kivhlnak, to- 
vhbbh az egyes thjkkpek szkpskgkt erne16 fhkat, avagy foldrajzi 
elterjedksiiknkl ks fekv6siiknkl azon a vidkken ritka 6s krdekes fa- 
pkldhnyokat, vagy facsoportokat fenntartshk ks gondosan rneg- 
orizzkk. 

Ennek a rendeletnek, rnely egykbkknt a nyugati orszhgok kor- 
rnhnyai nagyobb rkszknek idevhg6 intkzkedkseit rnegelozte, sajnh- 
latoskkppen kevks gyakorlati eredrnknye volt. 

Nem nyujtott ugyanis tart6s vkdelrnet rnkg az hllarni birtoko- 
kon I h o  terrnkszeti ernlkkeknek sern, rnert azok osszeirhshr61 ks 
gondos nyilvhntarthshr61 rnegfeledkeztek. Annhl kevksbbk nyujtott 
a rnaghntulajdonban Ikvoknek, rnert a rendelkezkst torvknyes 
szankci6k nern thrnasztotthk alh. 

' Schenk Jakab: Madlrmenhelyek. 

Kultitrhist6riailag azonban krdernes a feljegyzksre Darhnyi 
I IgnAc dr.-nak ez a gondosshga, rnely hii kkpkt adja a nagynevii 

rniniszter fenkolt lelkknek ks terrnkszetszeretetknek is! 
Herman Ottbnak, a jeles terrnkszettud6snak az krderne, hogy 

a terrnkszetvkdelrni torekvkseknek jogosshght ks sziikskgkt legfo- 
k6ppen.a rnadhrvilhgra vonatkoz6an) 6s rnhr ez idoben elkg siker- 
re1 tudta irodalrni ks kozkleti tevkkenyskgkvel a koztudatba be- 
vinni; a thrsadalornrnal elisrnertetni ks a gyakorlatban rnegval6- 
sitani. 

Az. 6 fhradhatatlan rnunkhsshghnak az eredrnknye volt az 
1891 -ben Budapesten rnegtartott 11-ik nernzetkozi rnadhrtani kon- 
,gresszus nagy sikere! 

Err01 a kongresszusr61 azt irta Sharpe, a rnadhrtani tud6sok ki- 
vhl6shga) hogy ,,soha tobbk ilyen nem lesz"; Herrnan Ott6 pedig 
az arr61 sz616 ,,fojelentksU eloszavhban rnegnyugvhssal szogezhette 
le azt, hogy: ,,ha nern is tererntett a tovhbbi elorehaladhs szhrnhra 
teljesen rendezett viszonyokat, de reh rnutatott arra az irAnyra, kije- 
lolte azt a kerkkvhghst, rnely a ckl felk vezet".' 

Az o fhradhatatlan rnnkhsshghnak egyik szkp sikere volt, hogy 
Cshky Albin gr. akkori vallhs- ks kozoktathsiigyi rniniszter a 
kongresszuson szerzett benyornhsok hathsa alatt 6s az o javasla- 

- thra kletre keltette a ,,Magyar Ornithologiai KozpontU-ot.Tz itton 
ugyanis Magyarorszhg egy oly intkzmknnyel gyarapodott, rnely- 
nek akkor sehol sern volt ks rna is alig van phrja 6s arnely azuthn 
jelentos tevkkenyskggel lhthatta el a rnadhrvkdelern szolghlatht. 
Az o krderne a rnadhrvonulhs krdekes terrnkszeti jelenskgkt rneg- 
figyelo szervezet rnegalapithsa, melynek eredrnknyeit 1894-to1 kv- 
rol-kvre az ,,AquilaU c. foly6iratban adta kozre." Herrnan Ott6 
r6sz6rBI annyi odaadhssal kifejtett nernes torekvkseket nagy rneg- 
,krtkssel fogadta ks rnelegen felkarolta azuthn Darhnyi Ignhc fold- 

Chernelhlzi Chernel Istvln: Herman Ott6. Aquila XXI. kotet. XVIII. oldal. 1914. 
P L. az 1893. 6vi mljus 20-in kelt 15.036. szlmli 6s az ezt kiegCszit6 1893. bvi nov. 

20-ln kelt 30.071. szdmli vallls- 6s kozoktatlsiigyi miniszteri rendeletet. Cime volt: ,,A 
magyarorszlgi ornithologiai megfigyelo lllomlsok kozponti hivatala" 6s roviden: Magyar 
Ornithologiai Kozpont. 

' A megfigyelijk orszlgos hiilozatlba azutln 1897-to1 kezdve bevonta az iillam- 
erd6szeti hivatalokat is. (Warga Kllmln: Utmutatls a madlrvonulls megfigyel6s6re 6s a 
madarak gyfiriizedre. 1930.) 



mivelksiigyi miniszter, a termkszet nagy baratja is. Azoknak a me- 
zogazdashgr61 ks mezorendorskgrol sz616 1894. kvi XII. tc. 57. ks 
58. 5-aiban krvknyt is szerzett 6s azokra timaszkodva a beliigyi 
6s kereskedelemiigyi miniszterekkel egyetkrtoen a torvknyhat6sA- 

' gokhoz intkzett 1901. h i  24.655. VII/1 . szamli rendeletkvel az em- 
losok 6s madarak egksz sorozatat fogadta vkdelmkbe. 

Herman Ott6 ernyedetlen iigybuzgbsaganak eredmenye volt 
az is, hogy Chernel Istvan megirta a ,,MagyarorszAg madarai kiilo- 
nos tekintettel gazdasagi jelentoskgiikre" cimii, korszakalkotb 
munkajat, amelynek diszes kiadasBr61 Daranyi Ignhc dr. foldmive- 
lksiigyi miniszter gondoskodott ks amely kktskgkiviil nagy szolgh- 
latot tett a madarvkdelemnek.' 

1901-ben a fiildmivelksiigyi miniszter iigykorkbe keriilt a t  a z  
ornithol6giai kozpont, amelynek lelkes gitrdkja foleg az6ta, ks 
mind a mai napig eredmknyes ks elismerksre mklt6 tevkkenyskget 
fejt ki, nemcsak a tudomhnyos madartan, hanem a gyakorlati ma- 
dhrvkdelem szolgalataban is. 

Herman Ott6 flradhatatlan m~nk8ssagiinak eredmknye, hogy 
1902-ben, a parisi nemzetkozi madarvkdelmi intezmkny lktreho- 
zisiiban Magyarorszhgnak is szerep jutott ks hogy azt Daranyi 
Ignac dr. eloterjesztkseben 1906-ban a magyar torvknyhozas is 
becikkelyezte (1 906. kvi I. tc.) ." 

1903-ban az o kozbenjirasiua kiildotte ki dr. Daranyi IgnAc 
foldmivelksiigyi miniszter Csorgey Tituszt Seebachba (Kassel), 
hogy a gyakorlati madirvkdelem viligszerte elismert eloharcosh- 
nak 6s megalapit6jAnak) Berlepsch Janos bAr6nak tevkkenyskgkt 
6s el j i r isai t  a helyszinkn, a neves kezdemknyezonkl tanulmh- 
nyozza. Csorgey az ott szerzett tapasztalatai alapjhn irta rneg 
azutan 1906-ban ,,Utmutat6 a mesterseges fkszekodvak alkalma- 

' Chernel Istvannak tovibbi munkai: Az okszerti madarvkdelem eszkozei, 1907., 
tovibbi :  Maday Izidor 6s Chernel Istvdn: Madarvkdelmi torekvksek Magyarorszigban. 
1911. 6s Chernel Istvdn: Torvkny- vagy rendelettervezet honi madaraink vkdelmCro1, 1921. 
Ezen kiviil az ,,AquilaM cimti kvkonyvbe irt tanulmanyok. 

Meg is irta Darbnyi dr. megbizhAb61 ennek az egyezmenynek to r the t i  vizlatbt, 
kiilonos tekintettel a Magyarorszbghoz va16 viszonyara ily cimen: ,,Az 1902. kvi nemzet- 
kozi madarvkdelmi egyezmkny 6s Magyarorszag." 1907. 

Jelenleg a m. kir. Madartani Intkzet igazgat6ja. 

meg.' 
Herman Ott6 erdeme , az  ' Aquila c. foly6irat meginditasa, 

mely kksobb a Madartani Intkzet evkonyvkve alakult at  ks igy jele- 
nik meg ma is." 4 

Abb61 a cklbbl pedig, hogy a madarvkdelem jelentosegknek 
a magyar nkp szkles rktegeiben is krvknyt szerezzen, megirta Her- 
Herman 1204-ben ,,A madarak hasznar61 ks karAr61" sz616 nkpies 
munkijlt ,  amelynek 20.000 pkldlnyban megjelent elso kiaddsa 
hamarosan el is fogyott ks az6ta mar IV-ik kiadhsa is megjelent. 

Herman Ott6 kozismeretiien nemcsak a madarvkdelem terkn 
fejtett ki krdemes ks olyan tevkkenyskget, amellyel minden idokre 
megorokitette nevkt. Az o erdeme, hogy r e l  terelte a figyelmet a 
hazai barlangokban rejlo nagy termkszeti ks kult(lrhist6riai kin- 
csekre, ks hogy meginditotta a Szeleta barlang 1906-ban kezdett 
sikeres feltarisiival ks nagyszerii leletei rkvkn azt a tudomhnyos 
alapon vegzett barlangkutatb tevkkenyskget, rnelynek meglepo 
eredmknyei nemzetkozi visznylatban is olyan klknk krdeklodkst 
keltenek 6s barlangjaink egksz sorat elsorendii termkszeti emlk- 
keink kozit soroljak. 

Erinek a munkissignak kiv516 eredmknyeihez nagyban hoz- 
zAjArult a Magyarhoni Foldtani Tarsulat ks az annak kebelkben 
megalakult barlangkutat6 oszthly; majd pedig a Barlangkutat6 
Tirsulat  6s a Magyar Nemzeti Muzeum illetkkes oszthlyhnak kr- 
demes tevkkenyskge. A siker biztositislt  pedig megalapozta a z  
anyagi tarnogatas, nielyben ezt a tevkkenyskget a Magyarhoni Fold- 
tani Tirsulat,  a Magyar Nemzeti Mizeum, a Miskolci Nemzeti Mti- 

' Csorgey Titusznak lijabb ilyen tirgyd munkija: ,,Madbrvkdelem a kertben" cimen 
1930-ban mar a negyedik kiadasban jelent meg. 

Csorgey Titusznak, a Madlrtani Intkzet krdemes igazgatdjinak szerkesztkskben 
krtkkes maddrtani tanulmanyokat hoz ez az  kvkonyv ks egyben beszdmol a Maddrtani 
lntkzet egy-egy kvi mtikodkskrol. 

Felemlitjuk itt, hogy Csorgey Titusz Crtkkes tanulmdnyai tlilnyom6 rksze is az  
Aquila c. folybirat, illetoleg kvkonyv 1896-1930-i kvfolyamaiban 16tott napviligot. 

Az elozokben emlitett 6s onilldan megjelent kkt munkbjdn kiviil kulonosen figye- 
lemremklt6 mCg: ,,Madirtani toredkkek" Petknyi I. Salamon irataib61, 1904. Nkmetiil: Or- 
nithologische Fragmente a. d. Handschriften von I. S. von Petknyi. Gerauntermhaus 1905. 

a Kadic Ottokir dr.: A Szeleta barlang kutatasdnak eredmknyeli. A m. kir. Fold- 
tani Intkzet Evkonyve XXIII. kotet 4. f. 161. old. 1915. 



zeum, m 
sitette.' 

ajd pedig a Magya Ir Tudomhnyos Akadkmia is rksze- 

A termkszetvkdelem terjesztksknek krdekeit szolgalta gr. Ap- 
ponyi Albert volt vallas- 6s kozolitathsiigyi miniszternek 1906-ban 
tett az  az intkzkedkse is, amellyel a madarak napjhnak (birds day) 
ks a fhk napjhnak (arbor day) az Amerikai Egyesiilt-Allamokban 
olyan j6 sikerrel bevhlt intkzmknykt a hazai nkpiskolakban is klet- 
belkptette." 

A madarak ks fhk napjhnak az iskolhk rkszkrol tortknt rninden 
kves megiinneplkskrdl 1909. kvtol kezdve tobb kven At az  Orszh- 
gos Allatvkdo Egyesiilet adott ki kvente egy-egy osszefoglalb is- 
mertetkst ,,A madarak ks fhk napjhrbl sz616 iskolai jelentksek" 
cimen. 

Meg kell itt emliteniink azt is, hogy Darhnyi Ignhc foldmive- 
Iksiigyi miniszter az  emlosok 6s madarak vkdelme krdekkben ki- 
adott ks fenn emlitett 1901. kvi 24.655/VII-1. szhrnii rendeletkt 
mhs emldsok ks madhrfajok vkdelmkbe fogadhshval az  1906. kvi 
80.644/1. B. 3. szhmii rendeletkvel kiegkszitette. 

A termkszeti emlkkek fenntarthsa krdekkben a Termkszettu- 
domhnyi Kozlony mkg 1905. kvi december havi fiizetkben Saj6 
Khroly irt egy nagyobbszabhsii ks kitiind tanulrnhnyt, mely akkor 
szklesebb korben keltett krdeklodkst a rnagyarorszhgi termkszeti 
kincsek elhanyagolt sorsa irhnt; majd pedig 1908-ban e munka 
szerzdjknek kezdemknyezkskre az  Orszhgos Erdkszeti Egyesiilet 
inditott mozgalmat, hogy egyes oserdorkszletek fenntarthsht biz- 
tositsa. Ez iigyben eloterjesztkst is intkzett az  egyesiilet a fiildmi- 
velksiigyi miniszterhez ks akci6janak sikere krdekkben kozremii- 
kodksre kkrte fel a Kir. Magyar Termkszettudomitnyi Thrsulatot is. 
Amikknt meghllapithat6, a thrsulat vhlasztmhnya a novknytani 
szakoszthlyt61 azonnal vklemknyt kkrt ks ennek alapjhn a rnaga 
rkszkrol is javaslatot terjesztett a foldmfvelksiigyi miniszter elk. 

l A kutatdsok eredmhyei kezdetben fOleg a Poldtani Kozlonyben CS a m. kir. Fold- 
tani Intezet 6vkonyv6ben ldttali napviligot. KCsobb jelentCkeny resziik a Barlangkutat6 
Tdrsulat kiizlonykben, a ,,BarlangkutaW-ban 6s a ,,Die Eiszeif' cimII osztrik fo lyb  
iratban is. 

' Err01 a kCrdCsr6l mCg ebben az h b e n  litott napvildgot Herman Ott6 kovetkez6 
munkija: ,,A madarak CS f ik  napja Magyarorszigon" 1906. 

m Ilyen elozmknyek utan Daranyi Ignac dr. miniszter megbizta 
e konyv szerzojkt, hogy egy riividebb munkaba foglaltan megirja 
a termkszetvkdelemnek ks a termkszeti emlkkek fenntarthshnak kkr- 
dkskt. 

Amikor azutan ,,A termkszeti emlkkek fenntartasa" cimen ez 
a fiizet elkksziilt, a foldmivelksiigyi miniszter azt 1909-ben sok- 
ezer pkldhnyban kinyomatta ks azok szktkiildkse mellett leiratot 
intkzett az  osszes torvknyhat6sagokhoz a fenntarthsra krdernes 
termkszeti ernlkkek osszeirhsa krdekkben. 

'Hogy pedig a torvknyhatbshgok munkhjht elomozditsa, uta- 
sitotta az  alarendelt osszes hivatalokat, intkzeteket ks kozegeket, 
hogy a keriiletiikben elofordul6 termkszeti emlkkeket a torvkny- 
hat6shg elso tisztviselojknek jelentskk be  6s a t6rvknyhat6shgokat 
e fontos munkhjukban minden rendelkezksre h116 m6don thmogatni 
igyekezzenek. 

Felkkrte a beliigyi, valamint a vallhs- ks kozoktatisiigyi mi- 
nisztert, hogy a vezetksiik alatt ill6 minisztkrium alh rendelt hatbsh- 
gokat, hivatalokat, intkzeteket ks kozegeket hasonl6 eljhrhsra ks 
thmogathsra szintkn felhivjak. Megkereste tovabbh az  osszes, e 
kkrdksben krdekelt egyesiileteket, hogy a maguk kozremiikiidkskn 
ks a miniszter elk terjeszteni kkrt javaslataikon kiviil tagjaikat a 
torvknyhat6shg munkhjanak thmogatashra folkkrjkk. 

Ennek a felhivhsnak is mhr viszonylag szkp foganatja lett. 
Lelkesen karolthk fel egyes hivatalok ks egyesiiletek a kkrdkst 6s  
osszeirthk a fenntarthsra tudornhsuk szerint krdemes termkszeti 
emlkkeket. 

A kktskgteleniil nem teljes, de ennek dachra krtkkes osszeirtis 
adatai is azt igazolthk, hogy nagy, volt az  integer orszhg,kincse 
vkdelemre ks minden idok megorzkskre krdemes termkszeti e m l b  
kekben. 

Bejelentettek ugyanis az  osszeirhsi iveken: 
77 olyan helyet, ahol tudomhnyosan krtkkes, ritka novknyfa- 

jok tenyksznek. Bejelentettek: 
147 tudomhnyosan is krdekes geol6giai alakulhst, 
16 ostozegtelepet ks lhpot, 

168 termkszeti kiilonlegesskget, 
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Ilyen elgondolassal azutan tenyleg meg is indult a teve- 
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20 oserdorkszletet, 
21 5 hatalrnas mkreteirol nevezetes fatorzset, 

13 olyan erdorkszletet, mely a fafajok kiilonos elegye foly- 
tan krdekes ks fenntartasra krdernes, 

21 1 esztktikailag kiilonosen krtkkes ks 
394 olyan termkszeti alkothst, arnelyhez tortknelmi ernlkkek, 

vagy mondak fiizodnek. 
Itt kell felemliteni, hogy Daranyi Ignac dr. foldrnivelksiigyi 

miniszter az  orszag terrnkszeti kincseinek fenntartasara iranyul6 
tevkkenyskg korminyzati ellitasat akkor a foldrnivelksi minisztk- 
rium erdkszeti foosztalyaba utalta, amint az  egksz terrnkszet vkdel- 
mknek hivatalos ellatasit  is az  Allamerdkszet kiilso szolgalatAt el- 
lAt6 kozegek feladatava kivanta tenni. 

A foldrnivelesi rninisztert ebben az elhatirozasiban ugyanis 
elsosorban az  a koriilrnkny befolyisolta, hogy az erdogazdasag 
rnunkAssiganak teriiletkn vannak a legkrtkkesebb termkszeti alko- 
tasok. Emellett az erdornkrnokok foiskolai kkpzettskge ks az egykb 
erdeszeti alkalmazottak hivatasszerii tevkkenyskge, valamint a ter- 
rnkszet orokbecsii alkotasai i r int  elkggk fejlett krzkke mar az erdok 
teriiletkn beliil is a terrnkszeti emlkkek egksz sorozatanak nyujt- 
hat vkdelmet 6s gondozist.  A magyar Allam teriiletkn pedig a 
kincstiri, kozskgi ks kozbirtokossigi erdok szolghlatAra olyan kiter- 
jedt orszagos szervezet allott mar akkor is rendelkezksre, mely a 
tudornanyos intkzrnknyek 6s egyesiiletek, valamint az ilyen ckl szol- 
gala t iba  szegodni hajland6 thrsadalrni szervezetek ks egyesek 
odaadb tarnogatha  ks egyetrkto kizremiikodkse mellet nalunk a 
termkszetvkdelern szolghlatiua legalkalmasabb szervnek mutat- 
kozott., 

Nern azt jelentette azonban az ilyen krtelmii rnegbizatas, hogy 
az erdkszeti szemklyzet legyen nalunk a terrnkszet vkdelrnknek ks a 
terrnkszeti alkotasok gondozasinak egyediili hivatasos munkis g i r -  
daja. Hanem azt cklozta, hogy ennek a szervezetnek foleg az ad- 
minisztrativ 6s gyakorlati munkassigat egyfelol a terrnkszettudo- 
manyok egyes Agazatainak miiveloi, rnasfelol a terrnkszetbarat tar- 
sadalom, sz6val egy sokiranyh, egkszskges 6s eros tarsadalrni ks 
tudomhnyos munkassag egkszitse ki. 

kenyseg. 
Mar a termkszeti ernlkkek osszeirasara vonatkoz6 6s a fold- 

mivelksi rninisztkriumba bekrkezett iveket eloterjeszto jelentksek 
rearnutattak azonban arra, hogy a kormanyhatalorn a termkszeti 
emlkkek fenntartasit egy rnegfelelo torvknyalkotas nelkiil 6s kiza- 
r6lag rendeletekkel biztositani kkpes nem lesz, arnit kiiliinben a 
tknyek, az  elofordult esetek csakharnar igazoltak is! 

Igy pl. egy hunyadrnegyei tudomhnyosan krdekes barlang tu- 
lajdonosa mar a barlang megtekintkse 6s bejelentkse ellen is til- 
takozbtt. Ugyanis kppen az abban lkvo elkg vastag guan6-rkteg 
ertkkesitksknek kkrdkskvel foglalkozott, amikor ezzel egyidoben 
olyan iranyban indult rneg a kozbenjlrls,  hogy a barlang tudorna- 
nyos felkutatasit is engedje rneg, mely kettot kelloen osszeegyez- 
tetni lehetett volna. 

A tulajdonos azonban att61 va16 fklelrnkben, hogy a barlang- 
b61 v l r t  jovedelmei biztositisit zavarjik rneg, a rnaganjogokba 
va16 illetkktelen beavatkozas ks a tulajdona folott va16 korlhtlan. 
rendelkezks hangoztatasa mellett, a barlangnak rnkg csak rnegko- 
Izelitkskt is eltiltotta rnindenkinek ks e tekintetben mkg a kozigaz- 
gatas kozbenjarasara is hajthatatlan maradt. 

Fordultak el6 rnhs termkszetii ks a vkdelem kktskges sikerkt 
Iigazol6 jelenskgek m& helyein is az orszagnak.' 

Ilyen koriilrnknyek azukn  igazoltlk annak az Bllaspontnak a 
helyesskgkt, hogy t&venyhozhi intkzkedksek nklkiil a terrnkszeti r emlkkek fenntartasira irinyul6 akcibt nilunk eredrnknnyel vkgezni 
ks j6 sikerrel vkgrehajtani nern lehet. El is kksziilt ekkor az  ilyen 
cklok szolgalatira hivatott elso torvknytervezet. 
I A terrnkszetvkdelem 6s a termkszeti ernlkkek fenntartasara 

nernes tcrekvksek nagy khrara azonban 191 0-ben Darhnyi 
lgnac dr. elhagyta a rniniszteri szkket, minek folythn ennek a szkp 

ci6nak a fejlesztkse egy idore bizonyos halasztlst szenvedett, 
I orvknytervezet eloterjesztkse pedig lekeriilt a napirendrol. 

Nern volt meg ugyanis egyideig a hangulat ks hajland6sPg 
ahhoz, hogy a vkdelem organizAci6jAnak ks vkgrehajtasanak mun- P 

a Igy pl. a belvizrendezij munkilatoknil, k6blnyanyitisoknll stb. 
P 



kajat egy tovabbi kormanyelhatarozas es  az ebb01 f0ly6 intkzke- 
dks meginditsa. 

Egyediil a madarvkdelem terkn tortknt annyi, hogy a foldmi- 
velksiigyi miniszter a mezogazdasagr61 6s mezorendorskgrol sz616 
1894. kvi XII. tc. 57. ks 58. 5-ai alapjan a beliigyi ks kereskedelem- 
iigyi miniszterekkel egyetkrtoleg a madarak ks emlosiik vkdelme 
krdekkben kiadott 1901. kvi 24.655/VII. 1. sz. ks 1906. kvi 80.644. 
I. B. 3. szamli rendeleteket, lij madarfajok vkdelernbe fogadhsa mel- 
lett az  191 2. kvi 16.946. XI/3. szamli rendeletkvel kiegkszitette. 

Uj lendiiletet csak 1913-ban nyert a kkrdks, amikor a svhjci 
kormhny a termkszeti alkothsok nemzetkozi vkdelme kkrdkskben 
ez kv november 17-19-kre Bernbe nemzetkozi konferenciit hi- 
vott egybe. 

Erre a tanAcskozhsra a magyar korminy e munka szerzojkt 
delegilta ks igy raharult a feladat, hogy rkszt vegyen a vilag nem- 
zetkozi kkpviseloinek azokban a megallapodisaiban 6s azok ered- 
mknyeinek egy alapokmanyba foglalhshban, rnellyel e nemes ckI 
szolgalataban egy kozos szovetskgbe tomoriiltek. 

Ebbe a szovetskgbe azutan Alland6 magyar kkpviseloiil is  
szerzot deleghlta egy kksobbi minisztertanhcsi hatarozat. 

Ezek megtortkntkvel lij alapot ks hathat6s hhtteret nyert a ter- 
inkszetvkdelem kkrdkse CS m6d nyilott lijra ahhoz, hogy a fold- 
mivelksi miniszterhez lij javaslat legyen tehet6 a termkszetvkdelmi 
tevkkenyskg mielobbi CS mink1 hathat6sabb megindithshra. 

Ghillany Imre bar6 foldmivelksi miniszter teljes megkrtkssel 
fogadta az iigyet 6s j6indulatti kkszskgkt nyilvanitotta annak a fel- 
karolishra. . 

A megszervezks ckljhra egy tervezet kksziilt, - mely szerint 
Poroszorszag ks egynkmely mhs o rsz lg  ily cklli organiz6ci6jhhoz 
hasonl6an megyknkknt alakult volna meg egy-egy bizottslg, ame- 
lyekbe azutan a termkszettudomlnyok hivathsos helyi muveloit ks 
a termkszet lelkesebb bari tai t  valasztottak volna be. Kkpviseletet 
nyerhettek volna abban ezen kiviil mindazok az egyes megykkben 
lkvo mAs szervezetek ks egyesiiletek is, amelyek a termkszeti emlk- 
kek felkutatasanll 6s fenntartasanal krtkkes szolgalatot tehetnek. 

Ezeknek a megyknkknt orszagszerte egyontetiien 6s ilyen ala- 
pon megszervezni kivant bizottsigoknak a termkszetvkdelem al- 
talhnos feladatai mellett legfobb hivatasuk az  lett volna, hogy a 
megye egksz teriiletkn elofordul6 termkszeti emlkkeket folkutas- 
shk, azok fenntart is i t  gondjaikba fogadjak, e kkrdksekben a 
folmeriilo sziikskg szerint vklemenyt nyilvhnitsanak ks sziikskg sze- 
rint felsobb helyre eloterjesztkst tegyenek. 

A miiemlekek orszagos bizottshgahoz hasonl6an,deaviszonyok 
kivanta mas szervezettel megalakitani kivhnta a tervezet a termk- 
szetvkdelem ks termkszeti emlkkek orszhgos bizottsagat, amely 
a termkszetvkdelem koriil felmeriilo orszagos kkrdkseket targyalni, 
az  ilyen cklok szolgalatht ellat6 megyei bizottsigoknak orszagos 
Crdekii javaslatai kerdeskben donteni, a kormhnynal pedig a sziik- 
skg szerint eloterjesztksekkel klni lett volna hivatva.' 

Ebben az  orszagos bizottsigban pedig a termkszettudomii- 
nyok tud6s miiveloin kiviil kkpviseletet kivant juttatni mindazon 
orszagos egyesiiletek kkpviseloinek, amelyek a termkszet vkdel- 
mknek, a termkszeti emlkkek felkutatishnak ks fenntarthsinak 
kkrdkskben kozvetleniil, vagy kozvetve jelentos szolgAlatot tehetnek. 

A termkszet vkdelme 6s a termkszeti emlkkek felkutathsa ko- 
riil k ivha tos ,  kiilso hivatalos teendoket pedig az  allam. 2rdkszeti 
hivatalok voltak hivatva ellhtni. Ezek vezetoi a megyei termkszet- 
vkdelrni bizottshgokban hivatalb61 viseltkk volna az  eload6i tisztet. 

Vkgiil az orszagos magyar termkszetvkdelemnek ks a termk- 
szeti emlkkek fenntartisiinak kozponti adminisztrAci6s szolgilatAt 
Poroszorsz~gkhoz "S m& tobb orszagkhoz hasonl6an egy minisz- 
teri biztos lett volna hivatott gondosan korvonalazott hataskorben 
ellAtni, a sziikskg szerint mellkje rendelt szemklyzettel. 

Az organizici6 korvonalainak megallapitha ks elfogadhsa 
mellett megbizathst nyert azuthn e munka szerzoje, hogy a termk- 

Ennek a bizottsignak lett volna elso feladata a termCszetvCdelemre Cs a termkszeti 
emlCkek fenntartasira vonatkoz6 torvenytervezet vigleges meglllapitisa Cs a miniszter 
elC terjesztbse. 

Staatliche Stelle fiir Naturdenkmalpflege in Preussen. 
a Erre a miniszteri biztosra hhult volna a termeszeti emlCkek felkutatislt, kijelii- 

lCsCt, osszeirisit magiba foglal6 munkissig, illetve az ilyen irinyh mindenfkle tevhkeny- 
sCg egyonteffi irhyitisa. Rei hirult volna tehat a mindezeket a cClokat szolgll6 m6dok- 
nak a hivatalos CS tksadalmi szervezetekkel 6s a megyei bizottsigokkal egyetkrtksben 6s 



szetvkdelem ks a termkszeti emlkkek fenntartisa iigyknek akkori 
illisir61, mAs orszigok tevkkenyskgknek rovid vAzolAsa mellett 
egy tanulmanyt irjon ks ismertesse azt az organizicibt, amelyet a. 
kormany a termkszetvkdelem ks a termkszeti emlkkek fenntartisa- 
nak szolgalataban kletbelkptetni kivan. 

Mialatt ez a kis munka az 1914. kv elso felkben -kksziilt, a 
foldmivelksiigyi miniszter 1914. kvi mi jus  h6 1-to1 a termkszet- 
vkdelmi szolgilat ckljaira mar helyiskgeket is bkreltetett l ks azok 
berendezkskre ks felszerelkskre is megadta felhatalmazasht. 191 4. 
kvi 3526. elnoki szamti rendeletkvel pedig megtett mar minden 
intkzkedkst arra nkzve, hogy a miniszteri biztos miikodkskt au- 
gusztus h6 l - h e 1  megkezdhesse. 

Kinyomatta ekozben ,,A termkszetvkdelem ks a termkszeti 
emlkkek fenntart is inak kkrdkskhez" cimen a fenti megbizatas 
szerint megirt tanulminyt is, ks azt egy korirattal szktkiildte az or- 
szag krdekelt tknyezoinek, ks az abban foglaltak, valamint a velok 
kapcsolatos kkrdksek megtArgyalashhoz szeptember havinak 
14-ik napjhra krtekezletet hivott egybe. 

Ez a tanicskozmitny azonban mar nem volt megtarthat6, 
amint nem tortknhetett meg a termkszetvkdelem 6s a termkszeti 
emlkkek miniszteri biztosanak vkgleges megbizathsa sem, mert 
jlilius vkgkn kozismeretiien kitort a vilitghAborti, mely a dolgok 
meginditasinak akkor belathatatlan iddkig gatat vetett. 

A haborti alatt a dolgok termkszetkbol foly6an nem tortknt 
ebben az iritnyban semmi. A hiiborti befejeztkvel pedig Trianon ke- 
azok t imogat isa  mellett k ivha tos  megillapitisa, valamint a termeszeti emlekek orszigos 
nyilvintartisba foglalisa. 

Feladata lett volna gondoskodni azokr61 a m6dokr61 6s eszkozokrB1, amelyekker 
a terrneszeti emlekek fenntartisinak iigykt, de egyiltalin a termkszeti alkotisok meg- 
becsiilesenek 6s velok a termbszet vedelmenek kultuszat hivatalos 6s tirsadalmi liton e16- 
mozditani lehet. 

Feladata lett volna a hazai termCszetvedelemnek es a termeszeti emlekek fenntar- 
t i s inak  illisir61 6s jelensegeirol az orszigos bizottsig elk jelenteseket tenni s a kivh- 
natos kormanyzati 6s torvenyhozisi intezkedesekhez a javaslatokat megtenni. 

Feladata lett volna az orszigos bizottsig adminisztrativ feladatait ellitni 6s nyil- 
vantartani a kiilfoldi illamoknak a termeszet vedelme 6s a termeszeti emlekek fenntar- 
t i s a  Crdekkben kifejtett tevekenyseget 6s a term6szetvkdelem irodalmit. 

Vegiil az lett volna m6g a hivatisa, hogy az orszigban 6s a kiilfoldon az  ezeknek 
a celoknak erdekeben megnyilvfinul6 mozgalmakban 6s kongresszusokon reszt vegyen. 

Az Orszigos Erdeszeti Egyesiilet Alkotminy-utcai palotijiban. 

4 1; 

gyetlenskrre. az  orszag kktharrnad rkszknek leszakitasaval a magyar 
v- - # 

nemzetet nemcsak megfosztotta termkszeti emlkkeinek legtobb-- 
jet61 ks legjavat61, ha iem anyagi romlisunk felidkzkskvel olyan 
helyzetet is teremtett, amelyben talpraiillasunk gigiszi munkaja 
mellett az  ilyenfele iigy szolgilatanak megszervezkskre ks ellhtasara. 
nem volt mar m6d 6s lehetoskg. \A takarkkossagi rendelkezksek 
ugyanis az ilyen dolgok intkzksktol minden anyagi tamogatist  el- 
tiltottak. 

A foldmivelksiigyi minisztkriumban az  e kkrdkssel va16 foglal-- 
kozhs ennek dacara sem keriilt le egkszen a napirendrol. 

Az erdkszeti igazgatAsr61 ott ez idoben kksziilt torvknyjavas- 
latba az  erdkszeti igazgatas teendoi kozk ugyanis felvktetett a 
termkszeti emlkkek iigyknek szolgalata is oly ckllal, hogy a termk- 
szetvkdelem ks a terrnkszeti emlkkek fenntartisara vonatkoz6 tor- 
vknyes rendelkezksek megalkotasara elkovetkezo idoben az  iigy 
ellatasanak szolgalati kerete mar is rendelkezksre Alljon. 

Az erdkszeti igazgatAsr61 sz616 1923. kvi XVIII. tc. 4. •̃ -a a 
termkszeti emlkkek iigykt tknyleg a m. kir erdoigazgat6siigok igaz- 
gatPsi ks gazdasigi  iigyei kozk sorolja ks azok folott az allami 
feliigyeletet az erdofeliigyelok miikodksi korkbe utalja.' 

.Arra nkzve kiilonben, hogy a termkszetvkdelem 6s a termk- 
szeti emlkkek fenntarthshnak iigye ne keriiljon le a napirendrol, 
thmasztkkot nyujtott ks buzditblag hatott az a koriilmkny is, hogy 
az 1923. CV vkgkre a francia kormhny Parisban termkszetvkdelmi 
nemzetkozi kongresszust hivott egybe, amelyen Magyarorszag is. 
kkpviseltette magat." 

Ez a kongresszus nern elkgitette ki a virakozAst, mert azon 
csak 10 allam vett rkszt ks mert nem vette figyelembe a hhborti 
elott (1912-ben) a nemzetkozi egyskges termkszetvkdelem tar- 
gy6ban kotott ks mar fennebb emlitett berni egyezrnknyt, hanem. 
francia befolyis mellett tij alapokra kivhnta fektetni a termkszet- 

l Olyan elgondolissal keriilt a torvhyjavaslatba ez az intezkedks, hogy ha majd 
a term6szetddelmi torvenyjavaslatot arra alkalmas idoben eloterjeszteni lehet, annak 
vkgrehajtisara torvenyes alapon mar rendelkezksre alljon az  adminisztrici6s szervezet,. 

m e l l y e l  8nnak vegrehajtisit  eleve elokbziteni 6s szentesitks u t in  azt kesedelem nelkiib 



vkdelem nemzetkozi irhnyithsht ks szolghlatht. Hathrozatai mhr 
.ezkrt is, annal kevksbbk keltettek nemzetkozi viszonylatban kello 
visszhangot, mert att61 a termkszetvkdelem ks a termkszeti emlk- 
kek fenntarthshban legszervezettebb ks figysz6lvhn legelorehala- 
Cdottabb Nkmetbirodalom thvol tartotta maght 6s a nemzetkozi fij 
szervezettdl - mely az6ta sem adott hirt maghrbl - fiiggetleniil 
,klesztette fel szkparanyti, ilyen cklti tevkkenyskgkt. 

Mindazonhltal a nemzetkozi viszonylatban megtartott 
kongresszus tknye, valamint a z  egyes orszhgokban mindenfelk 
megkezdett tevkkenyskg hire ks a hazai termkszettudomhnyi 6s 
rokonvonatkozhsfi folybiratokban megjelent krtkkes tanulmanyok- 
kal megnyilvhnul6, sot mhr a hazai thrsadalom rkszkrbl mhs for- 
mhban is kifejezksre juttatott kivhnshgok, azt az elhathrozhst krlel- 
tkk meg a foldmivelksiigyi minisztkrium kebelkben, hogy rneg kell ki- 
skrelni a termkszetvkdelem 6s a termkszeti emlkkek egy orszagos 
bizottshghnak, a ,,termkszetvkdelmi tanhcsGG-nak megszervezksk- 
vel a tevkkenyskg megindithsht. A tanhcs rkvkn majd m6d nyilik 
ahhoz is, hogy ennek az iigynek itjabb lendiilet adhat6, ks ennek 
soran a termkszetvkdelmi torvknytervezet is megalkothat6 ks szo- 
nyegre hozhat6 legyen. 

A foldmivelksiigyi miniszter tknyleg felkkrkssel fordult az  kr- 
,dekeltekhez egy termkszetvkdelmi tanhcsban va16 rkszvktelre, 
majd 1924. kvi februhr 4-ikkre e thrgyban krtekezletet hivott 
,egybe. Az krdekelt intkzrnknyek kkpviseloinek, valamint az  ezek- 
ben a kkrdksekben leghivatottabb egykniskgek szhmottevb rkszk- 
nek rkszvktelkvel megtartott iilks egyhangit hathrozatba foglalta 
azutan azt a javaslatot, hogy a fennmaradhsukban veszklyeztetett 
termkszeti emlkkeink rnegvkdkse krdekkben siirgos feladatnak 
tartja egy termkszetvkdelmi torvkny mielobbi megalkothsat ks a 
termkszetvkdelmi tanhcs iigyrendjknek elkkszitkskt, a tanhcs vkg- 
leges rnegszervezkskt, valamint az egksz termkszetvkdelmi szol- 
ghlatnak mielobbi organizhlhsht. 

Sajnos, az  orszhg pknziigyi szanhlhsa krdekkben ekozben tett 
kormhnyintkzkedksek, az  anyagi eszkozok hihnya, 6s a szemkly- 
zet  apaszthshval jelentkezett munkaerohihny, nagy nehkzskgkknt 
jelentkeztek. A torvknyhozhs akkori hangulata sem mutatkozott 

arra alkalrnasnak, hogy a korrnany ilyen intkzkedkseket is magh-. 
ban foglal6 torvknyjavaslattal lkpjen az  akkori nemzegyulks elk. 

Emiatt a hathrozatok vkgrehajthsa akkor halaszthst szenve- 
dett 6s mert a bizottshgot az6ta sajnhlatoskkppen egybe nem hiv- 
thk, azok a legutdbbi idokig nem is keriiltek szonyegre. 

A termkszetvkdelem biztosithshra 6s a termkszeti emlkkek 
megoltalmazhshra irAnyul6 tevkkenyskgnek a jelzett okokbbl va16, 
tijabb elakadhsa 6s rnegtijithshnak elmaradhsa dachra sern keriilt 
le e kkrdks a napirendrol, mert a kegyetleniil megcsonkitott orszhg 
kevksre szorult teriiletkn maradt termkszeti kincseink megvkdkse 
rnkg kgetobb, mkg halaszthatatlanabb sziikskgkknt jelentkezett. 
Azt a tudomhnyos szervezetek, a termkszetbarht thrsadalom fijb61 
ks megismktelten siirgettkk. 

Ez a koriilmkny birta reh azuthn 1925-ben a Magyar Tudo- 
mhnyos Akadkmiht, hogy a termkszetvkdelem ks a termkszeti em- 
lkkek fenntarthsht thrgyal6 munka megirhshra nyilt phlyhzatot hir- 
dessen, melynek eredmknyekkppen azuthn 1926. kvi mhjusban tar- 
tott nagygytilkse, egyhangfi hathrozathval megbizhst adott szer- 
zonek e munka megirhshra. 

Fe1 kell itt mkg emliteniink, hogy vadvkdelmi szempontb61 je- 
lentos, de a kiilonleges madarvkdelmi krdekek szemszogkbol is 
nagyfontossagfi a torvknyhozasnak ebben az  idoben kelt az  az elha- 
throzhsa, mellyel az 1925. kvi XXIV. tc. 1. 5-hban felhatalmazhst 
adott a foldmivelksiigyi miniszternek, hogy az  1883. kvi XX. tc. 
(vadhszati torvkny) 9, 11 6s 12. 5-aiban meghathrozott vadaszati 
tilalmi idoket megfeleloen szabhlyozza. 

I 
Ennek a felhatalmazhsnak az  alapjan azuthn a foldmivelks-. 

iigyi miniszter az  1925. kvi 85.000 szamti rendeletkvel' nemcsak 
azokat a tilalmi idoket rendezte, amelyeknkl ezt a vadhszat ks vad- 
gazdashgi krdekek kivhnthk meg,"anem teljes tilalmat rendelt 
el az  1883. kvi XX. tc.-ben mhr tilalmazott kneklb madarakon kiviil 
a madarak egksz sorhra." 

' L. Magyarorszlgi Rendeletek Tlra 1925. 411. oldal. 
a Ezeket az6ta az 1929. Cvi 18.000 szlmb rendelethvel m6dositotta. 
B A kis CS nagy kbcsagra, az iistokos gCmre, a vadpulyklra, a reznek tbzokra, kana- 

IasgCmre 6s batlira, tovdbbd a vadiszati szempontb61 figyelembe jovo hasznos mada- 
rakra, mint a bibicre, kCkvCrcsCre, a baglyok minden fajara CS a sirllyra. 



A tudomanyos ks a termkszetbarat tarsadalomban ekozben 
mind jobban megklknkiilt a torekvks, hogy a termkszet alkothsait 
vkdelemben rkszesitse, 6s  az  orszag termkszeti kincseit minden 
karos 6s nem egy esetben megsemmisito rongalasok ellen meg- 
oltalmazza. 

Fokozta ezt az  a koriilmkny is, hogy lijabban a barlangok fel- 
t i r as ina l  6s egyiltalan az osember nyomainak kuta t is in i l ,  kpligy, 
mint az orszhg fauna- ks florabeli kincseinek felkutatashban is az 
arra hivatott tudbsok egksz sora olyan nagyszabhsli munkissigot  
fejtett ki, 6s ennek soran a tudorniny nemzetkozi viszonylataban 
is feltiinkst kelto olyan krdekesskgekre akadt, amelyek jelentkkeny 
mkrtkkben gyarapitottiik a mindenkkppen megvkdeni kivanatos 
termkszeti kincseink sorat. 

1926-ban megalakult az  onid16 ,,Magyar Barlangkutatb Tar- 
sulat", mely a tudominyos kutat6 munkin kiviil azt tiizte felada- 
thul, hogy lhtviinyos barlangjainkat mielobb rendbehozza 6s az  ide- 
genforgalomnak i tadja.  

Bar aliibb, az egyes barlangoknil rkszletesebben targyaljuk 
.az idevigb kkrdkseket, mkgis mar itt jbnak litjuk azt is felemliteni, 
hogy ebben az idoben foleg a Putnokrbl Aggtelekre vezeto autblit 
kikpitkskvel a korminy az  Aggteleki (Baradla) barlang megkozeli- 
tkskt nagyban megkonnyitette. A barlangban pedig a vallis- ks 
kozoktatasiigyi miniszter, valamint a Magyarorszhgi KArpAt Egy- 
let gomori osztiilya anyagi tAmogatAsAva1 vkgzett AsatAsok ered- 
mknyei, valamint a barlang ismert rkszeinek folytatisakkppen a 
jolsvafoi barlang felfedezkse, a kiilonben is vilaghirii Aggteleki 
barlangunknak jelentoskgkt nagyban emelte. 

A barlangkutatbk szovetskgknek (Hauptverband Deutscher 
Hohlenforscher) 1926-ban a Leichingen-ben megtartott gyiilkse 
ekozben lktrehozta a n h e t  ks magyar barlangkutatbk krdekko- 
-zosskgkt, ks egyben azt eredmknyezte, hogy az 1927. h i  vandor- 
gyiilkst Magyarorszagon tartottak meg.' 

A madhrvkdelem tarsadalmi megszervezkskt dr. Navratil 
Dezso egyetemi m. tanhr 6s lelkes ornitholbgus vette kezkbe. FA- 

' Dr. Kadic Ottokdr: Adatok a magyar barlangkutatds tortknetkhez. A termkszet 
XXV. kvf. 1929. decemberi szdma, 233. old. . 

radhatatlan buzgbsaggal a Magyar Ornithologusok Szovetskgkbe 
tomoritette az  ornitholbgia ir int  krdeklodok t lbor l t ,  annak mu- 
veloit 6s baratait. Ezek kozott a foldmivelksiigyi minisztkriurn ille- 
tkkes osztalyhnak tamogat8sAval az allami 6s maganuradalmi er- 
domkrnoki kar tagjainak jelentkkeny rkszkt. 

Ez a szovetskg, mely ,,Kbcsag" nkvvel kiilon lapot ad  ki, ks 
amelyet a vallis- ks kozoktatisiigyi miniszter anyagilag is tarno- 
gat, azt tiizte feladathul, hogy a m. kir. Madhrtani Intkzet, mint hi- 
vatalos szervezet, eddig is minden elismerkst megkrdemlo mun- 
kAjAt a tarsadalmi tkren kifejtett tevkkenyskgkvel t imogassa  6s 
mink1 eredmknyesebb sikerekhez segitse. 

A Szovetskg az 1929. kvben Lillafiireden rendezett, foleg 
Herman Ottb emlkkitnek szentelt ks a tagok klknk krdeklodkse 
mellett megtartott kozgyiilksknek, valamint 1930-ban Szegedre 
egybehivott kozgyiilksknek gazdag thrgysorozata is igazolja ezt a 
megAllapitisunkat! 

A terrnkszeti kincsek megoltalmazAs8nak krdekkben lijabban 
a szaklapok 6s a napilapok is mind tobbet foglalkoznak a termkszet- 
vkdelem kkrdkskvel. 

DiilBre azonban a termkszet vkdelmkre ks a termkszeti emlk- 
kek fenntarthsara 6s megoltalmazhsira iranyulb torekvitsek iigyk- 
nek orszhgos rendezkskt a jelek szerint vkgre Herczeg Ferenc, 
erklyes fellkpkse vezette. 

Lapjaban a Badacsonyhegyen vkgzett bazaltbAnyAszAs ellen 
konyviink alibbi fejezetkben ismertetett hatalmas akcibt inditott. 
Ennek hathsa alatt azuthn a Badacsony 6s m& hasonlb szkpskgu 
hegyek hat isos  megvkdkse 6s tovAbbi pusztitas6nak megakadhlyo- 
zAsa krdekkben egy, az  orsziggyiilksen tett, 6s ott elfogadott in- 
ditvhnyra a foldmivelksiigyi miniszter azt a kijelentkst tette, hogy 
a kksziilo erdotorvkny javaslatban kivan gondoskodni az orszhg 
termkszeti kincseinek vkdelmkrol. 

MiutAn ekkknt a politikai thyezokben is megnyilvhnult az 
egyhangli elhathrozAs az  ilyen cklli torvknyes intkzkedksek meg- 
tktelkre, - nem lehet mar kktskgiink abban, hogy a torvknyhozhs 
bolcsesskge meg is talalja a megfelelo mbdot CS eszkozoket ahhoz, 
hogy mielobb torvkny erejkvel fogadja vkdelmkbe a termkszeti 



alkothsokat. Ennek rkvkn, valarnint a korrnhny intkzkedkseivel ks a 
thrsadalorn lelkes kozrerniikodkskvel rernklhetoleg rnegindul nernso- 
kAra Magyarorszhgon is egy rnindenre kiterjeszkedo ks kktskgte- 
leniil eredrnknyes terrnkszetvkdelrni tevkkenyskg. 

Hitiinkben rnegerosit az a koriilrnkny is, hogy a thrsadalrni ks 
tudornhnyos szervezetek is kello lelkesedkssel karoljhk fel ezeket 
a kkrdkseket ks kliikon a Kir. Magyar Terrnkszettudornanyi Thr- 
sulattal, rnindent elkovetnek a legjobb eredrnknyek biztosithshnak 
szolghlathban. Es rnegerosit vkgiil hitiinkben az a koriilrnkny, hogv 
,,a terrnkszettudornhnyok fejlesztkse krdekkben teendo intkzkedk- 
sekrol" sz616 1930. kvi VI. tc. alapjhn szervezett Orszhgos Terrnk- 
szettudornhnyi Tanhcs is bizonyhra jelentkkenyen hozzA fog jhrulni 
az ilyen cklok szolghlathnak j6 sikerkhez! 

A terrnkszet alkot6 rkszeit bhrrnilyen khros haths ellen kello 
gondosshggal 6v6 k s  rnindenfkle terrnkszeti alkothsra a rnegindo- 
kolt rnkrtkkig, az kszszeriiskg hathrhig kiterjedo gondosshgot ne- 
vezziik hltalhnos terrnkszetvkdelernnek. Vonatkozik tehht ez a vk- 
delern a terrnkszetnek az hllat- ks novknyvilhghra, valarnint a geo- 
16giai vonatkozhsli alkothsaira egyarhnt. 

Az olyan torvknyhozhsi, korrnhnyzati 6s kozigazgathsi intkz- 
kedksek, arnelyek tobbek kozott pl. a kozuti fasorok, parkok stb. 
terrnkszeti alkothsainak (fhk, virhgok) vkdelrnkrol gondoskodnak, 
arnelyek a rnadhrfkszkek bhntalrnazhsht biintetd rendelkezksekkel 
tiltjhk, arnelyek az hllarnkpitkszeti hivataloknak nern engedik rneg 
az hj litvonalak irhnyhnak olyan vezetkskt, rnellyel azok valarnely 
terrnkszeti alkoths hrtalrnhra lehetnek stb., hltalhnosshgban kppen 
hgy szolghljhk a terrnkszet vkdelrnkt, mint .pkldhul az erdok fenn- 
tarthshr61 gondoskod6 erdkszeti torvknyek, vagy a vadhszati ks ha- 
lhszati torvknyeknek ks az ezeken alapul6 korrnhnyrendeleteknek 
a lelovksi ks halhszati tilalrnakra vonatkoz6 6s az ezekkel kapcso- 
latos rendelkezksei. Az hllatvkdelrni ks novknyvkdelrni hltalhnos 
intkzkedksek stb. 

A kiilonfkle thrsadalrni szervezetek, szovetskgek ks egyesii- 
letek olyan tevkkenyskge, arnellyel azok a terrnkszet rnindenfkle 
alkothsait egyarhnt oltalrnukba fogadjhk, arnellyel a terrnkszet sze- 
retetknek a thrsadalorn legszklesebb rktegeit rnegnyerni igyekez- 



nek, amellyel akcidkat inditanak a torvknyes vkdelem hatalyo- 
sabbi tktelkre, amellyel ilyen cklok szolgalataban a hatbsigi elja- 
rasokat tarnogatni igyekeznek stb. - hasonl6kkppen az iltalinos 
termkszetvkdelem krdekeit segitik elo. 

Altalanos termkszetvkdelmi cklt szolgAlnak a nkpiskolhk ol- 
vas6konyveibe foglalt ilyen targytl leirasok, a termkszet megked- 
veltetkse 6s megbecsiilkse krdekkben az ifjtlsignak rendezett ki- 
randulasok, a vetitettkkpek bemutatishval, vagy anklkiil tartott 
ilyen iranytl nkpszerii felolvasasok, a kozkpiskolakban 6s a foisko- 
Iitkon tartott e tirgytl eloadhsok, az ilyen cklokat szolgAl6 foly6- 
iratok, konyvek stb. 

A ckltudatos, sokiritnytl kozrehatas, foleg pedig a kiilonfkle 
thrsadalmi szervek bevonitsa az ilyen cklok szolgiilatiba, az ott- 
honvkdelern gondolatinak terjesztkse stb., egyes kulthrnernzetek- 
nkl (nkmet, svijci stb.) a termkszetvkdelemnek a hivatalos szer- 
veken kiviil, magaban a tiirsadalomban, olyan eros tamaszt its biz- 
tositkkot szerzett, amelynek kedvezo hatasat ott lkpten-nyomon 
kszlelni lehet. 

Nalunk, sajnos, ezt mkg nem tapasztaljuk. Nemcsak a tirsa- 
dalom, de a hivatalos szervek egynkmelyike sem vet rnkg elkgsk- 
ges gondot a termkszetvkdelem legelemibb krdekeire. 

Nemcsak a vidkken idlapithat6 meg ez, de mkg az orszig fo- 
virosiban is. Magiban a szkkesfovh-osban mkg a kozelmultban 
is e tekintetben nagy krzkketlenskget Arultak el, mert mis  ckllal 
vkgzett egeszen egyoldaltl eljirisaik miatt egyik-misik termksze . 

alkoths jelentkkeny ks soha meg nern javithat6 skrelmet szenvede 
Itt csak a fasorok nem egy esetben indokolt nyeskse helye f 

a vaitag, 6s kp igak levhgashval a legut6bbi idokig vigzett az - 
kat a facsonkitasokat emlitjiik fel, amelyek sokszor olyan rnkrete- 
ket oltottek, hogy azok vhgislapjai a fatorzson beforradni tobbet 
nem voltak kitpesek. Helyiikon ezkrt elbbb-ut6bb bekorhadt iire- 
gek timadtak 6s a fak korai kipusztul8sat segitettkk elo.' Kktskg- 
teleniil ez az eljarits volt egyik legfobb okoz6ja annak, hogy Buda- 

A sorfikat a faiskolilcban kell oly magas koronij6vi nevelni, amint az sziiksC- 
ges Q akkor ez a kerdes fel sem meriil. EgyebkPnt pedig, ha a sorfakon is sziiksCges mCg 
beavatkozis, azt idejkben nyesiioll6val is elvkgezhetjiik 6s igy elmarad h e k  mliltin a 
vastag dgak annyira kiros leffir6szel6se. 



pest szklesebb utain 6s utcain korosabb es ma is egeszskges fa- , 

sort nem igen latni. Azok az ilyen ks.egykb kimeletlen elbanas miatt 
nagyon is rovid kletiiek. 

A fovaros csatornazb, giz-  valamint vizvezetkkfekteto es javit6 
munkalatainal, kp tigy a posta 6s t h i r d  intkzmhynek a szekesfova- 
rosi khbelfektetkseinkl sem voltak ks nincsenek mkg ma sem elkg te- 
kintettel az utcai fasorokra. Mkg ott sem kimelik azokat, ahol nem 
okvetleniil sziikskges az ilyen munkhlatokat kozvetleniil e fasorok 
rnellett ks a f ak gyokereinek osszevagdalasaval vkgezni, hanem azok 
csekkly koltskgtobblettel talhn, de mindenesetre a fak kimklkskvel 
is vkgrehajthatbk lennknek. 

Reh kell mutatnunk arra is, hogy a Budapest szkkesfovAros 
koztiti villamosvastIttja felso aramvezetkkkt sok vonalon (Vkr- 
mezo, Margit-kortit stb.) az utcai fasorok koronai kozott helyezi 
el 6s e cklra hosszti vonalon kivhgatja minden fa koronijhnak a 
kozepkt. Sot a sz&kesfovaros teriileten a telefon 6s tavirbhuzalo- 
kat is nern egy helyen a fakoronhk folott vezettkk (pl. a HidegkW- 
tit) 6s e cklbbl kdrlelhetetleniil vhgthk 6s vhgjik idokozonkint ma 
is a sorfhk koronhinak ittban 9116 agait. 

Itt kell megemlkkezniink a gyalogjAr6k mentkn aszfalttal, vagy 
kovezettel kello szabad hely hagyhsa nklkiil koriilvett 6s meg 
nem ontozott fikrbl,' kp 7gy az iirusitbbbdkkkal bekpitett fhkrbl, 
(16. kkp) vagy arrbl az eljhrAsr61, rnely a Szent Margit-szigeten a 

I kavkhizak elott a villamosviligitas huzalait az klofak testkbe vert 
' 1  szogekkel erijsitette meg; stb. 

Nern lehet mar az ilyen jelenskgek miatt sem csodilkozni azon, 
hogy Budapest tarsadalmaban, mely a legutobbi idokig lkpten-nyo- 
mon ezeket a pkldikat lhtta, nem tudott a kivhnt mkrtkkig kifej- 
lodni a termkszet szeretete. Ebben leli magyarazatit  azutan az is, 
hogy a kozonskg'nem fogadja vkdelmkbe mkg ma sem e s  nem kl- 
mkli meg elkggk a fbvhros termkszeti diszeit ks szb nklkiil hagyja 
az olyan eljirhsokat, amelyek a termeszeti alkotasok rornlimira 
vezetnek. Sot maga is hozzhjhrul egy 6s mAs termkszeti szkpskg 
inegronths Ahoz. 

l Az Crdeklodok figyelmhbe ajhnljuk pl. a BCcs v h o s  Ringjein vonuld fasorok odar 
ad6 gondozhht. 



Tordeli tavasszal a fovaros koriili fak ks cserjkk agait a vira- 
gokkrt, ks kitkpi gyokerestol a viragos novknyeket, hogy idktlen 
nagy csokrokat, lankadt viragokb61 egksz nyalabokat, hervadt no- 
vknyi diszek nagy halmazat szallitsa be bizonyos megelkgedett- 
skggel, sot lelki gyonyortiseggel a lakhsara. 

Budapest kozonskgknek egy jelentkkeny rksze ilyen tknyek 
igazolasa szerint tehht mkg nern azkrt randul ki a fovaros kornyk- 
kkre, hogy rnegklvezze, hanem hogy pusztitsa a tavasz viragait. 

Az elobb vazoltakon feliil a parkok nagy hianyanak is lehet 
betudni ezt a jelenskget, amely miatt a lakossag oly nyers mohb- 
saggal rohanja meg, tordeli le, tkpi ki 6s cipeli el lakasara a neki 
legjobban tetszo termkszeti diszeket. A tavasz viragait, 6s a z  osz 
megpirult, vagy elsargult levelii agait. 

Tehat egy varos szervezetkben a tiido szerepkt jAtsz6 parkok- 
nak a kozegkszskgre annyira karos nagy hianya l Budapesten 
- sok egykb okon kiviil - mkg ilyen tekintetben is megkivanna, 
hogy azokat szaporitsak. (17. ks 18. kkp.) 

Be kell tudni a lakossagnak a termkszeti alkotasokkal szem- 
ben tanusitott 6s annyi kifogisra okot ad6 viselkedkskt azonban 
mhsfelbl ks legkivaltkkppen annak, hogy nAlunk mkg a f8vAros 
lakossaga nem elkggk nevelt a termkszet szeretetkben ks vkdelmk- 
ben, annal kevksbbk a termkszeti emlkkek krtkkelkskben 6s meg- 
becsiilkskben. - 

Ha nem igy volna, nem hagyna pl. sz6tlanul) hogy a Szent 
Margit-szigeten, kiilonfkle cimeken, a szigetnek 6ppen nem elo- 
nykre lktesiilt maganlakasok rkvkn odakeriilt macskak kiirtjak a 
csaloganyokat ks az  egykor fiillemiilecsattog~st61 hangos, egykb- 
kknt pedig olyan megnyugtat6an ks eloke16en csendes szigeten 
ma mar kevksbbb csaloghny dalaban, mint mas hangokban van 
rksze, 6s lehet ororne a latogatbnak! 

A vidkken sem kiilonb a helyzet, amelynek kppen nem kpiile- 
tes kialakulasahoz bizonyos vonatkozasokban bizonyira Buda- 
pest pkldaadasa is hozzAjArult. 

' KaBn Kiroly: Fasorok, parkok 6s erdok a magyar virosok 6s egyCb lakott helyek 
k6zegCszsCghek szolgilatiban. KozegCszskgiigyi feladataink. Szerk. dr. Parassin CS 
dr. Gortvay: Az 1926. Cvi okt. 20-36ig tartott kozegCszsCgi ks tirsadalompolitikai or- 
szigos Crtekezlet munkilatai. Budapest, 1927. 348 old. 





A fasorok megcson .kitashban a szitkesfbvhros a kozelmultban 
is mkg tknyleg sajnhlatos pitldat szolgaltatott, ami azutan a vidkki 
vhrosokban is kovetokre talalt. 

E mellett egynkmely helyiitt a varmegyei kozigazgaths egyes 
szerveiben mkg ma is olyan osi hit 61, rnely az  utak fenntartasahoz 
legfobb eszkoznek a napot tekinti. Az a torekvks tehit,  hogy azo- 
kat mink1 tobb nap krje, azokat f i k  be ne Arnykkoljak. Ezert a koz- 
krdek szolgalatiival indokoljhk rneg a torvknyhat6sagi 6s kozskgi 
utakmenti fak koronainak kitrlelhetetlen megcsonkitasht, sot az  
oreg, bhrmilyen kp fhk eltAvolithsht is. 

Ehhez azutin rnkg azt kivanjuk rnegjegyezni, hogy a levagott 
galyaknak, a kiszhrad6 faknak its a kivhgott itp fAk krtkktelenebb 
koronhinak akhr illetmkny cirnkn, a k i r  csak szocialis ckllal is, az  
alkalmazottak ritszkre va16 atengeditse ezek egynkmelyikkben azt a 
torekvkst valtja ki its itrleli meg, hogy ezen az &on evrol-itvre rend- 
szeresen biztositsa fasziikskgletkt. Ez a koriilrnbny is azutan jelen- 
titkeny mkrtekben hozzajarul a fAk karos megcsonkithsithoz ks kih- 
lonfkle cirneken tortkno kivAg8sAhoz.' 

Kiilonben bizonyos allami agazatok kozegeinek a vidkken ksz- 
lelheto eljhrhshban is van e tekintetben kivetni val6nk. 

A tavir6- 6s telefonvezetkkek zavartalan. miikodkse cimkn a 
falvakon az  utcai sorfak koronajhnak olyan nyers ks kegyetlen 
rnegcsonkith~hr61 nyilt alkalorn a legut6bb is sokszorosan meggyo- 
zodniink, amit a termkszetvedelem Crdekeivel osszeegyeztetni, a 
thvirb- ks telefonvezetekek zavartalan miikodksknek szolghlataval 
pedig megindokolni nern lehet. 

Itt kell feljegyezniink egy, a taviroval kapcsolatos, ks e targy- 
hoz tartoz6 jellegzetes esetet, amelyhez azonban tortitnelrni vonat- 

egykori ura V s  a 
tradici6nak megfel&en nagy terrnkszetbarht, a napoleoni harcok 
soran foglyul ejtett, Becs ritszitrol eltartasra hozzhnk utalt ks ilyen 
cimen beloliik az  uradalornnak is kiosztott francia foglyokkal a 

' Ez ellen egyetlen mddszer a lenyesett galyak 6s a kiszkadt f ik anyaginak 
elarvereztise. 

Esterhizy M6ric grdfnak, CsikvAr jelenlegi tulajdonosinak dkdapja. Sziiletett 
1775-ben. Meghalt 1856-ban. 

4' 



csakviri kastkly felk vezeto csakvar-bicskei torvenyhatbsagi itt 
mentkn a birtoka szelkn fakat iiltettetett. Ezeket a koris ks juhar 
fAkbb1 vegyesen lktesitett es  ma mar a 125 kvet meghaladott ked- 
ves fasorokat, az ittnak eros bearnykkolAsava1 indokolt fitfenntar- 
t i s  cimkn 6-7 kv elott megritkitani tervezte az illetekes hllamkpi- 
tkszeti hivatal. Ki is jeloltkk mar a kiszedksre szant, tehi t  halilra 
itklt pkldanyokat! 

Csak szemklyes kozbenjarasok fitjhn volt a jo oreg fak rk- 
szkre a kegyelem kieszk6zolheto. 

Par  kv elott pedig a posta 6s tavirb intkzmeny vezetoskge ke- 
reste meg az  illetkkes allamkpitkszeti hivatalt, hogy gondoskodjkk 
ezeknek az oreg faknak vastag agaik levagashval jar6 olyan fel- 
galyazasirbl, mely nem zavarja a mellettiik vont huzalokon lebo- 
nyolitott tavfrb iizernet. 

Eltekintve a termt2szetvkdelem krdekeitol, az ilyen kovetelks 
jogosultsiga azkrt is vitathatb, mert rkg illtak ott mar ezek a fAk, 
amikor a tivirb vonalat mellettiik elhelyeztkk. A tAvir6 vonalak in- 
tkzoskgknek tehht kevksbbk van jogcime a sorfhk tulajdonosat ilyen 
nyesksi szandkkkal nyugtalanitani. S 

A termkszeti alkotasokat kedvelo ks a kegyelet iltal is befo- 
lyhsolt mai tulajdonos mar hajlandbnak nyilatkozott a kkrdkses 
thvirb vonalszakaszt a fasortbl thvolabb helyre sajat koltskgkn At- 
helyeztetni, amikor a posta 6s thvirb vezetoskge vkgre elallt e kiilo- 
nos kovetelksktol. 

Ennek az esetnek a leirisa kapcsin reA mutatunk arra, hogy 
a kiilfoldon sok helyen rkg lemondtak mar az ilyen vonalaknak az  
utak mentkn valb vezetkskr81. Nemcsak a most vizolt akadhlyok, 
kArositAsok ks alkalmatlansfgok miatt ejtettkk el ma mar tobb or- 
szagban az ilyen eljhrist, hanem takarkkosshgi szempontbbl is. 

Az utak ugyanis nem mindig haladnak abban az  egyenes vo- 
nalban ks ugyanafelk a kozvetlen ckl felk, melyet a nem minden fa- 
lut krinto tiivirb vonalaknak haladniok kellene. Azkrt is a tivirb 6s 
telefon huzalokkal szAntbkon, mezokon keresztiil a lkgvonal leg- 
egyenesebb iranyht kovetik, ami altal huzalban, oszlopokban jelen- 
tkkeny megtakarithsokat krnek el. Kivanatos lenne, hogy ezt a min- 
denkkppen helyes eljarast njlunk is alkalmazzak, hogy az  allam 19. G ~ L Y A F ~ S Z E K .  

E cklra kdszitett allvanyon. Egy alfoldi tanya mellett. urbo. 
Schenk Jakab felvdtele. 



20. EGY KISZARADO ~ R E G  FA G~LYAFESZEKKEL. 
Ambrus Lajos felvetele. 

21. GOLYAFESZEK A HAZ KBMBNYEN. 
Dr. Szlavy KorneI felvktele. 



kozegei ilyen rnbdon ne legyenek kknytelenek rksztvenni a terrnk- 
szeti alkotisok rnegrontasaban ks tonkretktelkben. Kiviinatos rnas- 
felol, hogy a tavir6 es telefon intkzoskgkt is utasitsa a korrnany 
a terrnkszeti alkotisok megkirnklkskre, illetve vonalvezetkseknkl 
azok teljes elkeriilkskre ks arra, hogy a fasorok rnegcsonkitasat a 
jijvoben rnindenkkppen es rnindeniitt rnellozzkk. 

A vidkk szokasaib61 fel kell ernliteniink, hogy falvainkon rneg 
a nkp a rovarok pusztitiisival annyira hasznos denevkreket - ha 
elfogja - az utcaajtdra szogezi; a pasztorgyerrnekeknek pedig 
rnkg rnindig az  a tavaszi rnulatsiga, hogy felduljak az  kneklo rna- 
darak fkszkeit, kiszedik tojhsaikat ks fi6kaikat egyarant. Az alfoldi 
vizek rnentkn rneg nern egy helyen rnkg rna is szokasos, hogy a vizi- 
madarak nagy mennyiskgben osszegyiijtott tojisaib61 tarhonyiit 
gyl'xrnak. A kisktinshgi Urbo pusztan - mint Schenk Jakab irja '  
- 1922-ben egy tojasgyiijto koriilbeliil 15,000 darab madartojhst 
szedett ossze, 

Csak a g6lyAt ks a fecskkt kirnklik rneg, rnert a nkphit szerint 
ez a kktfkle rnadar szerencskt hoz a hazra. (19., 20. 6s 21. kkp.) 

Arnig pedig rni az  ilyen sajnalatos 6s a terrnkszetvkdelern elerni 
krdekeivel ellentktes eljhrasokat Altalaban 6s a nkpszokasokat a 
vidkken ki nern irtjuk, arnig a szkkesfovaros rnas kulttirvarosok 
pkldain okulva kerlelhetetlen szigorral rneg nern sziinteti a terrnk- 
szeti alkotasokra karos eljarisokat, ks nern vet gatat  az  kppen nern 

doskodnak a terrnkszeti alkotasok rneg6vbsPr61 ks ennek krdekk- , 
ben olyan eszkozok biztositAsAr61 ks felhasznAlhsAr61, arnelyek rk- 

egkrto rkszknek kozremiikodkse rnellett a terrnkszet szeretete, a 
ermkszet vkdelrne, a sziikebb haza, az otthon szeretetkvel ks ke- 
yeletes megbecsiilkskvel belk nern sziirodik a magyar nkp legszk- 



2. A terrnkszeti taj vCdelme. 

A terrnkszet altalanos vkdelme kiterjed egkszen a termkszeti 
thj kkpknek a vkdelmkig. 

LatAsunknak bizonyos tenyezok altal korvonalozott hatarain 
beliil talAlhat6 terrnkszeti alkothsok ks egykb terrnkszeti megnyil- 
vanulAsok egybefoglalt kkpe a termkszeti tAj. 

Ebben a lat6korben azutan a termkszet hhztartasa rendjknek 
ks esztktikai hathsanak alkotb elemkiil szolgAl6 minden termkszeti 
kkpzodmkny a tajkkp vkdelemre krdemes alkot6 rCsze. 

A legtobb kultfirlllam tiltja pkldaul ma mar a reklarntiiblblak 
alkalmazasat az erdokben 6s minden olyan helyen, ahol az effklkk 
a termkszetitaj kkpkt ronthatnhk; ks biintetik azokat, akik papiros, 
vagy mis, a szemnek kellemetlen hulladkk visszahagydsAva1 a ter- 
mkszet kkpkt cstiffa tehetnkk. TorvCnyes tilalommal megakadh- 
lyozza a kobanyak nyitlsat rnindeniitt ott, ahol azok elronthatnak 
a termkszeti taj kedves osszhangjit stb. 

Franciaorszagban mkg Napoleon idejkbol va16 torvenyes ren- 
delkezksek gondoskodnak arr61, hogy a fontainebleau-i erdogaz- 
dasigi keriiletben bizonyos festoi tajakat kivonjanak a gazdaslgi 
hasznhlat a161, 6s azokat, mint ,,les series artistiques" a festomuvk- 
szek nagy oromkre minden idokon at ~Pltozatlanul fenntartsbk. 

Franciaorszlgban kiilonben rkg6ta miikodik a ,,la Societk 
pour la protection des paysages de France", mely kiilonos felada- 
tiul tiizte a szebb termkszeti tajak vkdelmkt. 1906 Aprilis 21-ike 
ota pedig egy kiilon torvkny ,,organisant la protection des sites et 
monuments naturels de caractere artistique" gondoskodik a terrnk- 

szeti taj vkdelmkrol Franciaorszagban. A torvkny elrendeli, hogy 
bizottsagokat kell alakitani, melyek jegyzkket Allitsanak egybe ar- 
1-61 a francia foldrol, melyet miivkszeti (artistique) vagy festoi pi- 
toresque) szemszogbol vkdelembe fogadni kell.' 

Angliaban foleg az 1896-ban lktesiilt ,,The National Trust for 
Places of Historic Interest or Natural Beauty "ondoskodik legin- 
khbb a termbszeti thjak vkdelmkrol. 

Ez az egyesiilet, amelynek lktrehoz8sAban ks organizAlAsA- 
ban legfokkppen Rawnsley kanonok buzg6lkodott, feladatitul tiizte, 
hogy nemzeti krdekekboI gondoskodni khan a tortknelrnileg Crde- 
kes helyek "kdelrne mellett a termkszeti szkpskgii tijak oltalma- 
zhsarbl is. Arra torekszik ezkrt, hogy az ilyen objektumokat ter- 
rnkszetes jellegiik 6s kkpiik, valamint az azokon talalhat6 novCnyi 
6s Allati klet fenntartisanak krdekkben minden, azt ront6 hatis el- 
len megvkdelrnezze. Ennek a cklnak szolgalatiban a rnagantulaj- 
donosokt61 (ajhndkk, vagy vktel titjan), ha lehetskges, meg is szerzi 
azokat 6s gondozasaba (in trust) fogadja." 

Nagyon krdekes es tanulsagos az egyesiilet ckljanak kovet- 
kezo indokolhsa: 

,,A nemzeti vkdelem munkhja az ut6kor krdekeit szolgitlja. 
Anglia azok nklkiil a szkp tijak ks tortknetileg krdekes helyek nel- 
kiil, amelyeket a rohan6 modern klet Alland6 pusztulassal fenye- 
,get, szegenyebb orszhg lenne 6s kevksbbk tudnii meg6vni azoknak a 
fiainak hazajuk irant va16 vonzalmht, akik a foldkerekskg messze 
tajait kolonizalj ak." 

,,Az egyesiilet tevkkenyskge a hazaszeretet munkija k ivh  
lenni; azCrt is nehkz felbecsiilni azt az 6rias khrt, mely abb61 szhr- 

I 
,maznkk, hogy az ilyen tevkkenyseg anyagiak hianyhban megbk- 
nulni kknytelen!" 

m l R. Hermann: Naturschutzparke. Beitrage zur Naturdenkmalpflege. Berlin 1910. 
' Nemzeti gondoskodks tortenetileg erdekes, vagy termeszeti s z e p s ~ g ~  helyek v 4  

delmeral. 
' Ideertve az epiileteket. 
' A szijvets&g alapszabklyai (Articles of Association) szerint a nemzeti vedelemnek 



,,Ezkrt szamit az egyesiilet a kormany tlrnogatasara is, de 
remkli, hogy a tarsadalom is jelentekenyen hozzhjhrul azoknak az 
anyagi eszkozoknek a megszerzksehez, amelyek az egyesiilet torek- 
vkseinek elomozditAsara nklkiilozhetetlenek." 

Megalapitha utan, tigysz6lvan az elso eljPrasava1 sikeriilt en- 
nek az egyesiiletnek az ti. n. ,,konnyii vasutak" lktesitkskre vonat- 
koz6lag az angol torvknyhozas elk terjesztett javaslatba olyan 
ziiradkkot felvetetni, rnely rn6dot nyujt az ilyen vasutak kpitksenkl 
a tortkneti nevezetesskgii helyek 6s epitrnenyek vkdelmkre, es an- 
nak a biztositaslra, hogy a termkszeti tajak kkpe csorbat ne szen- 
vedjen. Barki felszblalhat az ilyen erdekek szolgalataban es eszre- 
vkteleit gondos elbiralas targyava kell tenni. A kereskedelemiigyi 
minisztkriumnak pedig kotelesskgevk teszi ez a zaradkk, hogy ta- 
gadja meg minden esetben a vasutkpitks engedklyezkskt akkor, ha 
annak 1Mesitkse valamely tortknelmi emlkket fenyeget, vagy a vi- 
dkk jellegkt ks szkpskgkt veszklyezteti. Ez a rendelkezks azutan 
nagyban hozzajArult ahhoz, hogy az ilyen epitkezesek kl ros  ko- 
vetkezrnknyeit elharitsa ks a taj  szkpskgeit ront6 vastittervek egksz 
sorlnak megval6sulasiit rnegakadalyozza.' 

Sikeres mozgalmat inditott az olyan kobanyhk nyitasa ellen, 
amelyek valarnely vidkk tajkkpi szkpskgeit ronthatnak. Igy fo- 
gadta pl. vkdelmkbe a Somerset gr6fsagban a Cheddar sziklakat, 
melyeket a kofejtks deformallssal fenyegetett, arni a szkp vidkk 
kkpknek roml8sival jdrt volna." 

llyen volt a sok eset khii l  a Lynmouth-Minehead (Devonshire) kozott tenezett 
vaslit lktesitksknek megakadilyozisa. Az volt a szindkk ezzel a vashtterwel, hogy a 
Wales felol krkezo turistik szlmlra konnyebben elkrhetovk tegye a Constisbury Foreland 
szkp vidkkkt, mely azonban az orszig ennek a legbqosabb elohegyskgknek kkpkt defor- 
milissal fenyegette. A nemzeti szovetskg tiltakozisara azutin a kozmunkik bizottsiga 
elvetette a t ene t  ks nem j h l t  az engedklyezkshez. 

Igy fenyegette az Ashdown Forest (Ashdown erdo) tijkkpkt a Groombridge-t61 
Nutley-ig tenezett vashtvonal, mely hirom mkrtfold hosszdslgban az erdobol kivigott 
teriileten toltksen haladt volna. A nemzeti szovetskg (The National Trust etc.) a koz- 
s6gi rktek fenntartisira alakult egyesulettel (Common Preservation Society) karoltve 
lkpett fel e terv ellen 6s a kozmunkik bizottslga el is vetette ezt a tervet stb. (The Na- 
tional Trust for Places of Histonic lnterest or Natural Beauty. 1896/7, 1897/8 6s 1898/9. I 

m t ,  hogy milyen messzeterjedo 6s oszinte volt az Crdeklodks, amit e helynek a nemzet 

ben a szovetskg tiirsadalmi titon vkgzett gyiijtessel tulajdonaul 
is megszerez bizonyos foldrkszeket. Ez titon ugyanis a termkszetet 
kedvelo angol kozonskgnek akadilytalan hozzijutast biztosit az 
orszhg olyan helyei megltitogatasiihoz, amelyekrol gyonyorii kilh- 
ths nyilik azoknak a szebb tijkkpeknek az klvezetkre, amelyek hasz- 
nhlataban eddig akaddyozva volt. Igy viisirolta meg tobbek ko- 
zott North Cornwall (Eszak Cornwall Anglia dklnyugati fkl- 
szigete) Barras Head nevii koriilbeliil 14 acre teriiletii hegynyul- 
vanyat. Egyike ez az angol partvidkk legbajosabb es legmklyebb 
benyomast kelto vadregenyes pontjainak. Gyonyorii kilitas nyilik 
a tengerre es a kozvetlen szomszedsagban levo hegyfokra, rnely a 
legendas emlkkezetu Arthur kiraly ernlekkhez fiizodo rornancoic 

ik szinhelye." 
Megvisarol a szovetskg olyan foldrkszeket is, arnelyek taj- 

kkpi szkpskgeit meg6vni kivanja az egyoldalii rombolAsok, vagy a 
kkpet elront6 kpitkezksek elol. Igy vAsirolta meg ez a szovetskg 
1909-ben a Cheddar szoros birtokit, hogy rnegmentse a fennebb 
emlitett Cheddar sziklakat a kofejt6.s rombolasAt61. 

Erelyesen its sikerrel allast foglalt tobbek kozott egy vizier6 
kihasznilast cklz6 ks a torvenyhozas elk terjesztett javaslat, az ti. n. 
Highland Water Power Bill ellen, mely jogot adott volna arra, hogy 
az Ericht-tbnak ks a vidkk m i s  tavainak vizkt villamos energia fej- 
lesztkskre felhasznzilhass~k. Ennek a tervnek a vkgrehatjhsa 6s az 

A viz, mely valamikor ezeket a sziklikat vijta, most a fold alatt folyik, de a sza- 
kokon tdl lijra napviligra keriil. A helyenkent 400 l lb magassigra emelked6 

ziklik egy s mas helyen az lit mentkn meredek sziklafalakat, tovibb fantasztikus szikla- 
cslicsokat alkotnak, amelyeket borostyin 6s mi s  klisz6 novkny fut be. A sziklik a 

k teljesen hegyvidkk jelleget adnak, holott a torok feneke alig fekszik 100 lib- 
yira a tenger szine folott 6s a legmagasabbepont sem emelkedik 1100 labnal maga- 

sabbra. (A ,,The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty" 
1903/4, 1908/9 Cs 1909/10. kvi jelentkskb6l.) 

" A megvisirlisr61 sz616 szovetskgi jelentks kiilonos megelkgedkssel 6s orommel 
tal a jelentkkeny osszegeket adomlnyozottak mellett a ,,kis adakoz6k" nagy s z C  
bra, mert szerinte kppen ezeknek a terjedelmes nkvsora bizonyitja legviligosabban 



ezzel jar6 munkhlatok ugyanis nagyban befolyasolhattAk volna a 
vidkk termkszetes szkpskgkt.' 

Biztositkkot szerzett ez a szovetskg' a Kent gr6fshgban fekvo 
szkntelepek szindikAtusat61, hogy a termkszeti tAj vkdelme krde- 
:kkben nyilvhnitando kivansiigait a banyamuvelkssel kapcsolatos 
tevkkenyskgnkl a vezetoskg figyelernbe fogja venni. 

Erklyes fellkpkskvel megakadhlyozta a (Cowdray ' Close 
Walks) cowdray-i sktatltt tortkneti nevezetesskgii 6s lhtvhnyosan 
szkp. tiszafa sora mellett 6s annak veszelyeztetkskvel vkgezni ki- 
vAnt csatornAz6 rn~nkala tokat .~  

Sikeriilt a szovetskgnek pl. eltholittatni azokat a telefonoszlo- 
pokat, amelyeket a ,,Nemzeti telefon tArsasAgU Allittatott fel a szkp 
White moos rkten Bydal 6s Grasmere kozott ks arnelyek a nagy 
rktnek kkpkt egkszen elrontotthk." 

Sikerrel j i r t  el a London kozelkben fekvo Marble Hill nevii bir- 
.tok kpitksi cklokra tervezett felparcellAzasa ellen is.' 

Ez a birtok a szepseg6rol nevezetes Richmond Hill nevii kili- 
.tAs kozkppontja, mely az  eziist Thames hirtelen kanyarulatival 
6s a fhk zold lombjhval festoi kkpet nyujt. Ezt a helyet az  a veszkly 
fenyegette, hogy kivhgjak ks bekpitik, rninek folythn a szkp kilAtAs 
,orokre elveszett volna; holott ennek a thjnak az klvezete annyi ezer 
;embernek szerzett oromet, annyi festo ecsetjknek nyujtott anyagot 
6s a koltok is megannyiszor knekeltek r61a. 

A szovetskg ugyanis a Commons Preservation Society-vel (a 
-kozskgi rktek fenntarthsara alakult egyesiilettel) kozos mentii 
:mozgalmat inditott, amelynek eredmknyekkppen London varosa 

Erdekes a szijvetskg ez i r i n y ~  ~ l l i s fo~ la l i s inak  az a kitktele, amelyben elis- 
meri, hogy a hegyvidekek nagy vizier6 tartalkkainak kihasznilbsa kazgazdasigi Crde- 
kekbol nemcsak kivhatos, de el sem ke$.ilheto: Ezkrt is nem utkoznek' meg a termeszet 
szeretetCto1 Whatott svijciak sem az ilyen terveken 6s azok vkgrehajtisin Nem hagy- 
hat6 azonban figyelmen kiviil a szovetseg szerint az a koriilmeny sem, hogy a svijci 
tijak nagyvonalir kCpe minden kiros kovetkezmhy nClkiil sok olyat elbir, ami Anglia 
CS Sk6cia dombvidkkhek szCps6geit tonkretennh. (A ,,The National Trust for Places of 
Historic Interest or Natural Beauty" 1898/9. h i  jelentMb61.) 

a Ugyanannak a szovetskgnek 1900/1. Cvi jelent6sCbol. 
B Ugyanannak a szovetsCgnek 1900/1. h i  jelentCsCbS1. 
' Ugyanannak a szovetsCgnek 1901/2. Cvi jelentCs6btil. 

opci6t szerzett a teriilet megvkte-lkre, a parlament pedig elfogadta 
azt a javaslatot, mely felhatalmazza London virosat,  hogy ezt a 
teriiletet megvAsiirolhassa.' 

Anglihban a terrnkszetet kedvelo egyes birtokosok jogut6- 
daikra is hhrul6 kotelezettskget vhllalnak, hogy egyes tajkkpi rksz- 
leteket bekpitkssel nem rontanak ef. 

Igy az  angol parlament mkg 1902-ben elfogadott egy torvkny- 
javaslatot, amellyel Lord Dysart 'a hat6sagra ruhazza Petersham 
Meadows-t, valamint a foly6parton egy szkles foldcsikot Kingston- 
t61 Richmond-ig ks kotelezettskget vdlal, hogy Twickenham-nkl az 
Eel Pie szigettel szemben tovabbi teriilet bekpitksre nem keriil." 

A Ne'met-birodalomban elkg korhn karolta fel a thrsadalom 
a termkszeti tajak szkpskgknek vkdelmkt. Igy amikor 1886-ban a 
Rajna vidkk Siebengebirge nevu rkszkben a Petersberg hegyen egy 
hj kobanya nyitasat kezdettek meg, amellyel a vidkk gyonyoru taj- 
kkpkt veszklyeztettkk, mozgalom indult meg ennek a megakadhlyo-. 
z i sa ra  es a vidkk szkpskgeinek megmentkskre. Miutan pedig a. 
Bonnban e cklb61 megalakult egyesiilet eredrnknyt elkrni nem tu- 
dott, Bonn fopolgtmnestere a Siebengebirge szkpkszeti egyesiilete4 
elkn kiskrelte meg a rnentkst 6s ennek krdekkben minden eszkozt 
felhasznAlt, hogy az  illetkkes Allami ks kozskgi tknyezoket meg-- 
nyerje ckljiinak. 

Az illam-minisztkrium (Staatsministerium) kisajhtitisi jog- 
gal ruhhzta fel az  egyesiiletet es tobbfkle sorsjegy kibocsatashra 
adott engedklyt. 

A Rajna tartomhny (Rheinprovinz) egyhangtltlag 200.000, 
Koln vhrosa 100.00, Bonn vhrosa pedig 50.000 markat szavazott 
meg e cklra, 6s a tobbi vhrosok ks kozigazgathsi keriiletek (Kreise) 
is a viszonyaikhoz rnkrten hozzajirultak az  akci6 koltskgeihez. 

Minden tknyezonek egyiittkrzo, lelkes kozremukodkskvel sike-. 
riilt is a Siebengebirge koszortltjat, a Rajna vidkk egyik legbajo- 
sabb thjkkpi rkszletkt a tovabbi rongidasokt61 megmenteni 6s foko- 

A ,,The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty" 
1901/902. Cvi jelentCsCbo1. 

a Ugyanaz m. f. 
a Rettungsverein fiir das Siebengebirge. 
' Verein zur Verschonerung des Siebengebirges. 



lembe fogadni. 
A foldmivelksiigyi miniszter ezek utan a kkpviselohazban jo- 

,gos rnegelkgedkssel tehette azt a kijelentkst, hogy: ,,hitern szerint 
ebben az idoben, amelyben mi kliink, 6s amelyben a realizmus sok 
iranyban olyan rneggondolhst igknylo teret h6dit, - nerncsak jo- 
gosult, de a legnagyobb rnkrtkkig elisrnerksrernklt6, ha a terrnkszet 
.idealis szkpskgknek, a Rajna 6s mellekvolgyei e nemii nagyszerii 
kincseinek fennartasa krdekkben rnkg idejkben 6s nem akkor alkal- 
mazunk 6v6 rendszabalyokat, arnikor mar rninden keso." 

Az Ahr-volgy also rkszkben fekvo, bazalt lavabo1 6s bazalt 
toszlopokb61 alakult Landskron nevii sziklacsoportot' is kikezdtkk 
kobAnyAszissa1, amiert a most leirt siebengebirge-i eset pkldaja 
.nyornan itt is egyesiilet alakult a Landskron rnegmentkskre. 

Az egyesiilettol azutan Ahrsweiler kozigazgatasi keriilete 
(Kreis) szerezte rneg a tulajdonjogot 6s rnkg tovabbi rkszletek hoz- 

~Avasiirlasaval 7.47 hektir teriiletet fogadott vkdelrnebe, ami altal 
.a Landskron szkpskgei rninden idokre vkdelernbe keriiltek.' . 

Bajororszigban a gyarakkal va16 bekpitkssel veszklyezte- 
tett egy isarvolgyi szep termkszeti taj  zavartalan fenntartasanak 
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zatosan tobb mint 7 nkgyzetkilorneter kiterjedksii teriiletet vkde- I tek ernelkskhez 6s a rkgieken szindkkolt vAltoztatPsokhoz az  kpi- 
tksi engedklyt megtagadjik, ha  az ilyen munkalat a taj kkpkt dur- 3 van elrontana, is  ha  ezt m i s  kpitohely v ~ l a s z t l s ~ v a l ,  esetleg m l s  
kpitoforrna alkalrnazisaval, vagy mas kpitoanyag felhaszniilasaval 
elkeriilni lehetseges.' 

Bajororszagban a dklkelheirni kir. erdogazdasag reszkre rnkg 
1901-ben kksziilt gazdasagi szabilyok (iizerntervek) irjak elo, hogy 
az erdkszet azokra a bizarr sziklakkpzodmknyekre, hatalmas szik- 

biztositasara Miinchen varosa az  Isar folyb jobbik oldalan egy na- 
gyobb teriiletet vhsarolt meg olykkppen, hogy az 50.000 marka ve- 
telArb61 az Isar-egyesiilet rkszkrol gyiijtott 6s a varosnak felajan- 
lott 30.000 markan feliil mkg hianyz6 (20.000 marka) rkszt a va- 
ros viselte." 

A Nkmet birodalomban elsonek PoroszorszAg gondoskodott 
torvknyhozasi titon a termkszeti tajak vedelmkrol. ,,A helyskgek 6s a 
kival6 t i j ak  kkpknek elronthsa ellen" hozott ks 1907. evi jlilius 
15-en szentesitett torvkny 8. 5-Aban ugy rendelkezik, hogy a koz- 
igazgathsi j a r h i  bizottsag (Bezirksauschuss) hatarozata alapjan 
a korrnAnyz6sigi jaras (Regierungsbezirk) elnoke (Regierungs- 
president) elrendelheti, hogy a helyskgen kiviil tervezett uj kpiile- 

H. Conwentz: Naturschutzgebiete in Deutschland, Osterreich und einigen 
anderen Landern. Zeikchrift der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin. Jahrgang 1915. 
No. 1 .  

R. Hermann: Naturschutzparke. Beitrage zur Naturdenkmalpflege, Berlin 1910. 
397. old. 

lafalakra 6s hegyszorosokra, arnelyek a vidkk legszebb 6s leginkabb 
latogatott tajkkpi rkszletei, a gazdashg iizksknkl az  esztktikai kove- 
telmknyeknek megfelelo gondot forditson. 

A pfalzi szkpito egyesiilet kkrelrnkre pedig elrendelte a kor- 
many, hogy az  erdogazdasag iizksknkl a tijkkp szkpskgeivel szA- 
molni kell, ks hogy IAtviinyosabb fapkldinyokat a ledontkstol, 
szebb sziklakkpzodmknyeket a kobAnyaszAst61 rneg kell kimklni. 

A bajor magaskpitksi korminyrendelet is nagyban szolgalja 
az  esztktikai krdekeket 6s kiilonosen hangsulyozza, hogy az kpito- 
vonalvezetks a terrnkszeti tajak szkpskgknek fenntartasira figye- 
lemrnel legyen. A haztetok alakjira, befedksi rn6djira 6s ar ra  is 
gondot kivan forditani, hogy az epiileteken alkalmazott reklam- 
tAblAk, az  kpiiletek falaira alkalmazott reklimfelir5sok a tajkkpet 
ne rontshk. 

A bajor vasutak is nagy figyelemmel vannak arra, hogy vo- 
nalvezetkseikkel a terrnkszeti tAj kepknek Artalmara ne legyenek. 
Igy pl. a ludwigstadt-orszaghatarbeli vonalszakasz tervezksekor 
Probstzella mellett kiilonos figyelernmel voltak a termeszeti taj  
szkpskgknek krintetlen fenntartasira. 

Az Eichstatt varoshoz vezeto helyi krdekii vastjlt kpitksknel 
egy szkp fa fenntartasa krdekkben Hofmiihle megAll6helyen a 
palya irAnyAn viiltoztattak; a berchtesgaden-orszAghatArszkli 
vastitvonal kikpitksknkl pedig ugy vezettkk a vonalat, hogy az 
litba eso fasorokat megkimkljkk stb. 

A bajor tAvir6 iizem intkzoskge, hogy tAvir6vonalakkal el ne 
rontsa a tiijkkp szkpsegkt, Tolz kozelkben a Hohenburg virkas- 

l H. Conwentz: Beitrage zur Naturdenkmalpflege. I. k. Berlin 1910. 



tklynal, Grafing kozelkben a Zinneberg varkastelynal, Straubing 
kozelkben a Lang-Puchof vhrkastklynal, a Konigsee melletti St. 
Bartolomea vadkszkastklynA1 stb. foldalatti vezeteket Iktesitett. Nem 
egy helyen pedig megkeriilo vezetkst alkalmazott, hogy tobb parkot 
ne krintsen. 

Hessenben rendeletet adott ki a kormhny az  erdei thjak szkp- 
skgei fenntartashnak krdekkben stb.' 

Daniaban is gondot forditanak a szkp termkszeti thjak v& 
delmkre. 

A Hamrnershus rkgi romjainak kozvetlen kornyezetet koba- 
nyanyitasok 6s a bekpitks veszklye fenyegette. 

Az hllarn, ks a Bornholm-egyesiilet egyesek hozzajarulasa 
mellett 50.000 dan koronaval biztositottik a tajkkp valtozatlan 
fennmaradasat. Ugyanis a romokat kornyezo 127 ha. nagysagu 
birtokot oly feltetel kikotkskvel ks biztositasaval juttatthk egy ottani 
tulajdonos birtokaba, hogy annak minden idokon At egy daniai szar- 
mazhsti tulajdonaban kell maradnia, aki azon sern szall6t) sein 
szanat6riurnot, sern gyarat, vagy mhs ipartelepet nem Iktesithet, 
ks bhnyanyitast nem engedklyezhet. 

Egy masik 12 ha nagysagli, az elobbivel kapcsolatos birtokot, 
mely azelott ugyancsak a Hammersholmhoz tartozott 6s a tenger- 
re1 is hataros, 50.000 dan koronakrt megvasaroltak ks azutan hgy 
adtak el a szomszkd birtokosnak, hogy a birtokhatart alkotb krde- 
kes sziklaparton, mely az  h. n. ,,Nedves kalyha" nevii latvanyos 
sziklaalakulathoz vezet, egy keskeny szalagos gyalogosvkny ckljara 
visszatartottak ks azt a vhrromot magaban foglal6 birtokhoz csa- 
tolthk. 

Majd a koppenhagai nemzeti muzeurn 6s a Bornholm-egye- 
siilet egyiittes kozbenjarasara a Hamrnershus vhrkastkly romjait61 
dklre esoen elteriilo 6s nyirfakkal tarkhlt hangas teriiletet 42.000 
dhn koronhkrt az hllarn vasarolta rneg, CS a d i n  foldmivelksiigyi 
miniszter vette ellhthshba. 

Vkgiil pedig a Bornholm-egyesiilet vhsarolt rneg itt 13.000 
dhn koronhkrt egy 8 ha. nagysagb birtokot, amelynek a tengerfelk 

l Conwentz: Schutz der Natiirlichen Landschaft. 
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nkzo rkszkn a Lyseklippen ( a  vilagos sziklhk) a Den waade Ovn 
ks a Den torre Ovn nevii igen jellegzetes sziklacsoportok vannak. 
Mindezzel az akci6val azutan ennek a vidkknek thjkkpi szkpskgkt a 
kulturalis beavatkozhsok ellen sikeriilt minden idokre meg6vni. 

Ilyen 6s mas m6don Dhnihban is torekszenek festoi thjak za- 
vartalan fennrnaradasht biztositani.' 

Finnorszagban az 1922. kvi augusztus h6  l l -iki vkderdBtor- 
vkny rendelkezksein "iviil az  1923 februhr 23-iki termkszetvk- 
delmi torvkny szolgalja a terrnkszeti thjak vkdelmkt. E torvkny 
intkzkedkseinek krtelmkben az  orszhggytilks hathrozata alapjhn 6s 
a koztarsashgi elnok j6vAhagyhsa mellett az allami birtokok szkp 
termkszeti tajai nemzeti parkkknt is rezervhlhatbk. 

Maghnbirtokon is biztosithat6 valamely szkp termkszeti thj 
zavartalan fenntarthsa, ez esetben azonban az  hllarn a kisajatithsi 
torvkny rendelkezkseinek megfelelo rnbdon a birtokost khrtalanf- 
tani koteles. 

Magyarorszagon a szebb termcszeti thjak vkdelme tekintetkben 
a legut6bbi idokig alig tortknt valami. Elodeink hibaja is, de a 
mai generaci6 mulasztasa is, hogy rnkg kello iddben kozvetlen tor- 
vknyhozasi fiton nem gondoskodott a termkszeti thj vkdelmkrbl. 

A. Mentz: Naturfredning saerlig i Danmark 6s A. Mentz: Naturdenkmalpflege 
in Danemark. H. Conwentz: Beitrage zur Naturdenkmalpflege I. B. 294. old. 

A vkderdot6rvkny felhatalmazza az illamtanlcsot (minisztertanlcsot, Staatrat, 
vagy Ministerkollegium), hogy az erdoiigyek kozponti igazgatbsiga javaslatlra bizonyos 
erdobirtok-rkszleteket v4derdBkkC nyilvinithassa, amelyeken azutln a hlzi sziikskg- 
leten feliil csak az erdkszeti hat6sig rhsz6rBl megengedett mkrt6kben folyhat hasznilat. 
Ha pedig a kiilonleges helyi viszonyok itgy kivlnjik, az erdCszeti kozponti igazgatbslg 
javaslatira az allamtanLs mkg az ilyen hasznilatot is mkrskkelheti, sot eghszen besziin- 
tetheti. Eppen igy korlittozhatja az illamtanics az iramszarvasokkal Ilzott legeltetkst is. 

Amennyiben pedig ezek a rendelkezkek, illetve ezek krvknyesitkse, valamely birto- 
kos boldogulisi kbrdkskvk vilik, a tulajdonosnak az illam egy arhnylagos kirtkritkst 
fizet, vagy legvegsii eset'ben koteles azt egkszben, vagy rkszben olyan ellenkrthk fejkben 
megvisirolni, amilyet a kisajititisi torvkny eloiriisai szerint megillapitanak. 

Miutin azonban a tulajdonkkppeni vkderdokkel rendelkezii kszaki Finnorszlg- 
,ban az erdiividkk legnagyobbrkszt illami tulajdon, a vkderdiitorvkny rendelkezkskseinek 
.alkalmazisa kiilonos nehkzskget annil kevksbbk okoz, mert ezek az erdBk eddig is a 
legnagyobb vkdelemben rkszesiiltek 6s igy ezeknek a vidkkeknek a tijkkpi szkpsegei az 
erdBhasznilatok miatt eddig sem szenvedtek csorblt. (Dr. 0. I. Lakani: Uber Natur- 
schutz. Vortrage iiber die Waldwidschaft und Forstwissentschaft in Finnland. Hel- 

I sinki 1925.) 



Az 1879. kvi XXXI. tc. az 6. n. erdotorvkny az egyetlen, mely 
a vkderdok kijelolkskre 6s hasznalatuk korlAtozAsara irinyul6 in- 
tkzkedkseivel, valamint a kotott forgalmh birtokokra vonatkoz6lag 
a hat6shgilag j6vAhagyott iizemtervszerii gazdalkodis eloirasaval, 
ha  nem is mindeniitt, de mkgis tobb helyen jelentkkenyen javara 
volt 6s van a tajkkp vkdelmknek is! Igy elsdsorban a kincstiiri 
birtokon. 

Annak, hogy nalunk nern sok gondot forditottak eddig a taj-, 
kkp vkdelmere, magyarazatat abban vkljiik megtalalni, hogy az  al- 
kotmany v i s s z a ~ l l i t ~ s a  utan a kozgazdasigi klet kifejlesztesknek 
es felviragoztatasanak legjobb szandekti, de nern mindig helyesen 
alkalmazott jelszavai elnkmitottak sok olyan kifogist, mely a t i r -  
sadalomnak egyes, az otthoni tajat kedvelo, j6 izlksu tagjaiban, a 
tajkepet ronto erdopusztitasok, kofejtksek stb. miatt az lit vagy 
vastitvonalaknak a tajkkpre kedvezotlen kihatisti vezetkse folytan,, 
vagy hason16 egyebek okab61 t h a d t .  ,,Vkgiil is - tigy mondottak 
- nern lehet az erdotarolast csak azkrt megakadalyozni, mert rom- 
lik a taj kkpe, mikor tijraiiltetkssel idok mliltan ez a kkp hgyis. 
megint visszaidl 6s amikor az  erdotaroliissal 6s a fuvarozassal a. 
nkp keresetre talal. Nern lehet az  utak mentkn a116, thjkkpileg is bar-. 
milyen kedves oreg sorfak kivagasan fennakadnunk, mert elvkgre 
mkgis csak elsorendii krdek, hogy az  utak dagvinyai mielobb ki-. 
sziradjanak. Nern lehet megakadilyoznunk a kobanyanyitast ott,. 
ahol kozelben a legjobb kovet talaljik, ha azt akarjuk, hogy rossz 
utaink megjavuljanak. Nern lehet a gazdashgi kletet kppen fellen-. 
diilksekor glizsba kotni 6s ilyen mbdon is labbal tiporni a magiin. 
erdeket. Kiilonben is joggal binyasznak a hegyoldalakban, mert 
iparengedklyiik van r e i  6s jogosan krtkkesitik tulajdonosaik a .ko- 
vet, melynek eddig semmi hasznht nern lattik. Nincs is olyan nagy 
veszkly, mert vkgiil is nern hordjhk le a kofejtkssel az egksz he- 
gyet." stb. 

Ilyen 6s hason16 megnyilatkozAsok alkottak a nkzetnyilvaniti-. 
sok tobbskgkt 6s befolyasoltik a kozhangulatot, mely a liberalis. 
iriinyzattal semmikkppen sem tudta osszeegyeztetni az effkle tevk- 
kenyskg korlAtozAsAt. A magankrdekeknek ilyen, a nemzet krdekei 
folk helyezett 6s jorkszt csak latsz6lagos skrelmkt ks a kozgazdasiigi: 

kletnek tkves elbiralasok miatt hibasan hangoztatott hatrilta- 
tasht. 

Holott kovet lehet rnisutt is, 6s olyan helyen is termelni, ahol 
nern rontja a taj  kepkt. Az erdonek van mas, okszeriibb hasznalasi 
m6dja is, mint a nyers 6s terjedelmes tarravagas. Az utak dhgva- 
nyainak, feneketlen sar inak es jarhatatlanslganak, az  litlrkok 
tisztantartlsa, megfelelo dtateresztok alkalmazlsa, es Bltalaban az  
utak miiszaki krtelemben vett gondozasa, - de nern a sorfak ki- 
dontkse az  okszerii eszkoze, stb. E mellett az otthoni t6j kkpknek 
vedelme, diszei megrontlsanak minden modon kivant elhlritasa 
olyan hazafias kotelesskg, amit figyelmen kiviil hagyni es elmel- 
lozni mkg akkor sem szabad, ha  az toliink aldozatot is kovetel! 

Talan az ilyen kkrdksek szkles korben kivanatos nepszeriisi- 
tksknek elmaradbsa, a tljkkoztat6 ismertetksek hilnya 6s hason16 
egyebek okai annak, hogy az  otthon-vkdelem, valamint a terme- 
szetvkdelem es ezek keretkben a termeszeti taj vkdelme nern talalt 
eddig megfelelo talajra nilunk, es annak szolgllata, megszerveze- 
sknek szabalyozasa olyan lassan krik hazhnkban. 

Csak a legutobbi kvekben nyilvanult rneg valamelyes egyol- 
da16 erdeklodks e kkrdksek koriil. Igy a Balaton kornykke thjkkpb 
nek, legfokkppen pedig a Badacsonynak vkdelme krdekkben tortkn- 
tek felsz6lamlasok az  orszaggyiilksen. 

Ezeknek a felsz6lalasoknak azonban nern volt eredmenye. 
Az 1929. kv oszen azutin - amikknt arr61 roviden mAr az  

elozo fejezetekben is megemlkkeztiink - Herczeg Ferenc kivbl6 
ir6nk) a maga nagy tekintklyknek egksz shlyaval hatalmas akci6t 
inditott a badacsonyi kobanyAszas megakadllyozAsara CS gyo- 
nyorii szavakkal indokolta rneg lapjaban annak a sziikskgkt, hogy 
a Balaton e gyongyet a torvknyhozls vedelmezze meg a tovabbi 
rombolisok elol. 

Herczeg Ferenc a vandal kobany6szas ellen irva, bevezetoiil 
megkap6an festi le a Badacsony kkpkt: ' ,,Fenskges ks merksz vo- 
nalaival tigy emelkedik ki az opal- ks gyongykagyl6szinekben re- 
mego t6 folk, mint az er8 es a szkpskg istenszobrhnak talapzata. 

Y e k e t e  sziiret a Badacsonyon. Budapesti Hirlap, 1929. okt. 13. 



A gazdagon tagolt lejtokon szolok, folottiik sotkt erdokoszorli, a 
f i k  folott titini bazalt oszlopok meredeznek kg felk." 

,,Ez a legszebben folkpitett hegy mindazok koziil, amelyeket 
kletemben 1Aftarn.l Kiilonb a palerm6i Monte Pellegrin6ni1, amely- 
ro1 Goethe azt mondta: a vilag legszebb hegyfoka. Goethe nern 
l i t ta  a Badacsonyt! Mostanaban mind tobb kiilfoldi fordul meg a 
Balatonon; - egyszer t a l h  eljon az az ember is, akinek mkg mi 
magyarok is el fogjuk hinni, hogy a Badacsony a termkszet szkp- 
skgknek egyik vilAgcsodaja!" 

Majd ahol a hegyet ront6 kobanyaszasr61 ir, tobbek kozott igy 
fakad ki: 

,,Allitom, ilyen vandal m6djat a nyerkszkedksnek, a nemzeti 
kincsnek egyesek javara va16 ilyen kimkletlen elpusztitAsit semmi- 
fkle kulturorszagban nem tiirnkk meg. Probilja meg valaki ks csi- 
nhljon kobanyat a rajnai Loreley-sziklAb61, vagy hordja le a Capri 
sziget-hegyet, majd meg fogja tanulni rni a kiilonbskg miisok ko- 
zott 6s mi koztiink." (22. its 23. kkp.) 

,,A maghntulajdon, a szerzett jog szentsegkre hivatkoznak 
azok, akik a Badacsony testebol lakrnaroznak. Van azonban va- 
lami, ami szentebb a magantulajdonnal is, ks minden szerzett jog- 
nal: a nemzeti krdek. Ha  nemzeti krdekbol meg kell vkdeni a tor- 
tknelrni mii-ernlkket sajat birtokoshnak krtelmetlenskge, vagy kap- 
zsisaga ellen, akkor hogyan szabad eltiirni, hogy megsernmisitskk 
az Uristen remekmiivet, amelynek szkpskge kozos tulajdona min- 
den magyar embernek." 

Herczeg Ferenc csak a Badacsony itrdekkben sz6lalt fel. 
Amde nemcsak Badacsonyt, hanem a Balatonvidkk iigysz6lvAn 
osszes bazalthegyeit kikezdtek rnir bAnyAszassal; 6s igy manapshg 
mar a Balaton egksz kornyitke thjkkpknek minden idokre ks mi- 
hamar bekovetkezo elrontAsAr61 kell, hogy sz6 legyen! Nem is 
sz6lva a Balatont61 thvolabb eso Sighegyrdl (24. kkp), amelyet 
mar teljesen tonkre tettek. 

A Balaton kozelkben a gyonyoriien ivelo, szabilyosan kirp- 
alaku GulAcs, a nem ilyen arhnyos testii, de kedves kkpii T6ti-hegy, 

l Herczeg Ferenc kozismeretfien sokat utazott. 



23. B A D A C S O N Y .  
Eszakkelet felol. A banyamuvelessel elcsltfitott kep. 

A m. kir. allami Te~kepeszeti Intezet legi felvetele. 

. . 24. SAGHEGY. 

Egy nagyrdszet mar megsemmisitette a bbnyamuveles. 

A m. kir. allami Terkepeszeti Intezet legi felvetele. 



a bazaltoszlop sorozat~val remekbe teremtett Szentgyorgy-hegy a 
Kisfaludy knekkvel mindnyajunknak kedvessk lett Csobanc, a Ha- 
lap stb. mind, mind thrgyai az iizleti s ekulaci6nak 6s koterrnelks- 
sel kkpiiket eltorzit6 rongiilasoknak. 
-pedig mig a mhs szemsz6gbh- 
nyosan bhvArkod6 ks kktskgkiviil nagy vilagot, sok szkp hegyfor- 
mAci6t latott kiilfoldi es magyar geol6gusok egyarant nagy elra- 
crarttat6ccal i r n s t  a Rnlatnnvirl6t h~crvalalriilatninnk t5ilrbni c76r  

. , - .  
Dr. ~ o f m a n n  ~ & o l ~ '  pl. reh mutat, hogy: ,,a Beudant le- 

irasa "ltal rernekkk valt bakonyi bazalt teriilet orszagunk ba- 
zaltvidkkeinek legnagyobb k s  legkitiinobb egyike, S tagadhatlanul 
a geol6giai elokor legszebb 6s 
kozk tartozik." 

Bockh Janos " pedig azt irja egy fklszazad elott, hogy: ,,a Ba- 
dacsony, Szigliget, Gulacs, Szentgyorgy, Csobanc, stb. igen kies 
es jelleges tajakkh bklyegzik a vidkket, S mar Strache emliti azon 
szkp IAtvAnyt, arnelyet klveziink, ha Tapolcht61 csak valamivel 
kszakra, az ottani szarmati mkszko kepezte fonsikr61 nkzziik a tA- 
jkkot." Majd igy folytatja: 

,,A kkp csakugyan meglepo ks aki latta, rnegkrti, ha dr. Strache" 
azt irja: Von den drei Basaltgruppen ist ganz vorziiglich die 
mittlere, oder Plattenseegruppe, welche die Gegend zu einem so 
eigenthiirnlichen, schonen geologischen Charakterbilde umgewan- 
delt hat, wie es vielleicht sonst in keinem Basaltterrain der Erde 
in gleich origineller Scharfe zur Ausfiihrung gelangt ist." 

Dr. Herr 0. nkmet geologus, mirzeumi igazgatb, a porosz szi- 

r---2 

P Beudant: Voyage rnineralogique et geologique en Hongrie pendant I'annke 1819, 
Parie.1822. 11. Chap. XVII. et Chap. VI. I 
4 Ennek tartozkkai a balatoni bazalt hegyel 

Bockh Jhnos: A Bakony dCli rkszknek foldtani viszonyai 11. r6sz. Foldtani In 
!!t Evk6nyve. 111. kotet. 94. old. Budapest, 1875/78. - Iahrhuch d ~ r .  k. k. peolog.. Reichsanstalt XII. Bd. Verh. S. 146. 



denkmalpflege) csak a legut6bb tobbek kozott oda nyilatkc 
hogy: ,,Ketskgteleniil ez a legkrdekesebb vulkanvidkk, amellyel 
Kozkp-Eur6paban birunk. Sokkal krdekesebb, mint az  elottem 
j61 ismert Eifelvidkk, amelyet rendesen, faleg Nkmetorszigban, 
ugy szoktunk tekinteni, mintha ez volna a par excellence vulkan- 
vidkk. KAr, hogy a sziklakat fkreg ragja: mindeniitt lathat6k a rom- 
bo16 tevkkenyskg nyomai! Helyrehozhatatlanul elpusztitjhk ezeket 
a szkpskgeket ks Onok kksobb egyszer be fogjak latni, milyen d r i g a  
kincseket semmisitettek meg." 

,,E vidkkben meg vannak mindazok a feltktelek, melyeket a 
termkszetvkdelmi teriilettol (Naturschutzgebiet), illetoleg a termk- 
szeti emlkktol (Naturdenkmal) meg szoktak kivanni. Megvan a taj  
szkpskge es tudominyos jelentoskge, stb." 

Ennek a vazoltak szerint nemzetkozileg is elismert nagyjelen- 
toskgii 6s gyonyorii hegyvidkknek, kiilonoskkppen pedig gyon- 
gyknek, a Badacsonynak megmentese krdekkben az 1923. kv oszen 
Herczeg Ferenc iltal inditott mozgalom annyiban jart csakhamar 
sikerrel, hogy 1929 november 26-811 87 kkpviselo aliirtisaval ~ s t o r  
J6zsef dr. inditvanyt terjesztett az orsztiggyiilks elk, amely szerint: 

,,A kkpviselohaz felkkri ks utasitja a korminyt, hogy 3 h6na- 
pon beliil terjesszen torvknyjavaslatot a torvenyhozas elk a Bala- 
ton termkszeti szkpskgeinek kiilonosen a kibanyiszassal elkkteleni- 
tett ks cstiffA tett Badacsony its mas hasonl6 szkpskgii hegyeknekha- 
tAsos rnegvkdkskro1,ks a tovabbi pusztitasok megakadAlyozAs~r61." 

A ki5pviselohAz az inditvanyt a foldmivelksiigyi rniniszter kije- 
lentkseinek Yudomiisulvktele mellett egyhangtilag elfogadta, amint 
ugyanigy fogadta el azt, 6s tette december h6 13-An orszagos ha- 
ttirozatta az  orsztiggyiilks felsohaza is. 

Ezek utAn remklhetjuk, hogy most mar mielobb megsziinik a 
, Dr. Herr 0. geol6gus a legutdbb bejlrta a Balaton vidkkkt 6s egy tanfir kolle- 

gljAnak irt leveleben tette fenti nyilatkozatfit. (A Badacsonyi k6rd6s. Budapesti Hirlap 
1929. november h6 17.) 

A foldmivel6siigyi miniszter az inditvlnyra adott vllaszlban - mint jeleztiik 
is mlr - oda nyilatkozott, hogy a k6sziilo bj erdotorv6nyjavaslat egy egbsz fejezetben 
foglalkozik a termkszeti kincsek vCdelm6vel 6s ebben a torvhyjavaslatban felhatalma- 
' z k t  is kbr arra, ,,hogy a megalakuland6 ,,Term6szetvkdelmi Tanfics" r6vCn azokat az 
intezkedeseket megtehesse, amelyek a termkszeti kincsek vCdelm6re sziiksbgesek. Mind 
ennek keretkben azutln ez a kCrd6s is megoldlsra keriil." 

25. A GULACSHEGY 
a rajta nyitott kobanyakkal. Delnyugatrol. 

Ambrus Lajos felvetele, 

a Szentgy 
26. A GULACSHEGY 

.orgyheggyel a hatterben, DDY felol. Mintegy 160 m magassagb61. 

A m. kir, allami Terkepdszeti Intezet legi felvetele. 



27. S Z I G L I G E T  Y W P E  A V A R H E G G Y E L .  
Hatterben a Szentgyorgy-heggyel. 

Ambrus Lajos felvdtele. 



29. SOMLO. 
Mintegy 150 m magassagbol. 

A m. kir. allami TBrkep6szeti Int6zet felv6tele. 



Badacsony-hegy rongalasa ks rnegsziinik szepsegkhez tartoz6 
.tobbi hegyekei is! 

Nincsenek is thl nagy nehkzskgei a tarthatatlan helyzet rneg- 
vhltoztatasanak. Ha az orsziggyiiles torvknyhozasi itton ren- 
.dezi a kkrdkst, annak megoldasa nern iitkozik lekiizdhetetlen 
akadalyokba. Nern lehet ugyanis vita targya, hogy nern rendelkez- 
nknk rnbutt ks nern is tavol, elkgskges ks ugyanilyen rninoskgii kd- 
anyaggal. 

L6czy Lajos l a balatonvidiki ks bakonyi hegyeket borit6 ba- 
zalt takar6kat az indiai Dekkan plat6val 6s az kszakarnerikai 
~Odaho-, Oregon- 6s Kalifornia allarnokbeli nagy kiterjedksii ba- 
,zalt takar6val hasonlitja ossze, rnely a Snake-river volgykben van 
.,,feltarvaU. A hazaiak kisebbek ugyan az arnerikaiaknal, ,,osszess& 
:giik rnkgis Eur6pa legnagyobb bazalt teriiletkt adja." 

Ebb01 az Eurbpa teruleten legnagyobb bazalt tornegbol akad 
elkg anyag az htkpitksekhez ks a vashti kavicsol~sokhoz. Nincs 

r&ziikskg tehit arra, hogy eppen a ~alatonvidkk azon a tajain iizze- 
nek kobanyhszast, ahol az ilyen munkhlatok a terrnkszet rernekbe 
tererntett alkotisait, ks azok gyonyorii kkpeit teszik tonkre. 

Nern is rnessze, Tapolcit61 kszakra, rnajdnern a szkkesfehkr- 
.var-celdornolki vonalig, rengeteg bazalt rnennyiskgek vannak CS 
'Taplocit61 nyugatra ks kszaknyugatra is akad mar sok bazalt 
alyan helyen, ahol egydltalan nern, vagy j6val kevesebb gondot ad6 
..a terrnkszeti taj vkdelrne. 

A bazalt egyik legnagyobb torneginek kozpontja kszakra a 
. . Kab-hegy, rnig a rnisik bazalt teriilet Tapolcit61 keletre ks kszak- 

,.keletre van." 
A bazalt e vidkkeken rnintegy 60 nkgyzetkilornkter teruletet 

foglal el. Akkora tornegben fordul tehat elo, amelyhez a Bada- 
xsony, GulPcs, TMihegy, Szentgyorgy, Csoblnc, Halip 6s rnis 
ilyen hegyek bazalt anyaga szirnba nern joheto kevks. 

' Ldczy Lajos: A Balaton tudominyos tanulminyozisinak eredmenyei. A Balaton 
~~ktirnykkknek geol6giai kCpzodm6nyei s ezeknek videkek szerinti telepedese. Budapest, 

i 
1913. 418. old. 

' Eszakibb rksze az h. n. Dobosi erdo, mely az Agirtetovel 513 m. t. sz. f. ma- 
gassiigot 61 el, mig a deli reszkn a 450 m magas Apitihegy a legkiemelkedobb pontja. 
Dr. Sods Lajos: ,,Siralmas Cnek", Term6szettudominyi Kozlony, 1929. okt. 15. sz. 



Ez a tomeg minden esetre belathatatlan idokig tudja fedezni 
az orszag sziikskglet6t anklkiil, hogy a litvanyosan szkp termkszeti 
alkotasokat kellene elpusztitani k s  velok a legszebb termkszeti taja- 
kat is orokre tonkretenni. Egy hibaja, illetve hianya van csak en- 
nek a nagy bazalt-tengernek, hogy kevksbbk hozzafkrheto! 

Itt a kulcsa tehat a kkrdks megoldashnak! 
Az lett volna mar rkg idoktol fogva kotelessege a mindenkori 

kormanyoknak ks most, a tizenkettedik braban is az a siirgos k s  
elkeriilhetetlen feladat, hogy hozzafkrhetovk tegykk ezeket a bazalt 
tomegeket; egyben pedig megakadhlyozzhk a balatonvidkki gyo- 
nyorii hegyek tovabbi rombolrisat. 

Tapolchtbl Halhpig, onnkt Agartetoig, rnajd innen elaga- 
zban a nyitandb banyakig alig 15 kilomkter vashtra van sziikskg. 

Par kilomkter vasixt kellene Tapolcatbl a monostorapatii 
volgybe 6s a banyak egksz sorat lehet megnyitni. 

A masik bazalt tomeg megkozelitkse sem igenyel nagy vasht- 
vonalat! A Kab-hegy a fehervar-celdomolki vonaltbl alig esik 7-43 
kilomkterre, iigyhogy legfeljebb 10 kilomkter vastltttal itt is tobb 
bhnya-nyitasara nyilik mod 6s lehetoskg.' 

Ezkrt is elkeriilhetetlen ks siirgos feladat a torvknyhozAs ele 
terjeszteni olyan javaslatot, mely tobbek kozott a most vkzolt he- 
lyeken kibanyaszhatb teriiletek kisajatitasara ks a kkrdkses vas- 
utak megkpitkskre ad felhatalmazast, ks amely egyidejuleg zaros 
hataridoig eltiltja a balatonvidkki hegyek bknyaszatat is ks bir6i 
kozbenjarassal Allapitja meg a banyamuvelks attelepitksknek rksz- 
ben az allamot terhelo koltskgeit. 

Az kpiilo, elkg rovid vasixtvonalak beruhhzasi koltskgeit a to- 
meges anyagszallitas bizonyhra amortizhlja." 

Az attelepitksbol az Allamot terhelo koltskgeket pedig megkrik: 
a termkszeti thj megmentett kkpe, ks az abba foglalt termkszeti kr- 
tkkek! 

Torvknyes rendelkezks kell ezen kiviil a kkrdkses helyeken 
' Dr. S o b  Lajos: ,,Siralrnas Cnek" TermCszettudomhnyi Kozlony, 1929. okt. 15. SZ. 

a A Magyar Allarnvasutak kelloen 6rt6kelte a balatonmenti hegyekben rejl6 ter- 
mkszeti kincsek nagy jeledtosCg6t 6s bazaltko sziiks6gletCt nem ezekbol igyekezett 
fedezni, hanem Tapolchtdl keletre a Diszel kozskg melletti Halyagos-hegyen szerzett 
105 hold olyan teruletet, ahol nem ront termkszeti krtkkeket. Itt most rendezkedik be 

30. A HAMORI V ~ L G Y  A TO ALATT. 
Zavartalan kCpe. 

A diosgyori kincstari uradalom szalalo-vlgasos haszonfagazdasaga nem rontja a taj kepet. 

Ambrus Lajos felvetele 



31. A HAMORI VOLGY A TO FOL~TT. 
A Magyar Filmiroda r.-t. felvktele. 
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most iizemben levo banyhk megsziintetkskvel jar6 maghnjogi kkr- 
dksek rendezkskvel kapcsolatban arra  is, hogy a kobhnyamunki- 
sok esetleges attelepitkskvel, vagy az hj munkahelyekhez va16 olcsci 
hozzhjutas lehetoskgeinek biztosithshval ezek nemcsak kenykr nkl- 
kiil ne maradjanak, de megrovidiilkst se  szenvedjenek. 

Vkgiil pedig intkzkedks kell a r r a ,  hogy a bhnyhszhssal kimart 
helyeket olykkppen rendezzkk el 6s fasit6, bokrosit6 munkhlatok- 
kal kapcsolatban tigy kkpezzkk ki, hogy azoknak a szemet bhnt6 
sebei mihamar eltiinjenek. 

Ilyen intkzkedksekkel a Balatonvidkk e nehkz ks fhj6 kkrdkse 
Herczeg Ferenc orok krdemkre olyan megoldhst nyer, mely vkgre 
hltalhnos megnyugvhst teremt. 

Hinni merjiik azonban ennek kapcshn azt is, hogy ez az eset 
a thrsadalom szkles rktegeiben mkly nyomokat is fog hagyni, 
amelyek vkgre a termkszeti thjak vkdelmknek krdekkben ortallhsra 
kksztetik a kozvklernknyt 6s igy vkgre maga a magyar thrsadalom 
vet majd ghtat az  orszhgban minden olyan tevkkenyskgnek, mely a 
hazai thj szkpskgeit megronthatnh. 

Mert nemcsak a kobhnyaszhs az, ami a thj kkpknek szkpskgeit 
elrontani kkpes! 

Akhrhhny helyen pkldhul az  erdok durva ks nagymkretii tar- 
vhghsai mhr magukban is, de ezenfeliil ks fokkppen pedig az ezek 
nyomhn sok helyen bekovetkezo elkophrosodhsok, kkpzodo vizmo- 
shsok is jelentkkenyen rontjhk a thjkkpet; a mellett, hogy kozgaz- 
dashgilag is annyira khrosak. 

Ennek elkeriilkse krdekkben alkalmaztuk pl. a kiilfold boskges 
pkldhi szerint kincsthri erdogazdashgainkban a szhlh16 erdohasz- 
nhlhst a tarra vhghs helyett. A borsodi Biikk szkp thjkkpi rkszleteit 
minden idok vhltozatlan klvezetkre pl. igy mentettiik meg. (30.) 
31. 6s 32. kkp.) Nem tudtuk azonban tkteles torvknnyel mindez- 
ideig biztositani azt, hogy az  orszhg mhs rkszein, a maghntulaj- 
donban 1kvB egynkmely erdot a termkszeti thj szkpskgknek fenn- 
kavicstermelksre I% a blnylhoz lijabban kpitett vaslit.Tapolcla szillitja majd a blnya 
termkkkt, hogy onnkt azutln szertehordja a sziikskgletek szerint. Ez a pklda igazolja, 
hogy teljes mbrtekben megvan a lehetaskge a bazaltkij olyan helyrBl va16 biztositzisinak, 
ahol nem ront lltvlnyosan szkp termkszeti alkotlsokat ks nem tesz csMfA egy gyonyorii 
vidkket! 



tartasa krdekeben ne vigjanak tarra, hanern rnas forrnaban es tigy 
hasznaljanak, hogy az a taj kepkt ne rontsa. 

Kiadott a kereskedelerniigyi miniszter rendeletet az allami 
utak sorfainak a vkdelrnkre; a torvknyhatbsigi 6s kozsegi utak 
rnentkn a116 fakat azonban a videk kepknek nagy skrelmkre alis- 
p h i ,  foszolgabirbi, polgarrnesteri stb. rendeletek alapjan e rnellett 
is, ks rnkg rna is zavartalanul vhgjak a vidkken. 

Moson rnegykben a rnoson-rnagyarovari allornastbl Magyar- 
6var felk vezeto titon nkhany kv elott lattuk kivagni a 3 - 4  m kerii- 
letii, kivktel nklkiil teljesen kp, hatalrnas nyhrfak egesz sorat. 
Veszprkrn rnegykben ugyanezt lattuk legutbbb az egyik torvkny- 
hatbsagi ht rnentkn. Es igy tovabb! Somogy megykben pedig az 
egyik foszolgabirb egy birtokost kotelezett mostantiban arra, hogy 
a foldjkn a116 sorfakat kivhgassa, rnert azok ,,rontjak" a kozskgi 
utat stb. 

Mint arra mar az elozokben is rearnutattunk, Budapest sze- 
kesfovarosban 6s annak hathaban sern forditottak a rnhltban elkg 
gondot a tajkkp szkpskgknek rneg6vasara! Az is igazolja ezt a 
rnegallapitisunkat, hogy van rna is rnkg a szkkesfovaros belterii- 
letkn, kptigy a kiilteriiletkn is tajkkpet rontb sok olyan jelenseg, 
arnit egyszerii intkzkedkssel is rneg lehet sziintetni, vagy kialakula- 
saban rnegakadalyozni. Vannak e rnellett kktskgteleniil olyanok is, 
arnelyek talan mar itt is csak torvknyes szab~lyozassal rendezhe- 
tbk. Ilyen pl. az bbudai cernentgyarnak a ~ar~ i t -h id rb l ' ks  a Szent 
Margit-szigetrol nkzve elkktelenitoen szernet sztir6 kobanyaja, arni- 
lyet rna mar a legtobb kulttirvaros sernrnikkppen nern tiirne rneg 
hataraban. 

A tab'ani varosrksznek bkrpalotakkal ks nern kelloen tagolt el- 
helyezksii villakkal tervezett beepitkse, a Szent Gellkrt-hegynek, 
ennek a szkp terrnkszeti alkotasnak a Taban feloli kepkt teljesen 
elfednk, S ezkrt tajkkpi 6s vele ~Arosszepkszeti szernpontb61 az 
ilyen terv kivitele legkevesbbk szerencses 6s sernrnikkppen sern 
kivanatos. 

A Szent Gellkrt-hegynek a Ferenc J6zsef-hid feloli labanal 
kktelenkedo reklarnthblak, ugyanott ks a hegy oldalan hova-tovabb 
gyarapodb hrusito bodkk rontjak ennek a kedves hegynek a kepet. 



Kiilonosen a nyugat orszagaib61 jott idegeneknkl, de mindazokn8lr. 
valtanak ki az effelitk kedvezotlen hathst, akik a termkszeti alko-. 
tasokhoz nem illo ilyenfkle jelenskgektol mar elszoktak. A kiilfold 
legtobb helykn tett intkzkeditsek folytan ugyanis ilyeneknek mar  
nincs helyiik a termkszeti alkothsok kozelkben. 

A nyugati orszagokban ugyanis - amint arra mar a z  elozok- 
ben is utaltunk - torvknyes intkzkedkseken alapul6 rendelkezksek 
tiltjak meg a reklamtablhknak es minden olyan lktesitmknynek az  
a lka lmaz~s i t ,  mely a kornykk kkpkt kedvezotleniil befolyasol- 
hatja. 

A r e k l h o k  6s kiilonfkle oda nem va16 arusit6-b6dkk a Vhros- 
ligetben, elobbiek a Szent Margit-sziget elejen, a zugligeti allo- 
mas vkgkn stb. val6ban kellemetlenek a szemnek 6s oda legke- 
vksbbk illenek. 

Nem val6k a szkkesfoviiros virosi erdejebe sern a kiilonfkle 
(fknykkpezti stb.) iizleti b6dkk, a korhinta 6s hason16 egykb, oda 
nem ill0 Iktesitmknyek. R e i  kell szoktatni a kirandulbkat, hogy a vA- 
ros kotengerkn kiviil, az erdoben a termeszet kultuszanak, a tern& 
szet gyonyoreinek, szkpskgknek 6s nyugalmanak kljenek, 6s ne a v& 
rosi sz6rakozisokat keresskk, amelyekbol a nagyvaros forgatagh- 

I 
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ban ks zajos klete kozben lehet ~ g y i s  elkg rksziik. 
Figyelmeztetkssel, felkkrkssel, kitanitassal, de ha  kell buntet6 

hatarozatok kovetkezetes vkgrehajtisaval kell re6 szoktatni Buda-, 
pest kozonskgkt ks a viditk tarsadalmat arra is, hogy a termitszeti. 

I taj kkpkt ne rontsa el papirhulladkkok (33. kkp), konzervdobozok, 
iires palackok, tort fazekak, elszakitott ruhadarabok its hason168 
egyebek szertehanytisaval es elektelenitkskvel. Becsiilje rneg a ter-. 
mkszetet, mely iidiilkst nyujt szamira  ks hagyja ott az erdot, ha. 
tavozik olyan allapotban, ahogy mindenkinek kedves: sziizies tisz- 
tasiighban, a szemnek j61eso mivolthban! 

Mint lattuk - 6s arra mar isrnktelten utaltunk -, a kiilfold' 
egyes orszagaiban, ennek a feltktelnek mkg torvknyhozasi fiton 
va16 rendezksittol sern riadtak vissza, mert az otthonvedelem its a. 
termkszetvkdelem keretkben igen nagy jelentoskget tulajdonitanak 
a termkszeti taj vkdelmhek ks kkpe zavartalan fenntartasiinak! 



is; miuthn ilyenekrol ott kiilon sem ez a torvkny, sem m& hjabb. 
torvkny nem rendelkezik.' 

3. A terrnkszet vkdett helyel ks a vCdett niivknyek, allatfajok CS 
geolbglal alakulatok. 

a )  A terrndszetvddelrni helyek. 

A termkszet vkdett helyeinek, vagy termkszetvkdelmi helyek- 
nek nevezziik az  olyan teriileteket, arnelyeken nagyrkszt nern az 
esztetikai cklok krdekkben, hanem a termkszet kultuszanak, vagy 
tudomanyos ckloknak szolgalataban egy vagy tobb allat- vagy 
novknyfajt fogadunk vkdelmiinkbe, ks azok zavartalan tenykszete- 
nek elosegitkskre toreksziink, vagy valamely kozetbeli elofordullst 
vkdelmeziink meg bizonyos teriileten az  emberi beavatkozls ellen. 

Az ilyen kozrehatas rendszerint nem vonja ki a kkrdkses he- 
lyeket az  ember tevkkenyskgi korebol 6s igy haszonvktele a161 sem, 
hanem csak arr61 gondoskodik, hogy a hasznhlat, vagy barmilyen 
mas emberi beavatkozh az  illet6 teriileteken a vkdelembe fogadott 
Allati, novknyi vagy esetleg kozetbeli elofordul~sok Artalmara ne 
legyen. 

A Ndrnet birodalornban a termkszet krdekesebb, vagy krtkke- 
sebb alkotasait teriiletileg is korvonalazott formaban sok helyen 
fogadtak vkdelembe. 

Ott ,,a termkszetvkdelmi hely" megjelolkssel annal is inkabb 
gyakran talalkozunk, mert a z  1920. kvi jhlius 8-iki torvkny alapjhn 
gondozdsba fogadott terrnkszetvedelmi teriiletek (Naturschutzge- 
biete) kozk soroztak az  alabb targyalni kivant rezervacibkat 
(fenntartott helyek, termkszetvkdelmi parkok, Naturschutzparke) 

A kifejezetten termeszetvkdelmi helyek boskges szarnab61 pkl-, 
dakknt felemlitjiik, hogy Bajororszagban a havasi viragok vkdel- 
mere alakult egyesiiletnek 191 1-ben sikeriilt kozigazgatasi rende- 
let alapjin a Konigsee vidkkkn 8303 ha terjedelernben novknyvk-, 
delmi teriiletet biztositani, amely azuthn kksobb a bajor termkszet- 
vkdelmi orszagos bizottsag tAmogatAsAva1 ks a termkszetvkdelmi 
szovetskg kozbenjhrasiival mint fauna- 6s fl6ravkdelmi teriilet 
20.576 ha-ra, tehht tobb mint kktszer akkorhra volt kiterjeszthetb. 

Ugyanigy nyilvanitotta 1911-ben a bajor sonthofeni j a r h i  
hivatal (Bezirksamt) a z  algaui alpokban a Gerstruben, a Tauf- 
bachtal, a Bacherloch vidkkkt ks az  immerstadti hegyeket novkny- 
vkdelmi teriiletnek. 12s igy tovhbb. 

1924-ben a nernet 6s osztrak havasi egyesiilet (Deutsche und 
ijsterreichische Alpenverein) oberlandi osztilya javaslatara, 6s a 
havasi viragok vkdelmkre alakult egyesiilet meleg tarnogathsa 
mellett a bajor Karwendel-ben egy 220 nkgyzetkilometer tkrfogath 
hatalmas foldrkszt jeloltek ki vkdett teriiletnek,' mely ma mar nem- 
csak novkny-, de Allatvkdelmi teriilet is. 

Nkmetorszagban, kiilonosen az Bszaki-tenger szigetein igen 
szhmottevo madarvkdelrni helyeket "iztositottak a kormhnyok 6s. 
biztositottak maganosok, legfokkppen egyesiiletek. Az egyesiiletek 
kibkreltek olyan teriileteket, amelyeket addig madirtojAs-szedks 
ckljara adtak berbe; ks amelyeken ilyen okokbbl a fkszkelo mada- 

' Dr. Schonichen szerint PoroszorszBgban 138 term&szetvCdelmi hely (Natur- 
schutzgebiet) van. Ebben a szlrnban szerepelnek azonban az osszes rezervaci6k is, sat 
ezek ott hilsrilyban vannak. BajororszBgb61 ugyanilyen m6don 100, Wiirttembergbol 11, 
Badenbal 11, Mecklenburg-Schweringb61 3, Anhalib61 9, LippebGI 3, az egCsz Nkmet biro- 
dalomb61 pedig osszesen 281 termCszetvCdelmi teriiletet tiintet fel Schonichen dr., ame- 
lyekbe a NCmet birodalom 59 madlrvCdelmi helykt nem szBrnitja be16 (Dr. Schonichen 
Walter: Merkbuch fiir Naturdenkmalpflege. Berlin 1925.) 

' Dr. h. c. Car1 Schmolz Bamberg: Schutz der Alpen Pflanzen. Erster deutscher 
Naturschutztag. Berlin, 1926. 50. old. 

a Schenk Jakab egy rijabb dolgozathban a madlrvCdelmi helyeket ,,madh men- 
he1yek"-nek nevezi. K&sCgteleniil j6 megnevezks ez is, de az ilyen koriilirlst csak a ma- 
darakra vonatkoztatottan lehet hasznilni, novknyekre 4s mls  egyhbre kevCsbbC volna. 
alkalrnas. (Schenk Jakab: Madlrmenhelyek.) 



rak szama kvrol-kvre apadt. Az egyesiiletek termkszetesen a kibe- 
.relt teriileteken minden madartojas-szedkst besziintettek. 

Legjelentkkenyebb madarvkdelmi teriilet Nkmetorszagban az  
1907 6ta ilyen cklra biztositott ,,Memmert", ahol is a rnadarak ve- 
delembe fogadasa meglepo eredmknyekre vezetett. 1907-ben mkg 
csak mintegy 1000, jhrkszt siraly ks cskr, ks nkhany m l s  vizi madl r  
fkszkelt kvente ezen a teriileten, mig 1923-ig ott kozel 10.000 par 
fkszkelkskt allapitottak rneg. Ugyanilyen aranyban emelkedett a 
fkszkelo madarak szama a Mellum, Trischen Norderoog alloma- 
sokon is. 

Poroszorszagban pl. mkg j6val a vilaghabortl elott az  allen- 
steini keriiletben a kir. kincstlr egy szigetet vasarolt meg, arnelyen 
a vizi- 6s rnocsari madarak igen sok fajtaja fkszkel. 

Gondoskodas torknt azutan, hogy a koltks ideje alatt a mada- 
rakat ne zavarjlk, ks hogy ebben az  idoben az alkalmazottakon ki- 
viil mas a szigetre ne lkpjen. Ennek az  intkzkedksnek azutln csak- 
harnar meg is lett a j6 hatasa, mert a koltks idejknek zavartalan 
nyugalma a fkszkelo helyek szarnit mar egy kv alatt is jelentkke- 
:nyen meggyarapitotta.' 

Ausztriaban is egksz sorat jeloltek ki a termkszetvkdelmi he- 
Iyeknek. Pkldakknt felemlitjiik, hogy az  osztrhk Naturschutzpark 
egyesiilet a salzburgi Alpokban Stubacht61 keletre, ks delre Ru- 
dolfshiitteig 1400 ha  tkrfogattl termkszetvkdelmi teriiletet lktesitett, 
'kiilonosen a fl6ra vkdelmknek szolgalatara. 

Hollandiaban a ,,Vereeniging tot Behoud van Natuurmonu- 
menten in Nederland" egyesiilet, mely tobbek kozott 6s mindjart 
kezdetben, a rezervalt teriiletek kozott al ibb thrgyalni kivant 
Naardermeer megszerzkskvel ks rezervhci6 ckljlra va16 biztosita- 
saval ornithologiai szempontbbl egy igen nevezetes helyet mentett 
meg  a megsemmisiilkstol, mindjlrt megalakulasa utan (1906) a 
Texel-szigetkn igen krdernes tevkkenyskget fejtett ki a madlrvk- 
,delem szolgalataban. 

A szigetnek ,,de Bol" nevu ks madarakban igen gazdag terii- 
'letkn kibkrelte - ks termkszetesen nem gyakorolta - a tojas- 

KaAn K.: A termCszetv6delem 6s a term&& eml&ek fenntart&knak k&d&&ez. 
Budapest, 1914. 

szedks jogat, arninek mar az elso kvben az lett a z  eredmknye, hogy 
tobbek kozott az  ott mar kvek 6ta nem kszlelt kenti cskr (Sterna 
canciaca) 80 fkszekeros koloniaval telepedett le. 

A madarvkdelmi krdekek nagy karara azonban 1906. kv oszkn 
a ,,de Bol" nevu teriilet mas kezekbe ment a t  6s az  egyesiilet bizto- 
sabb alapon nyugv6 mukodksi teret volt kknytelen keresni. A Naar- 
.dermeer pkldajan okulva a tulajdonba va16 megszerzkssel, vagy 
ajandkkbafogadissal igyekezett a madarvkdelmet szolgal6 teriile- 
teket biztositani, ami ott nagy mkrtekben es paratlan eredmknnyel 
sikeriilt is. 

Ennek az  eljarasanak 6s a madarvkdelern terkn7 kifejtett sike- 
res tevekenyskgknek pl. a Texel-szigetkn az lett a kovetkezmknye, 
hogy azt a sziget lakosai is csakhamar krtkkeltkk ks mkltanyoltak. 
Igy pl. a Hoorni Nieuwland tulajdonosai birtokaikon a tojas- 
szedkst vkgleg besziintettkk 6s ezaltal foldeiket a vkdett helyek 
koze soroztak. 

A kis Hollandiaban, mely a madarvkdelem terkn Eur6pAban 
igen elokelo helyet biztositott rnaganak, van mkg ezenkiviil vagy 
15 madarvkdelmi teriilet (madarmenhely), ahol cankbk, bibicek, 
godak, sirhlyok, lilkk stb. fkszkelhetnek zavartalanul. 

Meg kell itt jegyezniink, hogy a hollandiai allarnerdkszet, a 
foleg 1Apos vidkkeken elteriilo Allami erdokben, a z  egyesiilet tevk- 
kenyskgknek szellemkben gyakorolja a madarvkdelmet, arnikrt eze- 
ket az  erdoket is rnadarvkdelmi tekintetben a termkszet vkdett he- 
lyeinek tekintik. 

Angliaban a tarsadalom annyira felkarolta a termkszetvkdel- 
met ks benne a madarvkdelmet is, hogy az allam nem is kknyszeriilt 

. eddig madarvkdelmi teriiletet biztositani. Tarsadalmi tlton ott eddig 
mar 120 ilyen helyet lktesitettek. 

Egyesiiletek 6s maganosok karoljak fel foleg az  eszmkt. Ezen- 

I 
kiviil 18 grbfsag is Iktesitett madarvkdelmi helyeket, ks azokat 
ilyen tekintetben kivonta a tulajdonosok szabad rendelkezkse a161; 
aminek folytan turni tartoznak, hogy ott a madarakat vkdik. A ma-- 
darak teljes kimklete termkszetesen a birtokosokra is kotelezo. 

Svajc tarsadalrna ks kormhnya nagyon kifejlett termkszet- 



vkdelmi kultusza mellett jelentkkeny gondot fordit a madarvkde- 
lemre is. 

Sok madarvkdelmi helyet letesitett, amelyek koziil kiilonosen 
emlitksre mkltb a sempach-i ks a kaltenbrunneni. 

Finnorszagban (Suomi) az  1923. kvi februar h6 23-an hozott 
terrnkszetvkdelmi torvkny alapjan a termkszetvkdelrni helyek kije- 
Iolese folyamatban van. 

Az allami kozponti erdoigazgatbsag az  hllami birtokok jelleg- 
zetes keletfinnorszagi rkszein nevezetesen Pamilonkoski its Kuusa- 
monkoski kornykkkn 6s a Tolvajarvi-tb vidkkkn, osszesen mintegy 
1500 ha teriileten a fahasznalatot megsziintette es a teriileteket 
vkdelembe fogadta. Egyebkknt Lincola professzort bizta meg a ve- 
delmi teriiletek tovabbi kivalasztasaval es hatarainak kijel~lesevel.~ 

Az Eszakamerikai Egyesiilt-Allamokban fejlett ki talan a leg- 
nagyobb aranyokban a termkszetvkdelem. A madarvkdelmi rnoz- 
galmat a noi kalapdiszek ckljara a kereskedelemnek szallitott ma- 
dartollak, legfokkppen pedig a kbcsagtollak beszerzksevel jarb az  
a hatartalan madarpusztitas valtotta ki, rnely egynkmely madarfaj, 
kiilonoskkppen pedig a kocsag teljes kihalasanak veszklye fenye- 
getett. 

Ennek megakadalyozasara megindult igen elknk tarsadalrni 
mozgalorn hatasa alatt e s  a kiilonben is nagy termkszetszeretete 
rkvkn nehai Roosevelt elnok 1903-ban az allami birtokokon 70  ma- 
darvedelmi teriiletet( madarmenhelyet) letesittetett. 

A kkrdes irant klknk krdeklodest tanusitott amerikai tarsada- 
lomban is csakhamar alakultak ilyen cklok szolgalatara egyesiile- 
tek, amelyek koziil a nagy anyagi erovel rendelkezo, 6s folottkbb 
tevkkeny ,,Adubon Society" mar 40  madarvkdelmi hellyel rendel- 
kezik. ~egnevezetesebb ezek koziil a Louisiana allamban lkv6 
40 nkgyzetmkrtfold nagysagu ,,Rainey Wild-life Sanctuary" nevii, 
ahol orjaratok vkdelmezik a madarakat minden karos hatas elol, k s  
ahol az igen rnegszaporodott ks ma mar ott aranytalan szhmban 
610 13 1 madarfaj taplalkkat mesterskgesen is termesztik es te- 
nyksztik. 

' Dr. 0 .  J. Lakari: Uber Naturschutz. (Vortrage iiber die Waldwirtschaft und 
Forstwissenschaft in Finnland. Helsinki, 1928. 

Az Bszakamerikai Egyesiilt-Allamokban (U. S.), tigymint 
Afrikaban is, vadvkdo teriileteket (Game reserve) hasitottak ki. 
Pontos meghatArozAssa1 koriilirt ks kijelolt nagyobb foldrkszek 
ezek, amelyeken vadaszni tilos, ks amelyeken a vad teljes nyugalmat 
talal. Ezek kihasitasival, 6s szigorti orizetkvel kivanjak az  e vilag- 
rkszekre jellegzetes vadak fenntartasat ks a kipusztitbik ellen a 
kivhnatos vkdelmet biztositani. 

Ausztraliaban is jelentkkeny tevkkenyskget fejtenek ki manap- 
shg mar nemcsak a madarvkdelem, de egyhltalan az  allatvkdelern 
korii1.l 

Magyarorszagon a termkszetvkdelem rendezetlenskge folytan, 
a szbnak szorosabb ertelmkben vett ks minden idokre megfeleloen 
biztositott vkdelem alh kevks helyet rendeltek. 

Schenk Jakab igazgatb, a kbcsagok magyarorszhgi pusztula- 
sanak veszedelmkrol irt cikke a kiilfold ornithologusai kozott, sot 
annak madarszereto tarsadalrnaban is visszhangra talilt. Dryver 
Jhnosnak, az Amsterdam szkkhellyel miikodo hollandi Madarvk- 
delmi Tarsasag titkiranak gyiijtkskbol, valamint Warga  KAlmAn 
ornithologusnak egy hazai lapban elhelyezett felhivasara nhlunk 
begyiilt adomanyokbbl sikeriilt is a Kisbalatonon egy ort alkalmazni. 
Amikor azuthn e felfogadott or dijazasat szolgil6 ez az  osszeg elfo- 
gyott, az  ornek bkrkt az  hllam vhllalta. 

Kktskgtelen, hogy egy ornek is hasznht latja a madarvkdelem 
a Kisbalatonon," mkgis nem szorul bizonyitasra, hogy ekkora terii- 
let vkdelmkre tobb or volna sziikskges, kiilonosen addig, amig ott 
vadhszni is lehet, ks egyik-mhsik vadasz szenvedklye ezeket a ma- 
darakat sem kimkli meg. 

A masik, tijabban allamilag orzott teriilet Urbd puszta, ahol 
a ghzlb-fklkknek van igen alkalmas fkszkelo helye." A kornykk le- 
csapolasa nagyon kkrdksessk teszi Urbon a gazlbk tanyajhnak a 

' Schenk Jakab: Madhmenhelyek. (Brehm: Az Allatok vilAga VIII. k. 86. 0.) 
' A kovetkezo fajok fhszkelnek itt: Vanellus capella, Totanus calidris, Limosa aego- 

cephala, Charadrius alexandrinus, Glareola prabincola, 'Anser ferus, Hydrochelidorl leuco- 
ptera, Hydrochelidon hybrida, Otis tarda, Botaurus stellaris, Ortygometra porzana, Orty- 
gometra parva, Ortygometra pusilla. 

' Schenk Jakab: K6csagvCdelem, 
XIV-XXXV. 1929. 460. old. 

term6szetvhdelem 1925/28. Cvi jelenths. Aquila 



pedig a vkd elern hat2 .sa folythn az 1928. kvi ta- 
vaszi allornhny nagyon szkp volt. 

Ehhez hason16 teriilet van B6csa kozskg hatAraban, ahol a 
guliphn (Recurvirostra avosetta) is (34. kkp) szkp szhrnban fksz- 
kelt, sot elofordult a gblya tocs (Hirnantopus candidus) is. 

Koltenek itt a szkki lile (Charadrius alexandrinus) (35. kkp) 
es a piroslabri cankb (Totanus calidris). VonulAskor a gfizlbk ke- 
resik fel a mocsaras rkteket k s  vizillasokat. 

Ezek a rnadarak itt ernberemlkkezet bta koltenek, ks ez a te- 
riilet, annal is inkibb krdemes a vkdelemre, mert az az eddig 
tervbe vett 6s j6rkszt vkgrehajtott lecsapolisokon kiviil esik. Most 
Font Istvhn ottani foldbirtokos 6s rnadirbarit tartja orizet alatt a 
teriiletet. Minden idokon at azonban a vkdelern e tiszteletremklt6 
gondosshggal biztositva nincs. 

Gr6f Szkchenyi Bertalan, a Legnagyobb Magyar never01 ne- 
vezetessk lett cenki hitbizomhnyi birtok jelenlegi haszonklvezoje 
intkzkedett, hogy az uradalorn fertotavi birtokrkszkn egy 40-50 
kat. holdat elfoglal6 nidas rkszletet kikapcsoljanak a hasznalat 
a161. Ott nadat ne arassanak, hogy a visszatkro kbcsagok 6s egykb, 
ott fkszkelo gkmfajok - mint pl. a kanalas gkrn - alkalrnas fksz- 
kelo helyet talaljanak. 

Ez a tiszteletre ks kovetksre rnklt6 intkzkedks - mint irjakl 
- eddig nern jirhatott a kello sikerrel, rnert az orszag rnegcsonki- 
tisaval a hatarvonal a Fertot is itszeli, ks a most rkszben a rna- 
gyar, rkszben az osztrak dlarnhatalorn ala tartoz6 fertomenti koz- 
segek lak6i csbnakokon jhrnak a t6ra nhdat viigni ,,S mkg a fegy- 
veres erovel is szernbe szallanak, ha a nadarathban oket megaka- 
dalyozni akarjak." 

A sokfkle kneklo madar egy bizonyos teriiletre kiterjedo vk- 
delmknek szkp pkldajat lathatjuk a balatonmellkki Fiizfo gyartelep 
(Veszprkrn) drbtsovknnyel bekeritett 150 kat. holdas teriiletkn, ahol 
a fiatal tolgyerdobe csak a legut6bb telepitett gyir nagyszimri al- 
kalrnazottjanak 6s munkasainak lakasait ovezo f i s  rkszeken k s  a 
bekpitkssel tagolt erdofoltokon hozzakrto alkalrnazisban a mester- 

Schcnk Jakab: K6csagvCdelem-temCszet~6delem. Kiilonlenyomat az Aquila 
XXX-XXXI-ik 1923-1924-iki kotetCbo1. . . 

34. GULIPAN FESZKE. 
(Recurvirostra avosetta.) 

Bdcsa. 
Schenk Jakab felvetele. 

35. SZfiKI LILE FESZKE 
(Charadius alexandrinus.) 

viragzo sziki zsazsa (Lepidium cartilagineum) kozatt. 
Szunyogpuszta (Urbo). 

Schenk Jakab felvetele. 



skges .feszekoduk nagy szamat helyeztek el. A madarakat tklen 
nagy gonddal etetik, a macskatarthst megtiltottik, a madarakra 
khrtekony allatokat pedig irtjak.' Ezt a vkdett teriiletet azutan miha- 
mar a madarak olyan sokasaga lepte el, hogy alig 2 kv alatt a ma- 
darak knekktol egkszen szokatlanul .hangos lett az  egksz gyartelep, 
egykbkitnt is kedves tajkka."anapsig mar, a gyari munkassag is 
a legnagyobb itrdeklodkssel figyeli a fkszekoduk mind siiriibb be- 
nkpesedkskt. Tklen szerefettel taplalja a lakisa  kork sereglo cinkk- 
ket, rig6kat stb. 6s kppen nem mkltatlankodik azon, sot nagyon 
megbecsiili, hogy a tavasz pompiijAni1, pihenoje alatt, nem mada- 
rakra vadasz6 macsltak ravaszshgaban, hanem a sokfkle mad i r  
knekkben, kozte a csaloginy daliban gyonyorkodhetik. 

Vkdett helyekrol eddig alig szereztiink tobb tudomast, holott 
- mint jeleztiik - a termkszetvkdelem krdekei a csonkaorszag te- 
riiletkn is jelentekeny szirnu termkszetvkdelmi helyet siirgetnek. 

A Hortobagy, a kiklt 6s kisziritott magyar pusztak ez a jel- 
legzetes kkpviseloje, tobb ritka madarfaj tanyhja, ks a pusztai 
olyvnek, (Buteo ferox), a rovidujjfi pacsirtanak (Calandrella bra- 
chydactyla) ks a szkki cskrnek (Glareola pratincola) s Magyar- 
orszagon val6sziniileg mar az egyetlen folelohelye. E mellett ta l in  
a viliignak legnagyobb vadlud gyiilekezo helye. 

Lehet-e itppen ezeknek a madirfajoknak tanyajaul its a vad- 
ludak gyiilekezo helykiil, a meg nern miivelten sokaig mar nem 
hagyhat6 Hortobigynak egy jellegzetes rkszkt vitdett helyiil kije- 

I lolni 6s az ilyen cklt hatrinyosan nern befolyAsol6 hasznilat mellett 
I a jovoben fenntartani, - olyan kitrdks, mely behat6 szakkrtdi meg- 

fontolist igknyel. ~t letszeri ien el nern intkzhetb, 6s a vele va16 fog- 
lalkozist mindenkkppen megitrdemli! 

A velencei tavat, mely jellegzetes madirvilhgir61 annyira ne- 

Kiirtottak misfel (1928. I.-1929. VIII.) ev alatt a 150 kat. hold bekeritett terii- 
leten 6s annak kozvetlen kozelkben 42 macskit, 3 kk6or ltutyit, 33 szarkit, 5 g o r h y t ,  
7 menyetet stb. 

Nagy kir, hogy a gyiri kerteszet az erdei f i k  alatt vadon tenyeszo cserjkket 
kivigatta, aminek folytin a csaloginy zavartalan feszkelo helyeit akaratlanul is nagyon 
megapasztotta. Ez a hiiny azonban csakhamar 6s akadaly nelkiil p6tolhat6 lesz! 

Schenk Jakab: A gyakorlati termCszetvedelem meginditisa Magyarorszigon. 
34. oldal. 



vezetes, mindenkkppen termkszetvkdelmi teriiletnek kellene nyilva- 
nitani. I 

Ez a t6 a legnagyobb telepe a mezogazdashgilag annyira 
hasznos danka-siralynak ' (Larus ridibundus), jellegzetesen krde- I 

kes tanyhja a szhrcshnak (Fulica atra) ks a vocsok fajoknak; 
(36. kkp) a mellett, hogy egykb vizi madarak nagy tomegei nkpe- 
sitik be  ks teszik krdekessk ezt a mas tudomanyos nkzopontb61 is, 
jelentos szkp tavat. Ritka apr6 nhdi madarak, bark6s cinegkk, kkk- 
begyek, fiilemiile sitkkk, nhdi tiicsok madarak, vizi csibkk, kiilonfkle 
rkckk (37. kkp), vadludak stb. tarka egyvelege szerez itt gyonyo- 
riiskget a termkszetbarhtnak. 

Term6szetvkdelmi hellyk nyilvhniths, illetve vkdelembe foga- 
das  uthn az  volna az elso teendo, hogy a tbnak vadaszati 6s hala- 
szati viszonyait szab~lyozziik ks termkszetvkdelmi orokkel szall- 
jhk meg a tavat. 

Schenk szerint meg lehetne e mellett is tartani az  oszi vadllid- I 

ks vadrkce-vadhszatokat, 6s az  oszi, esetleg tkli 6s kora tavaszi ha- 
lhszatokat, de azontlil tilos volna akhr halhsznak, akhr vadasznak I 

a t6ban jhrhs, legfokkppen a koltksi idoben. 
Meg kellene sziinnie annak a jelenleg div6 szokisnak, hogy 

egyes kozskgek napi vadhszjegyeket adnak ki, 6s ennek megszer- 
zkskvel vadhszhatik biirki tetszkse szerint ks le is lohet mindent, 
ami fegyvere csove elk keriil. 

Mindez a mai hllapottal szemben jelentkkeny elonyoket jelen- 
tene, mert megsziintetnk a madirtojhs-szedkst, az orvvadtiszatot, 
a halaszatot, 6s mddot nyujtana egy okszerii halgazdasiig kifej- 
lesztkskre. i ..; .l 

Amennyiben pedig a szab8lyozhs 6s orizetbevktel ' valamely 
irhnyban idolegesen, vagy tartamosan (pl. bizonyos helyeken a 
nad-vaghs megsziintetkse) , hhtranyos lenne a tulajdonosokra, a 
nyujtott elonyok szambavktelkvel az  elveszo ks egyezskgileg vagy 
bir6ilag megallapitott haszonkrtkket, - ha  arr61 az  krdekeltek a 
termkszetvkdelem nemes feladatanak krdekkben le nem mondanh- 
nak - rksziikre az  hllamnak, vagy az  i'lyen cklok szolghlathra ala- 

l Schenk i. m. 38. old. 

36. FEKETENYAKIS VOCSOK FBSZKE. 
(Podiceps nigricollis.) 

Velencei to. 
Schenk Jakab felvktele. 

37. BARATRBCE FBSZKE. 
(Nyroca ferina.) 

urbopuszta. 
Schenk Jakab felvktele. 



ku16 6s az allam rkszerol anyagilag tamogatott egyesiiletnek kel- 
lene azt megtkritenie. 

Vedelembe kellene fogadni a Ferto-tonak a csonka orszag te- 
riiletkre eso egksz teriiletkt is. 

Vedelernre krdemessk teszi fokkppen a kbcsag, mely ott elofor- 
dul, de nern tudni, hogy h01 fkszkel. Kiilonos vkdelmet krdemel mkg 
a kacago-cskr (Gelochelidon anglica Mont.), mely az orszhgban 
egyebiitt sehol sem, ks itt is csak idoszakosan kolt. 

Vedelembe kell fogadni ezeken a ritkashgokon feliil a vizi- 
madaraknak azt a mas, egykb sokasagat, mely ezt a videket a 
termkszetbbhr elott krdekessk ks becsessk teszi.' 

Fkszkelks alatt a teriiletnek a kozlekedks elol va16 elzhrhsa, k s  
a feszkeles tartarna alatt a vadhszat, halaszat, a kaszhlas 6s legel- 
tetks eltiltisa, valamint a cs6naktartAsnak engedklyhez kotkse 
volna a legfontosabb teendo; az orok alkalmazasa mellett. 

A madarak fkszkelkset ugyanis itt nemcsak a helybeli parti 
lakossag zavarja meg, hanem ennkl sokkal inkhbb a thls6 parti la- 
kossagb61 kikeriilo orvvadaszok ks orvhalhszok, akik lelovik az 
anyamadarat, kiszedik a fkszkekbol a madarak tojasait, ks cs6nak- 
jaikkal mindenkkppen megzavarjik a koltks nyugalrnht. 

A vkdett helykknt kijelolni javasolt teriiletben krdekelt Ilmic 
6s Mosonbiinfalu kozskgeknek ez a teriilete eddig a legeltetks, a ka- 
szalas, a nhdkiterrnelks 6s a halhszat ~ t j a n ,  valamint a vadhszat 
bkrleti krtkkesitese rkvkn hozott hasznot. A gazdashgi miivelks bel- 
terjesebbk tktele mellett ez a teriilet bizonyos, a fkszkelksi idore 
kiterjedo korlatozasok, valamint a vadaszat ks halaszat gyakorlh- 
sanak szabalyozasa mellett az eddigi mbdon volna tovabbra is 
ha~znosithat6.~ 

Vkdett hellyk kellene nyilvanitani az orkdnyi madaras tavat, 
mely a kkkcsorii rece (Erismatura leucocephala) fkszkelb helye; 
ep igy a borosberdnyi gyurgyala telepet. Ugyanilyen vkdelmet kr- 

' Van ugyanis ott kkkbegy (Erithacus svecica cyanecula), bark& cinege (Panurus 
biarmicus russicus), fiilemiilesitke (Lusoiniola melanopogon), nldi tiicsokmadlr (Locustella 
luscinioides), gblyatocs (Himantopus candidus), szkki lile (Charadnius alexandrinus), g&- 
mek, recbk, ludak 6s sok egybb vizimadlr. A vadludak kiilonosen osszel jelennek meg nagy 
szimban, 6s az oszi atvonullskor sok kiilonleges madlrfaj is megfordul ezen a vidbken. 

a Schenk i. m. 39. old. 



demel a rnohacsi Rihato is, mely tobbfkle vizi madar feszkelo 
helye (38. 6s 39. kkp) stb. 

A novknyviligb61 tobbek kozott pl. vkdett teriiletkknt kellene 
elbiralni a hkvizi tavat 6s a csatorna egy rkszkt (40. kkp), mely 
botanikai szempontb61 az6ta tett hirnkvre szert, miota Gliick Hen- 
rik heidelbergi professzor a partjan a Schoenoplectus (Scirpus) 
litoralis nevii kik6t fedezte fel,' amelynek ez a z  egyediili kontinen- 
ta lk  elofordul6 helye. Ujabban egy masik ritkasag, az  Utricularia 
biflora is elokeriilt vizeibol," mint ennek a fajnak elso 6s egyediili 
eur6pai termohelye. 

Hogy a Lovassy Sandor altal odatelepitett piros, kkk 6s fehkr 
trbpusi tiindkrr6zsAk (41. kkp), mily elbAjo16 f16rit teremtettek a 
viz tiikrkn, az elenk ernlkkezetkben marad mindenkinek, 
aki ezt a szinpompat csak egyszer is 1Atta. Sajnos a fiirdo- 
vendegek kimeletlen modon bannak ezekkel a szkp virhgok- 
kal! Ahol szerkt tehetik, csokorba gyiijtik CS elviszik, mintha nenl 
nyujtaninak e viragok nagyobb gyonyoriiskget viruld pornpajukkal 
a szabad termkszetben. A t6 6s partjdnak f16rAja tehat mar ma is, 
de foleg akkor szorul majd kiilonos vkdelemre, ha az  uszoda ki- 
bovitkskre, vagy a medence kitisztitasira keriil a sor. A partsze- 
gkly kitakaritasanak iildozatul esett mar a Scirpus legnagyobb 
rksze. Szerencse, hogy ez a k ika  a lefoly6csatorna szklkn is meg- 
telepiilt. Megmaradasa azonban itt is veszedelemben forog, mert 
kvenkint lekaszaljak. 

Vkdett hellye kell nyilvanitani a Szent Gellkrt-hegyet, mely 
nemcsak Budapest latokkpenek egy kimagasl6 resze, hanem a nii- 
vknyvilag termkszeti emlkkeinek is val6sagos tarhaza. Kiilonosen 
dkli oldala, a nap melegknek kitett sziklls-koves, fiives lejtoivel a 
dklvidkki 6s keleti (balkani) novhyeknek nyugat felk ugysz61van 

H. Gluck. Scirpus litoralis Schrader, ein fur die ungarische Tiefebene neu ent- 
decktes Tertiar-Relikt tropischer und subtropischer Gegenden. Magy. Bot. Lap. 1,919., 
1-14. old. 

Jlvorka S. dr. kozl6se a botanikai szakosztllyban, 1930. I 1 

Dr. Lovassy Slndor. A keszthelyi hCviz tropikus tiinderrbzsii. A Balaton tud, 
tan. eredm. 11. kot. 11. S. 11. szak. fiiggel. 1908. Dr. Lovassy S. 1882 jtinius 22-611 telepi- 
tette a HCvvizbe a feher virlgti Nimphea lotus L., a kekszinti N. coerulea Salvigny 6's a 
sot6tr6zsaszinii N. rubra Roxb. ifajokat (Borbls V. A Balaton flbrlja. A Balaton tudo- 
mlnyos tanulmanyozlslnak eredmenyei. 11. k. 34. old. Buddp'est, 1900). I ,  







41. T ~ ~ N D E R R ~ Z S A  
(Nymphaea Lotus.) 

a hevizi t6ban. 
Balogh Rudolf felvdtele. 



utolsb menedekhelye.' Amiota a fovaros e helyet parkka alakitotta 
at, ezeknek a novknyritkasagoknak egy rkszkt, a fiives teriiletek 
bekeritksevel ks a sziklas reszek elzarasaval a kipusztitis elSl meg- 
mentette. Mas rksze azonban a hegyteto sziklai kozt mirg vedelem 
nklkiil maradt; pedig a hegy egesz florajat mindenkirppen a leg- 
szigorlibb vkdelemben kellene rkszesiteni. Mar maga az  a jelensirg, 
hogy a fovirosnak ugyszblvan a kozepkn rendelkeziink egy ilyen 
termkszeti alkotassal, amelyen nkhiny masutt nem talalhatb ritka- 
shgon kiviil a magyar kozkphegysegnek legjellemzobb kkpviseloi 
egyiitt vannak 6s amelyet mar az arrol irlvezheto paratlan kilatas 
miatt is a budapestieken kiviil annyi idegen latogat - rnell~zhetet- 
len sziikskgessk teszi a szigorli vkdelemrol 6s ezzel az  krdekes flbra 
fenntartisarbl valb szorgos gondoskodist. 

Vkgiil vkdett helyekkknt kellene kijelolni ks ilyen krtelemben 
gondosan oltalmazni a hazai fl6ra 6s fauna mindazon ritkasagai- 
nak ks krdekesskgeinek lelohelyeit, amelyeken az  alabbiakban ja- 
vasolt rezervicibk biztositisa bhrmi okb61 khros kihatasti hosszabb 
halasztast szenvedne ks ahol ilyenek lktesitksknek le nem kiizdheto 
akadilyai jelentkeznknek. 

b)  A ve'dett nove'ny- 6s allatfajok. 

Amikor meghatarozott helyek florajanak, faunajinak, vagy 
mindkettonek nem minden, hanem csak egy bizonyos, vagy egy- 

Igy a fiigefanak (Ficus carica) (Fialowski L., Megedzodott fiigefacskak a Gel- 
lkrthegyen. Term. Tud. Kozl. 32. 537.), a t6rokpirosit6nak (Peganum harmala) 6s a 
Judasfanak (Cercis siliquastrum) kilzCpmagyarorszagi egyediili eloofrdulisi helye. A 
torokpirosit6 CrdekCben mar Herman Ott6 irta az annak idejkn feltiinbt keltett cikkCt: 
,,Veto, vagy inklbb kCrCs egy Crdekes novCny nevCben. (TermCszetrajzi fiizetek 11. 
1878. 76-79.) - Szintkgy egyediili csonkamagyarorszagi elofordulki helye a Silene 
flavescens-nek. EgyCb ritkasagai a Valerianella membranacea, V. hamata, Thymus 
badensis, Ephedra distachya, Erodium ciconium, Ceratocephalus orthoceras, Podanthum 
canescens, Bassia sedoides, Reseda inodora, Alyssum Arduini, mely aranysirga d6s vi- 
rAgzat5val tavaszkor val6sbgos disze a Duna felC eso szikliknak. TovBbb6: Crupina 
vulgaris, Centaurea Sadleriana, C. Adami, Artemisia austriaca (sajnos kiveszett), Aegi- 
lops cylindrica, Agropyron cristatum, Bromus sterilis hisliflorus, Festuca dalmatica, Stipa 
Joannis, Phleum asperum, Potentilla leucotricha, Rosa coriifolia, R. solstitialis, Tribulus 
orientalis, Althaea pallida, Silene longiflora, Brassica elongata, Achillea pannonica, Minuar- 
tia fasciculata, M. glomerata, Arenaria leptoclados, Paronychia cephalotes, Viola Kitai- 
beliana, Calepina Corvini, Hutchinsia petraea, Arabis petrogena, Sempervirt!m hirtum, 
Bupleurum affine, Androsace maxima, Crepis pulchra. 



nkhdny fajat fogadjuk oltalmunkba, mar csak a kerdeses fa j  vagy 
fajok vedelmi.ro1,' azoknak vtdett helyerol lehet sz6. 

Az alpesi viragokat pl. a legtobb orszlgban ma mar tkteles 
torvenyek, vagy ilyenekre alapitott rendeletek fogadjak oltalmukba. 

A volt osztrak orokos tartomanyok jartak e tekintetben legelol. 
Igy 1881-to1 Salzburgban, 1892 ota pedig Tirolban lepett 

tletbe a tartomanyi torveny, mely a havasi gyopart fogadja ve- 
delmebe. 

1898-ban Krajnaban a havasi gyopar es  a borosz lh  (Daphne 
Blagayana, ..Konigsblume") vedelmere hoztak torvenyt, mig 
1905-ben Also-Ausztriaban ugyanilyen torveny a havasi gyoparon 
kiviil oltalmaba fogad meg tobb mas havasi novknyt is.' Az 1914-ben 
Stiijerorszagban eletbe lkpett tartomanyi torveny 13 havasi novivenyt' 
vesz vkdelmebe, rnig az  1915-ben Salzburg, Tiro1 6s Voralberg 
reszere kiadott torvenyes rendelkezesek e 3 tartomany 33 noveny- 
fajtanak vedelmerol gondoskodnak. Ezek a rendelkezesek mar ti- 
lalmi idokrol is szolnak es kiilon felsoroljak a tilalmazott jaraso- 
kat is. 

Bajororszagban a biinteto torvhykonyv egyik paragrafusat 
egeszitettkk ki olyan ertelemben, hogy megfelelo buntetks var arra, 
aki az  illetekes hatosbgoknak egyes hazai allat- vagy novenyfaj 
kipusztulbat megghtolni hivatott intezkedksei 'ellen vet. 

E torvenyes rendelkezesre va16 tamaszkodassal azutan a ba- 
jor beliigyminiszter 1925 julius 4-611 kiadott rendeletkel 15 havasi 
novenyfajra terjesztte ki a legszigorubb vedelmet.' Ezeket a no- 
venyeket sern letepni, sem gyokerestol kiemelni, sern iizletileg for- 
galomba hozni s az  orszagbol kivinni nem szabad. 

Svajcban kezdetben a Genfben szekelt ,,Association pour la 
protection des plantes" fejtett ki krdernes tevkkenyskget a havasi 
viragok vkdelmeben. Ezt az  egyesiiletet 1908-ban felvlltotta a 

svajci orszagos termeszetvedelmi bizottsag, amelynek sikeriilt a 
genfi kanton kivktelevel az osszes kantonok olyan hatarozatait biz- 
tositani, amelyekkel azok az alpesi viragokat vedelmiikbe fogadjak, 
6s azok szedkskt biintetks terhe mellett megtiltjik.' 

Olaszorszag ilyen iranyban a legutobbi idokig nem sok ered- 
menyt tudott felmutatni. Az olasz ,,Pro montibus et  sylvis" egyesii- 
let osszekottetest tartott ugyan fenn a svajci 6s nemet hasonlo cClu 
egyesiiletekkel; ilyen iranyu munkassagat azonban nern jutalmazta 
siker, mert pl. a havasi gyopar fenntartasa krdekkben 1903-ban 
tett eloterjesztCse sern jart eredmennyel. Nem kktelkediink azonban, 
hogy Mussolini mindenre kiterjedo erelye ervenyesiil majd a ter- 
lneszetvedelem koriil is, amikent az  hatalmas aranyokban nyilvanult 
rneg mar az  erdeszeti celok szolgalatAban is. 

Franciaorszagban a havasi flora vkdelrnere irAnyul6 torekvb 
sek nagyobb megertksre talhltak. 

Geschutzte Pflanzen, Geschiitzte Thiere. 
a Igy: a Nigritella nigrCt (Kohlroschen), a Primula auricula-t (Aurikel), kiilonfkle 

Ophrys fajokat stb. 
a Ezek: Gnaphalium leontopodium, Cyclamen europaeum, Rhododendron ferrugi 

neum, Rhododendron hirsutum, Anemone alpina, Nigritella nigra, Helleborus niger, Cypri- 
pedilum calceolus, Nymphaea alba, Daphne cneorum, Daphne striata, Pinus cembra, 
Gentiana acaulis, Primula auricula, Lilium martagon. 

A savoyai prefektus meg 1890-ben megtiltotta a Cyclamen- 
nek gum6sto1 valo kiemeleskt; 1900-ban pedig az Isere megye pre- 
fektusa rendelt el szigoru tilalmat egyes vadon 610 novknyek VC- 
delmere.' 

Norvkgiaban a kormany az 1910 julius 25-611 szentesitett ter- 
rnkszetvedelmi torvkny alapjan a dovre-i kincstiri birtokon a Foks- 
tuen Hjerkin Kongsvold 6s Drivstuen nevii reszeken a gyiijtok 
rCszerol erosen veszdyeztetett arktikus novenyfajokat vkdelem a16 
helyezte 6s azok gyiijtkskt a vallas- CS kozoktatasiigyi minisztkrium 
kiilon engedClyCt61 tette fiiggove 6s igy tovibb. 

Igy pl. Bern kanton kormlnyz6tanicsa rendelete szerint buntetks terhe mellett 
tilos kitkpni, vagy kilsni a kovetkezo vadon 610 novknyeket: Lilium croceum Chaix., Leuco- 
jum aestivum L. Iris sibirica L. Cyripedilum calceolus L. Aquilegia alpina L. Clematis alpina 
L. Papaver alpinum L. Daphne cneorum L. Daphne alpina L. Eryngium alpinum L. Cycla- 
men europaeum L. Leontopodium alpinum, Cass. Artemisia laxa (Lam). Jahresbericht 
der Schweizerischen Naturschutzkommission 191 1/1912. Base1 1913. 20. old. 

Igy: .a havasi gyopir, az Areniriak, a Cyclamen, az Achillea moschata, Cypripedium 
caleolus, az Erygium, a Gentiana, a Rhododendron hirsutum 6s ferugineum stb. vk- 
delmkre. 

a Vkdelem a l l  helyeztkk a kovetkezo fajokat: Alsine hirta A. stricta, Artemisia 
norvegica, Astragalus oroboides, Campanula uniflora, Carex capitata, C. fuliginosa, C. 
microstachya, C. ornithopoda, C. paralella, C. rariflora, C. rupestris, Catabrosa algida, 
C. concinna, Cerastium arcticum Chamaeorchis alpina, Draba alpina, D. curtisiliqua, D. 
nivalis, D. Wahlenbergii, Erigeron elongatum, Gentiana tenella, Kobresia caricina, C. 



Itt kell felemliteniinlt, hogy alpesi viragok kultuszanak 6s ez- 
zel azok vedelmenek szolgalataban is, vagy 20 6v elott eurbpaszerte 
alpesi viragoskerteket, alpinetumokat littesitettek. Igy Svajcban 7, 
Franciaorszagban 7, Nkrnetorszagban 2, Ausztriiban 4 its Magyar- 
orszagon 1 ilyen kert lktesiilt. Ezeknek a kerteknek eredetileg azt 
a hivatast szanthk, hogy kisebb havasi noveny rezervaciokkht 
szerepeljenek, amelyekben a kipusztul~ssal fenyegetett fajok v&- 
delmet talalhatnak. Ezek a kertek azonban ilyen citlra viszonylag 
nagyon is kicsinyek, es tenyesztisi kiserleteken kiviil legfeljebb 
esztktikai es oktatb cklokat szolgalhatnak.' 

A vadaszati torvknyek rendelkezksein kiviil ugyanilyen vede- 
iemben reszesiilnek egyes allamokban bizonyos allatfajok. 

J6val a vilaghaboru kiterhe elott mar a porosz allamerdkszet 
a kincstari birtokokon a mogyorbszajkb, a vizirig6, a pirbk, a ho116, 
a harkilyfajok, a baglyok, a daru, a siindiszn6 stb. barmi m6don 
i s  ckllal va16 pusztitasat eltiltotta. Ennek az intizkedksnek kap- 
csan mkg azt is elrendeltkk, hogy a jegrnadarat, a sasfajokat 6s a 
vandorsblymot is vedjkk mindazokon a helyeken, ahol szamottevo 
karokat nern okoz. 

Ezeknek a intezkedeseknek azutan a maginbirtokokon is 
akadt kovetoje. Igy Hohenzollern hercege annak idejkn elrendelte, 
hogy terjedelmes birtokain a siralyt, a harkalyt, a vethi varjut, a 
bagoly-fajolcat, a vercset, a rkti hkjat, a kanyat, az olyvet, a saso- 
kat, a fiirjet, a kbcsagot, a vadhattyut stb. kimeljkk 6s vedjek." 

Finnorszagban az 1923. kvi februir 234 torvkny vegrehajta- 
sakh t  kiadott rendelet &-telrnkben lehet bizonyos ritkabb allat- 

sclirpina, Koenigia islandica, Luzula artica, L. hyperborea, L. parviflora, Nigritella nigra, 
Oxytropis lapponica, Papaver radicatum, Pinguicula villosa, Poa flexuosa, P. laxa vivi- 
para, Potentilla nivea, Primula stricta, Ranunculus nivalis, Rubus articus, Sagina caes- 
pitosa, S. nivaPs, Salix polaris, Saxifraga cernua, S. cotyledon, S. rivularis, S. stellaris 
var. comosa 6s var. opdalensis, Sceptrum Carolinum, Stellaria crassifolia, Triticum viola- 
ceum, Vahlodea purpurea 6s Wahlbergella apetala. I 

Prof. Wille N.: Schutz der Naturdenkmaler in Norvegen. Beitrage zur 
lnalpflege 1912. 11. k. 295. old. 

l Dr. Car1 Schmolz: Schutz der Alpenpflanzen Beitrage zur Naturdenkmalpfle 
Band X. Heft. 

Kaan Karoly: A termeszetvkdelem 6s a termeszeti emlCkek fenntartasdnak kk 
desehez, Budapest, 1914. 6. old. 

vagy novenyfajokat az egksz orszag teriileten, vagy az orszag 
egyes reszein vedelembe fogadni. Ez a161 csak a farkas es a giidkny 
kivetel az egksz orszag teriiletkre; mig a medve es a hiuz csak az 
allami birtokon fogadhat6 vedelembe.' 

Magyarorszagon eddig ugyszolvan csak bizonyos allatok ve- 
delmerol gondoskodott a torvenyhozas annyiban, hogy azok vada- 
szatat idohoz kototte, vagy vkgkep eltiltotta. 

Az 1883. h i  XX. tcikkknt szereplo ,,vadaszati torveny" iltala- 
nos lelovksi tilalmat szabott az eneklo madarakra 6s a siket its 
nyirfajd jkrckre. Meghatirozott idore terjedo tilalmat a szarvasra, 
damvadra, ozre, zergere, a siketfajd- es nyirfajd-kakasra, csa- 
szirrnadarra es fogolyra. Minden mas vedett madarra tilalmi idot 
szabott februar h6 l-to1 augusztus 15-big, oly hozzaadassal, hogy a 
tilalmi idoszak alatt a madarak fkszkeit szanditkosan erinteni, toja- 
saikat elszedni nem szabad, kivkve a tojasoknak vadtenyksztits 
ckljabbl va16 gyiijtksltt. 

Az altalanos tilalmi idoszak alatt is megengedte a vadaszast 
a seregekben vonulo vadludakra, vadkacsakra, vad- its szelid ga- 
lambokra, keselyiikre es a sasok, s6lymok, kanyak, vkrcskk, hkjak 
minden fajara, valamint a suholyra, S vkgiil a hollbkra, szarkakra, 
varjakra, verebekre 6s seregelyekre2 6s megengedte minden ido- 
ben a vadaszast a ragadoz6 es kartkkony allatokra. 

A mezogazdasagr61 6s mezorendorsegrol sz616 1894. h i  XII. 
tc. 57. es 58. g-ai alapjan az akkori foldmivelksi miniszter a bel- 
iigyi 6s kereskedelemiigyi miniszterekkel egyetertoleg a torvkny- 
hat6sagokhoz intezett 1901. h i  24.655. VII. 1. szarnti rendelete- 
vel az emlosok 6s foleg a madarak egesz sorozatit fogadta 
vedelmkbe. 

Ez a rendelet azutan kiegiszitkst nyert az 1906. h i  80.644/1, 
Dr. 0. I. Lakari: Uber Naturschutz. (Vortrage iiber die Waldwirtschaft und Forst- 

wissenschaft in Finnland.) Helsinki 1925. 
' Seregelyekre azonban csak szolokben CS gyiimolcsosokben. 
a Az emlosok koziil vkdelembe fogadta: a denevkr minden fajit, a vakondokat 

(kivkve a virlgos-, vetemenyes- 15s csemetekertekben, aholis pusztithatbk), a cickbnyokat, 
kivCve a halaszatra karos vizicickanyt, vegiil a siindiszn6t. 

' A madarak vedelme azok oly nagy szamira terjed ki, hogy azokat itt felsorolni 
nem lehet. 



B. 3.: majd pedig az  1912. kvi 16.946. XI. 3. F. M."zamti rendele- 
tekkel, amelyekben tijabb madarfajok vkdelmkrol tortknik gon- 
doskodas." 

Legtijabban pedig - mint arr61 az elozokben is megemlkkez- 
tiink - a foldmivelksiigyi miniszter az 1925. 6vi XXIV. tc. 1. 
$-fiban nyert felhatalmazas alapjhn kiadott 1925. kvi 85.000 szam 
alatt altalanos vadhszati tilalmat rendelt el a kis ks nagy kbcsagra, 
a z  iistokos gkmre, a vadpulykara, a reznek ttizokra, a kanalas- 
gkmre 6s batlhra; tovhbba a vadhszati szempontb61 figyelembe 
jovo hasznos madarakra, mint a bibicre, a kkk vkrcskre ks a bag- 
lyok minden fajara. 

Itt kell megemlkkezniink a m. kir. Madartani Intkzet arr61 a 
a hosszabb id6 6ta sziv6s kitartassal vkgzett szkleskorii ks igen 
krdemes akci6jar61, mellyel a mesterskges fkszekodvak terjesztkse 
dt j in  a fkszkelksi lehetoskgek szapori t~shval  ks a madarak tkli ete- 
t%sknek p r o p a g ~ l ~ s ~ v a l  kiilonoskkppen Csorgey Titusznak, az  intk- 
zet krdemes igazgatbjanak, fhradhatatlan buzg6sAga rkvkn kifejt, 
4s  amelynek eredmknyei nhlunk ma mar az  orszag sok helykn szem- 
me1 18that6k 6s igen orvendetesek. 

E tekintetben a ~~~~~~~~~~~OS parkjaiban is tijabban elisme- 
resre mklt6 tevkkenyskg indult meg, bar a Budapesten tartott sok 
.macska, mely a kozeli hAzakb61 a parkokba jar, jelentkkenyen meg- 
.apasztja az  ott tanyat kereso madarviltigot. 

Novknyfajok vkdelmkrol nalunk eddig szamottevoen nern in- 
tkzkedtek. 

A novknyviliig vkdelmkt krinti mkgis a foldmivelksi miniszter- 
nek 1900. kvi 21.527. szamti rendelete, melyben tijbbek kozott ,,a 

' Ez a rendelet gazdasigi hasznukkrt vkdelembe fogadja: a vizli rig&, a vijlos vkr- 
cskt, a kkk vkrcskt, fehkrkormti vkrcskt, a fehkr gdlyit, fekete gblyit, a gy8ngy- vagy 
lingbaglyot. 

' EZ a rendelet, mint ,,pusztul6fklben l6vo ritkasigoy-at vkdeni rendefi: a nemes- 
'k6csagot; a fattyu vagy kis kbcsagot, az iisttikos vagy hajas gkmet, a batlat vagy fekete 
ibiszt 6s a kanalas gkmet. 

Ezek a miniszteri rendeletek 6s koziilok legfiikkppen az elso, legkivilt a v6delembe 
fogadott madaraknak olyan nagy sz imi t  sorolja fel, hogy nyilvdntartba irgy a mezo- 
6s erdaori, mint a kozigazgathi szolgilatban tigysz6lvin lehetetlen. Ehelyztl sohkal meg- 
.feleliibb volna azoknak a madaraknak a felsorolisa, amelyeket nem fogad tEde1n:khe a 
atorminy, mert ezek szima j6val kevesebb. 

foldrajzi elterjedksiiknkl ks fekvksiiknkl fogva az  egyes vidkkeken 
ritka ks erdekes fapkldanyokat ks facsoportokat" megorizni ki- 
vanja! 

Ugy az  allat, mint a novknyvilag egyes nalunk vkdelemre krde- 
mes fajainak gondjainkba fogadasa a termkszetvkdelem egyik igen 
fontos feladata ks nern mellozheto kotelesskge. 

Tarsadalmi titon alig tortknt valami olyan iranyban, hogy pl. 
a madarvilag egy-egy fajhnak bizonyos tenykszo helykn vkdelmet 
nyuj tsanak. 

Frigyes foherceg satorhelyi uradalma a rkti sast  6s a fekete 
g6lybt fogadta sikerrel vkdelmkbe. A kozalapitvlnyok biittaszkki 
uradalmaban dr. Navratil Dezso kezdemknyezkskre, a szemben 
lkvo parton, a kalocsai krsekskg uradalmlban pedig Parthy J6zsef 
gondossaga folytan rkszesitik ugyanezt a kkt madarat vkdelemben.' 

B6cs1a kozskgben a gulipin ks a gblyatocs egy-egy kisebb 
telepkt egy ott lako kisgazda tartja vkdelemben. Kunszentmikl6son 
pedig a vadasztArsasag hatarozta el, hogy a teriiletkbe tartoz6 les- 
hegyi kekvkrcse-telepet vkdelemben rkszesiti es  oriztetni fogja." 
Az ilyen vkdelem, bar nagyon elismerksre mklt6, mkgsem megnyug- 
tat6, mert nincs biztositva a tartamossaga torvknyes rendelkezk- 
sekkel. 

Igy kellene tobbek kozott vkdelembe fogadni az  egri fokap- 
talan tulajdonhban levo Bagota pusztan a reznek ttizokot 6s a nagy 
ttizokot egyarant. A reznek ttizokr61 ugyanis, mely hazhnkban a 
legritkhbban fkszkel, meghllapitottak azt, hogy BagotAn kolt. Elo- 
fordul itt emellett a nagy ttizok is! Az volna kivanatos, hogy ezen 
a pusztan ezt a kkt madhr'fajt egyformaban fogadjik vkdelembe,' 
hogy ott tehat a nagy ttizok vadaszata is egksz kven A t  tiltva legyen. 
KivAnatos lenne ezenfeliil, hogy vagy 30-40 holdnyi foldet ugar- 
nak hagyjanak vissza ks ezhltal zavartalan fkszkelohelyet biztosit- 
sanak szamukra. 

Schenk J.: 1925/28. h i  jelentks, Aquila XXXIV-XXXV. 1929. 460. old. 
a Schenk Jakab: Madirmenhelyek. 
"gyiket vbdelembe fogadni, a misikat nem, - ellenkeznkk az okszerliskggel, mert 

kockiztatni a vedelem gyakorlati alkalmazisinak sikerkt. A nagy tuzok megengedett 
vadiszata kktskgkiviil zavarni a reznek. tuzok vkdelmkt, vadiszatoknil is gyakori tkve- 
desekre nyujtana alkalmat stb. 



A nagy tlizok vkdelmkre igen alkalrnas hely lenne a Magyar 
Tudominyos Akadkmia pestmegyei szalkaszentrnartoni 5000 kat. 
holdas (Vigyaz6 gr6f-fkle) birtoka, arrielyen minden akadaly nkl- 
kiil lehetne a nagy tlizbkot vkdelembe fogadni 6s vadaszatat ott 
vkgkkppen eltiltani. 

A csonkaorszag teriiletkn tudtunkkal a siketfajd 6s a nyirfajd 
a Sopron viros  tulajdoniban litvo ks a soproni banyarnkrnoki ks 
erdornkrnoki foiskolanak tanulmanyi erdijkknt szolgal6 teriiletkn 
mkg elofordul. Ezt a kkt madarfajt, mely nalunk az alabb targya- 
land6k szerint mar termeszeti emlek, rnindenkkppen vkdelern a l i  
kellene helyezni, its vadaszatat torvknyes vkdekezesen alapul6 mi- 
niszteri rendelettel vkgkkppen megtiltani. 

A novknyvil8gb61 dr. Degen Arpad javaslata szerint' vede- 
lembe kellene fogadni a Cyclamen europaeumot, az elofordulisi 
helyein (Baranya, Zala, Somogy, Veszprkm, Sopron, Heves stb. 
varmegye) . 

A Sternbergia colchiciflora-t Pest, Bkkks 6s CsanAd rnegykk- 
ben. A Vicia picta-it a Hortobagy menten, Kistijszallitsnal, Szolnok 
koriil 6s a Tisza mentkn. 

A Ranunculus polyphyllus-t a Kohegyen, Pomaz folott; a Sar- 
hegyen Gyongyosnkl, ks rnkg az Alfold nkhany pontjan. 

A Gagea saxatilis-t a budai hegyekben, a Matriban, a Szent' 
Gyorgy hegyen (Tapolca mellett). A Notholaena Marantae-t Szent 
Gyorgy hegyen, 

A Hemerocallis flava-t Vas, Veszprkm ks Somogy megykkben. 
Altalimos vkdelmet kivanna rnkg a Balaton somogyi partjat 

kedvesen diszito Echinops ruthenicus, hogy azt fkkteleniil ne pusz- 
titshk, hanem megbecsiiljkk stb. 

Vkdelmet igknyelnhek a Csepel-szigeten azok a sajatsiigos 
nyarfak is, arnelyek a feher 6s a rezgonyirfa keresztezeskb~l kelet- 
keztek (P.  pseudo-alba, soroksarensis, hungarica, hederifolia, cse- 
pelensis, calvescens) 6s amelyeket dr. Gornbocz Endre ismertetett, 
mint a mai napig hazai kiilonlegesskgeket." 

Van ezen kiviil is a magyar fl6rhnak szamos olyan faja, rnely 
' Dr. Degen Arpid egy 1909. evi eloterjesztOse a foldmivelesiigyi m~iniszterhez. 
a Bot. Kozl. 25. kotet. 1928. 

42. D O R O N I C U M  HUNGARICUM. 
Farkasvolgy, Budapest mellett. 

Dr. Vajda E. felvetele. 



foleg a varosok kozeleben, de egyebiitt is rnegoltalrnazAst igknyel. 
Ilyen vkdelernre szorul pl. a Doronicurn hungaricurn (42. kkp). Bu- 
dapest rnellett, a Farkasvolgyben, . nehogy a kirandul6k ott vkgleg 
kiirts Ak. 

Nkrnely novknyfaj nern ritkasigaval, de kppen torneges elo- 
fordulisival v i l t  ki nerncsak a terrnkszettudorniny rntivelojkben, 
hanern rnindenkiben, aki a szkpet kedveli, olyan gyonyorktjdteto 
hatast, hogy ezkrt torneges elofordulasanak biztosithsa teszi sziik- 
skgesse a vkdelernbe fogadist.  Igy tobbek kozott valarnilyen vk- 
delrnet krdernelne a Bittorliget hornokbuckis rnezoin a kokorcsin is, 
ha nern lehetne a Bitorligeten az  alhbbiak szerint elrnaradhatatlan 
rezervici6 l keretkbe foglalni egy ilyen rkszt is, rnely e vidkk ta- 
vaszi kkpknek elragad6 latvanyossiga. Ott ugyanis ha  rnircius- 
aprilisban a nagyobb hornokbuckAkr61 szkttekintiink, koroskoriil 
olyan pompits kkk rnezo gyonyorkodteti a szernet, rnely hgysz61- 
van piratlan a rnaga nernkben! 

Legtobb itt a leanykokorcsin (Pulsatella grandis), a tenyeres 
levelti kokijrcsin (P. patens) ks a nyirskgi halviny kokorcsin (P. 
flavescens). E harorn telivkr fajon kiviil rnegvan ott rnindegyiknek 
a fajkeverkke is. Igy tehit  6-fkle kokorcsin pornpizik ezeken a buc- 
kits rnezokon. Boros. Adarn dr. azt val l ja ,9ogy:  ,,ehhez foghat6 
kokorcsin terrnohely nincs sehol rnisutt a vilagon". 

Mindenesetre e novenyfaj ott rernekiil diszlo sokasiiginak egy 
olyan latvanyos jelenskge ez, rnely rnegkrdernli, hogy az ottani la- 
pok gazdag flbrajaval, vagy azon kiviil valarnifkle vkdelernben rk? 
szesitsiik. 

A tudornanyos vilag ks illetve az  a l lbb szervezni javasolt ter- 
rn&szetvkdelrni intkzrnkny hivatasa, hogy felkutassa 6s osszeirja a 
vkdelernre szorul6 novkny- 6s illatfajokat, 6s azok rnegoltalrnazAsa 
tekintetkben egyskges javaslattal Alljon elo. 

A fenntartott helyekre (rezervacibk), illetve terrnkszeti ernlk- 
kekre vonatkoz6 kovetkezo fejezetben err01 bovebben sz6lunk. Az 
ott kifejtettek szArnbavktelkve1 volna kivinatos illetkkes helyen ar- 

Lisd a rezervlci6kat tirgyal6 alabbi rkszt. (134. oldal.) 
' Boros Adlm dr.: Legpompbabb kokorcsinmezo. Termkszettudomlnyi Kozlony 

, . 1924. 106. old. 



r61 hatarozni, hogy az  egyes noveny- ks Allatfajokra, valamint 
kozetformAci6kra h01 ks milyen m6djAt alkalmazzuk a vkdelembe- 
fogadasnak. 

c) Vtdett geologiai alakulatok. 

Nagyobbrkszt nem tudomhnyosan krtkkes geol6giai kkpzod- 
mknyek tartoznak ide. 

J6rkszt olyan kozetbeli alakulatok ezek, amelyek a taj  kkpk- 
nek kedvesen kiegkszito rkszei, vagy, ha  rejtettebb helyen is Alla- 
nak, bizarabb kialakulhstiak ks igy geol6giai formhjuk miatt meg- 
becsiilksre krdemesek. Vannak kozottiik olyanok is, amelyek kival6 
kiliitasi pontokul alkalmasak, vagy mAs okokbbl kedves alkoto 
elemei a tajnak, ks valamely cimen kozelebb jutottak a termkszet- 
baratok szivkhez. 

Amelyek elthvolitasa vagy kikezdkse tehat bantanh mindazo- 
kat, akik az  krdekes vidkk minden latvanyosabb termkszeti meg- 
nyilvanulasan szeretettel ks odaadassal csiingenek. 

Ezek vkdelem ala helyezkskrol - mint viizoltuk - a kiilfbl- 
don is gondoskodnak, ks ezek rneg6vAsA1-61 a sziklas rkszekben. sze- 
geny csonkaorszag teriiletkn hatvanyozott mkrtkkben kell gondos- 
kodnunk. 

Tudomanyosan krtkkes geol6giai kkpzodmknyek akkor keriil- 
nek a vkdett kozetbeli alakulatok kozk, ha  gazdashgilag miivelt 
teriileten fordulnak elo, ks nagyobb szamban va16 vkdelembe foga- 
dasuk a tudomhny krdekeit szolgalja. 

Amikor az  ember lelkkt mar Atitatta a termkszet szeretete 6s 
kifejlodott benne az  krzkk a termkszet kultusza irhnt, a termkszet 
egyes krintetlen rkszeinek, vagy valamely termkszeti alkothsnak a 
kulturhlis behathsok ellen va16 vkdelmezkse kapcsan kialakult 
benne a termkszeti emlkk fogalma is ks vele az  ilyennek fenntar- 
tasara irAnyul6 mind szorgosabb gondoss~g.  

A termkszeti emlkk ' megjelolks a mult szhzad vkge felk alkal- 
mazni kezdett "oriilirasa egy modern krtelemben nem is olyan 
rkgen kisarjadt, bar az  emberiskg lelkkben mhr hosszti idok 6ta 610 
fogalomnak. 

Az a hajlam 6s az ebb61 fakadt torekvks, hogy az  ember vala- 
mely latvinyosan szkp, vagy ritka ks ezkrt nem egy esetben tudo- 
mhnyosan is krdekes ks krtkkes termkszeti alkotast megorizzen, 
rkgi; mert ha  nem igy lenne, a termkszeti emlkkek bizonyos vhlto- 
zatai alig maradtak volna reank. A koriiliriis ks annak mai krtelme 
azonban minden nemzet nyelvkben mkg elkggk tij, mert tijabb a 
forma, a keret, a targykor ks tartalom, amelybol annak fogalma 
kialakult. 

A miiemlkk ks termkszeti emlkk hasonl6 hangzasti ks rokoncklti 
megjelolksek 6s igy a miiemlkk sz6nak mint koriilirisnak helyes- 

Nkmetiil: Naturdenkmal. 
Magyar nyelven - tudtlval - e munka szerzoje alkalmazta el6sz& ezt a meg- 

jelolkst, a mtiemlkk rnintgjha 6s a nkmet Naturdenkmal nyomgn ,,A termeszeti emlkkek 
fenntartlsa" cimen (Budapest, 1909) megjelent munkljlban. 



skge es magyarossaga a termkszeti ernlkk rnegnevezksnek ketskg- 
teleniil igazolt polgarjogot biztosit nyelviinkben. 

A korabbi idok emberi munkajanak fenntartasra krdernes alko- 
tasai a miiemlkkek. Ezek korantsem mind, a szonak szorosabb krtel- 
meben vett miiernlkkek, hanem valarnely letiint kor megorzksre kr- 
dernes jellegzetes formai CS alakitasai. Nemzettortknelmi 6s kultur- 
hist6riai krdekek szolgalataban tehat akkor is kivanatos a fenntar- 
tisuk, ha  miibecsiik nem is jelentekeny. 

A termQzet bizonyos tudomanyosan becses, terrnkszettortb 
nelmi szernpontb61 krdekes, esetleg latvanyos, vagy nern egyszer 
a nemzettortknelmi multtal bizonyos vonatkozasban all6 alkotasait 
nevezziik terrnkszeti ernlkkeknek. 

Ezek fogalornkorkbe tartoznak az alabbiakban targyalni ki- 
vant rezervacibk, 6s ezekbe foglaltan a ,,terrnkszeti park" vagy 
,,nernzeti park" nkven isrnert, nagy krtkkii terrnkszeti alkotisokkal 
ekes ks minden idokre fenntartani rendelt teriiletek. Ezek barrni- 
lyen valtozatainak hosszu sora azonban a termkszeti ernlkkek thg 
fogalornkoret rnkg nern tolti ki. Nerncsak a fold feliiletknek egy 
bizonyos reszkn elofordulo, a kulturalis behatasok ellen vkdett ks 
egyiittesen ks krintetleniil fenntartott ilyen termkszeti alkotasok 
ijsszesskgkt fiizziik ugyanis a termkszeti ernlkkek fogalrnahoz, ha- 
ilem a termkszeti alkotasoknak egyes, fenntartasra krdernes pkldh- 
nyait, barmilyen keretben, rnkretben 6s koriilrnknyek kozott is ter- 
mkszeti emlkkeknek nevezziik. 

Ha  egy freskbt, egy koobeliszket, vagy szoborrkszletet, egy 
tobbsz~zados  ternplomot, vagy jellegzetes varrornot, a miiernlkkek 
kozk sorozhatunk, akkor egy ritka, vagy kihalbfklben lkvo novkny- 
vagy Allatfaj, egy tobbsz~zados  f ah i a s ,  egy tudornhnyosan krde- 
kes geolbgiai formAci6, egy rna mar ritka oserdo, egy latvanyos 
alakulasb, vagy tudomanyos szernpontb61 krdekes barlang, egy 
iislap stb. mar magiban is a termkszeti ernlkk nevet joggal visel- 
heti. 

Mindkettonek egyenlo szerepe lehet es van tudornanyos vagy 
kulturhistbriai es nern egy esetben nernzettortknelrni jelentosegben. 

Amint tehat rniiernlkkek vkdelrnkrol lehet ks van szo, sot van 
torvknyekben biztositott. gondoskodas is, azonkeppen lehet ks 

ugyanolyan joggal van is szo termkszeti emlkkek vkdelmkrol. ~p 
ugy kell, hogy torvenyek is vkdjkk a termkszetnek nernzettortk- 
nelmi, vagy kulturhist6riai, legtobb esetben pedig tudomanyos 
nkzopontokbdl becses, esetleg latvanyos vagy ritka alkotasait.' 

A termkszeti emlkk ekkknt mkg tagabb fogalomkort zar ma- 
gaba, mint a miiemlkk koriiliras. 

Egyfelol termkszeti ernlek tehat az amerikai egyesiilt-illarnok- 
beli ks alabb isrnertetni kivant, Yellowstone nemzeti park, a 867.801 
ha (1,508.238 kat. hold) teriiletkn elofordulb termkszeti alkotasok 
osszesskgkvel ks terrnkszeti ernlkk masfelol egymagaban az  eur6- 
pai bolknynek barhol tartott egy pkldlnya is. ~e rmksze t i  emlkk egy 
ritkasagszamba meno akarmilyen kis rovar, vagy novknyfaj, vagy 
egy akarmilyen nagyrnkretii geolbgiai alakulis, - ha tudornanyo- 
san becses, vagy rnas okb61 minden idok rnegbecsiilkskre ks fenn- 
t a r t i s h  krdemes. 

' Kaan K.: A termkszeti emlkkek fenntartasa, Bpest, 1.909. 11-12. old. 



11. Fenntartott helyek. Rezervaci6k. 
(Nemzeti parkok.) 

1. Kiilfoldon. 

Bizonyos kivilasztott helyeken nemcsak egy 6s m i s  allat-, 
vagy novknyfajt, esetleg fajokat 6s geolbgiai alakul6sokat fogad 
termkszeti emlkkkknt oltalmAba az  ember, hanem kiterjeszti vkdel- 
mkt ott a rnkg meg nem bolygatott termkszet minden megnyilv6- 
nulashra. Legtobbnyire egkszen kizar minden tevkkenyskget az  
ilyen foldteriiletekrol. ElzArja azokat a kulthra birmilyen behatasa 
elol 6s fenntartja azokat sziizien krintetlen mivoltukban. Meg- 
hagyja azokat a termkszet zavartalan nyugalmanak. 

Ezek a termkszet fenntartott, rezervhlt helyei. Ezek a rezer- 
vacibk, vagy rezervitumok, m& sz6val: ezek a termkszeti emlkkek, 
amelyeket, ha  nagyobb terjedelmiiek, termkszetvkdelmi parkok- 
nak is neveznek.' 

Az idok soran ugyanis re8 eszmklt az  ember, hogy nemcsak 
az  emberi alkotasok rnultjAb61, de az  ostermkszet emlkkeibol is ki- 
vAnatos bizonyos olyan rkszeket fenntartani, amelyek legalAbb egy 
darabon a haza foldjknek lehetoleg eredeti, krintetlen 6s igy meg 
nem bolygatott AllapotAt mutatjhk be. Amelyek valamely nemzet- 
tortknelmi esemknynek emlkkkt orzik. Amelyek eredeti mivoltuk- 
ban a termkszet p6tolhatatlan alkotAsai, vagy remekbe teremtett 
IAtvAnyosan szkp tijkepi rkszletei. Amelyek nem egy esetben vala- 
mely novkny- vagy Allatfajnak, esetleg fajoknak osi tenykszviszo- 

A &met Naturschutzpark nCven nevezi azokat, az amerikai nemzeti emlCk 6s 
nemzeti park nbvvel jelijli meg 6ket. 

nyait orzik (oserdok, lapok stb.), vagy valamely tudomanyosan 
krdekes, esetleg latvinyosan szkp geol6giai alakulast mutatnak be. 
Amelyek valamely kihal6fklben lkvo, vagy mAs okb61 tudomanyo- 
san krdekes 6s talAn ritka ks ezkrt, vagy mas okb61 krtkkes noveny 
vagy allatfajnak, esetleg fajoknak, novkny- vagy allatszovetkeze- 
teknek tenykszeti 6s lelohelyei. Amelyek tehat a termkszet barmely 
okbdl fenntarthsra krdemes rkszei, a nemzetnek a termkszeti alko- 
tasokban birt p6tolhatatlan kincsei 6s egyben termkszeti em- 
lkkei is. 

Ezen, a most korvonalazott kereten kiviil egyes orszagokban 
termkszeti emlkkek kozk sorolnak olyan, ugyancsak rezervaci6- 
kknt elbirhlt helyeket, amelyeknkl pl. a termkszetvkdelmi cklok 
szolghlata nem z9rja ki azoknak olyan m6don va16 igknybevktelkt, 
illetve hasznalatat, mely a rezervalAssa1 cklzott krdekek szolgAla- 
tAt nem zavarja. 

Ilyenek pkldaul Hollandiaban a madarak fkszkelohelyeiil fenn- 
tartott rezervacibk, amelyek foleg a koltksi idkny alatt igknyelnek 
zavartalan nyugalmat, egykbkknt pedig olyan a hasznalatuk, mely 
a madhrvkdelmi krdekeket nem skrti ks azokkal nem iitkozik aka- 
dalyba. 

Ezeknek a teriileteknek Hollandiaban a rezervAci6 jellegkt 
rnkg az  a koriilmkny is emeli, sot rnkg kifejezettebben krvknyre is 
juttatja, hogy azokat a termkszetvkdelmi egyesiilet a rnaga ckljai 
szolgAlath-a megvAsArolja, vagy azokat egyesek ilyen cklkitiizks- 
sel az  egyesiiletnek adomanyozziik. Azok tehAt kifejezetten ilyen 
cklb61 minden idokon a t  ,,fenntartand6kU. 

A vkdett helyek 6s rezervaci6k kozott ezkrt kles hatart meg- 
vonni, pl. a hollandiai viszonylatban is, igen bajos. 

Van azutan egynkmely helyen tobbek kozott olyan rezervhci6 
is, amelyet pl. azkrt jelolnek ki ilyeniil, mert egyetlen kedvezo pont, 
ahonnkt egy bizonyos vidkk latvinyosan szkp termkszeti taja leg- 
jobban krvknyesiil, amely tehat az a kival6 hely, ahonnkt a thjkkpi 
rkszletek leginkabb klvezhetok. 

Az ilyen pontoknak a megszerzkse es krintetlen fenntartasa 
biztosithatja csak azt a cklt, hogy a halad6 kulthra, vagy valamely 



rnas iranyit krdek azokat akar bekpitkssel, akar mas m6don ne zarja 
el a terrnkszet kultuszat muvelo, a terrnkszet tajkkpi szkpskgeiben 
gyonyorkodni szereto ernberek elol! 

Mint alabb latni fogjuk, foleg Angliaban, de masutt is lktesi- 
tettek ilyen cklra rezervhcibkat. 

A Nkmetbirodalom teriileten biztositott rezervacibk - amint 
ar ra  mar az elobbi fejezetben rearnutattunk - a termkszetvkdelmi 
helyek (Naturschutzgebiete) kozott szerepelnek a nyilvantartasok- 
ban. Ezt a megjelolkst tehat ott a gyiijto krtelmkben hasz- 

Az egyes kateghriak rninositksi ks megjelolksi m6dja tknyleg 
rnajdnern orszagonkint valtoz6, amikrt is a kategbriak kozott az  
altallnos alkalmazasra hasznhlhath hatlrvonalat ma megvonni 
rnkg nem lehet. 

Kultitrhist6riailag krdekes, de javarkszt tudorndnyosan is krtk- 
kes rezervaci6k biztositasar61 CS szorgos fenntartAslr61 egyes 
eur6pai allamok mar sokoldalitan gondoskodtak. 

Az amerikaiak talan kevesebb vlltozatban, de j6val nagyobb 
arlnyokban jeloltek ki folottkbb krdekes, 6s nern egy tekintetben 
muzePlis jellegu jelentkkeny rezervlcibkat, arnelyek azutan rksz- 
ben ,,nemzeti park", rkszben ,,nemzeti emlkk" rnegjelolks mellett 
valtak ott kozkinccsk. 

A rezervlcibk kijelolkskvel Arneriklt Eurbpa idoben j6val 
rnegelozte. Itt azonban - sok egykb okon kiviil - a termkszeti 
alkotasok nagy rkszkt az  kvezredes kulturalis tevkkenyskg olyany- 
nyira megbolygatta, hogy azokb61 mar nem volt lehetskges arneri- 
kai arinyit rezervaci6 kialakuliisa. 

Svkdorszagban A. E. Nordenskiold, az  isrnert sarkutaz6 
mar 1880-ban kimerito javaslatot tett a r ra  nkzve, hogy az  kszaki 
tartomanyok nemzeti parkokat lktesitsenek.' 

Javaslataban kierneli az  ilyen rezervAci6k nagy fontosslgiit 
ks hozzlfuzi, hogy: ,,rnlsfelol lehangol6 krzkst fakaszt lelkiinkben 

L. dr. Schonichen: Merkbuch fiir Naturdenkmalpflege. Berlin, 1925. 
a Nordenskiold A. E. Forslag till inrattandet af Rikspcrker i de nordiska landerna, 

Per Brahes Minne. Stockholm, 10. old. 

annak a megallapitasa, hogy ut6daink alig lesznek kkpesek atyaik 
hazajirbl helyes kkpet alkotni". 

Javaslata vkgeredrnenyeben oda iranyult, hogy Svkdorszag ter- 
jedelrnes uradalrnaibol alkalmas reszeket hasitsanak ki nernzeti par- 
kok ckljara, ,,ahol 'az erdok, rnezok es tavak krintetleniil maradja- 
nak, ahol tiltva'legyen a fadontks, a bokorirtas, fiikaszilas; 6s ahol 
a kifejezetten khros Allatokon kiviil a tobbit ne krje soha a vadasz 
goly6 ja". 

;,Ha javaslatomat elfogadjik - igy zarja le i r i sa t  Nordens- 
kiold -, nem sok kv multin az ilyen parkok Eur6pa nevezetesskgei 
lesznek 6s ut6daink halival fognak arr61 a napr61 megernlkkezni, 
amelyen azokat ilyen cklb61 minden idokre fenntartani rendeltkk." 

Az idopont akkorra azonban rneg nem krett rneg Svkdorsziig- 
ban ilyen elhatiirozashoz. 

Csak 1909-ben hozott a svkd. orsz5ggyulks torvknyt a terrnk- 
szeti emlkkek fenntartish-61 ks vele a nemzeti parkok lktesitksk- 
rol, 6s adott felhatalrnazast a kormanynak arra,  hogy a Svkd Tudo- 
rnanyos Akadkrnia javaslata alapjan terrnkszeti emlkk ckljara 
rnagantulajdont is kisajhtithasson, valarnint hogy Bllami birtokon 
ilyent kijelolhessen. Addig pedig, arnig ily cklbbl az  el j i ras a rna- 

l ghntulajdon esetkben lefolytathat6, a helyi hat6s ig  a veszklyez- 
tetett terrnkszeti emlkket ideiglenes vkdelem a l l  helyezhesse. A 
nemzeti parkokat illetoleg elrendeli ez a torvkny, hogy azokon a 
novknyzetet 6s az  allatvilhgot krintetleniil fenn kell tartani, 6s azo- 
kon kpiileteket emelni tilos. 

E torvkny felhatalrnazisa alapjan, 6s annak oltalma alatt 
az6ta 10 nernzeti park lktesiilt svkd foldon. Ezekbol otot az  orszag 
legkszakibb rkszkben jeloltek ki, a tobbi otot pedig j6rkszt annak 
kozkpso rkszkn., 

Talan legkedveltebb ezek koziil a 15 nkgyzetrnkrtfold nagy- 
s i g h  Stora Sjofallet nemzeti park. A ,,Lule Lapp mark"-ban, a 67. 
fok kozelkben teriil el. 

Erdekesskgei a felso Lule-elf forras-tavai, az  azokat ovezo 
havasok, az  alattuk elteriilo erdok, hegyskgi lipok, kisebb tavak 

I : . ' .  legfokkppen a nagy vizesks, a Stora Sjofallet, amellyel a nyu- 
. . gati t6 vize a keletibe zuhan a l i .  



Ezzel a rezervaci6val kszaki Svedorszag egyik legnagysze- 
rubb es oseredeti rkszet rnentettkk meg.' 

A svkd nemzeti parkok kozott legnagyobb a Sarjek nemzeti 
park, mely a Stora Sjofallet nyugati reszktol dklre teriil el. 

Nagysiiga 19 nkgyzetmkrtfold ks dklfelk Kvickjock-ig nyitlik 
ala. Eszak-Svkdorszag latvhnyosan szkp magas hegyskgi rksze ez, 
mely a svkd termeszettud6sok publikacioi rkven kiilonben mar 
elkggk ismert. 

Ketezer mkter magassagig nyhl6 havasok, hatalmas gleccse- 
rek, magas fennsikok, hegyskgi volgyek diszitik a parkot, amely- 
nek keleti hathra a legszebb sved hegyi tavakon halad At. Ezek 
egyike a tii- 6s lornblevelii erdokkel koritett szkp Laitaure-t6. 

A legkszakibb fekvksii az 5 nkgyzetmkrtfold nagysagit Abisko 
nemzeti park, mely a Tornetrask dkli rkszkn teriil el. Az Abiskoelf 
es a kis Abisko-t6 folott kialakult magashegyskgi volgy ez, amely- 
nek egyik krdekesskge az Abisk6-elf folyasiit kiilonleges alakulat- 
tal magaba zar6 kkt kilomkter hosszit Kanjon-volgy. 

Egykbkknt vilhgos nyirf aerdei ks f olottkbb gazdag novkny- 
zete adja a park krdekesskgkt. Benne a Svkdorszagban ks Norvb 
giiiban egkszen ritka Platanthera obtusata ks a Wahlbergella affinis 
is tenykszik. 

Svkdorszhg kkt nkgyzetmkrtfold nagysagh negyedik nemzeti 
parkja a sarkkor kozelkben a Pite, lapp foldon fekszik. 

Magasan kszakra, az kszakkeleti Norrbottenben, a 67-ik fok 
kozelkben fekvd ez a nemzeti park, egy jellegzetes lappfoldi tule- 
velii erdo, mely nem esik messze a finn hatartd. 

A Harjedalen nemzeti park a 62. fokt6l kszakra teriil el, 6s a 
Sonfjall, iillami tulajdonban lkvo, kozel kkt nkgyzetkilomkternyi, 
krintetlen oserdo rksze, melyet izolilt helyzetknkl fogva a lappok 
6s az irarnszarvasok sohasem lhtogattak. 

A gafleborgi korminyz6sigi keriiletben a Hamra nevii Allami 
erdokbol hasitottak ki nemzeti park ckljhra mintegy kkt nkgyzet- 
kilomkter nagysitgh, j6rkszt fenyo oserdobol a116 rkszletet Hamra 
Krorzopnrk nkven, melynek mint erdkszettudomanyi kiskrleti telep- 

l A Svedorszigban rnir nagyon ritka rnedve ebben a ~erkban most rnir zavarta- 
lanul tenykszik. 

nek van kiilonosen nagy jelentoskge. Az orszag dkli rkszkn pedig, 
Stockholm kozelkben Angson szigeten, szkp tolgyerdo boritotta 
.rkszbolks az orebro-i kormanyz6siigi keriiletben a Garphytan nevii 
allarni erdonek egy kisebb rkszletkbol Iktesitettek nernzeti parkot. 
Garphytte Kronopark nkven, melyet igen gazdag ks kiilonleges f16- 
raja tesz krtkkessk. 

A Gotska Sandon (a  gotlandi homoksziget) Svkdorszag to- 
vabbi rezervaci6ja. A Gotlandtbl nkgy kilomkterre eso ezen a szi- 
geten van Dkl-Svkdorszag legosibb eredetii erdei fenyoerdoskge, 
melyen termkszettudomanyi szempontb61 folottkbb krdekes az erdei 
fenyo kiizdelme a hornokkal. FaunAja ks flbrhja ugyan nern gaz- 
dag, de egkszen kiilonleges ks Svkdorszagban egyediilAll6. Egk- 
szen kiilonos jelenskg, hogy a kifejezetten kszaki 6s magashegy- 
skgi szirtisas (Aquila chrysaetus) e szigeten fkszkel.' 

Norvkgiaban dr. Schiibeler F. Ch., a.krisztiAniai egyetem ta- 
nara mar 56 kv elott ,,Norvkgia novknyviliga, Kristiania 1873/75" 
cimu munkajiban 6s mkg inkabb ennek a munkhnak kksobbi kiada- 
siiban, amelyet ,,Viridarium Norvegicum Christiania 1886/89" 
cimmel jelolt meg, Norvkgia litvanyos mkretii fiiinak vkdelmkt ks 
fenntartasat siirgeti. 

Torekvkseinek azonban nem volt eredmknye. 
Csak Conwentznek, a porosz terrnkszetvkdelmi intkzmkny elso 

vezetojknek Nkmetorsz Agban, Svkdorsz Agban ' ks Dhniaban tar- 
tott eloadhsai nyornhn tamadt Norvkgiaban is bizonyos krdeklodks 
a termkszeti kincsek vkdelme 6s fenntarthsa irhnt, itgyhogy dr. Prof. 
Yngvar Nielsen faradozisai rkvkn a norvkg turista egyesiilet jelen- 
tkkeny Bsszegek Bran megmentette a ~ k j ~ ~ ~ e d a l s f o s s  6s a Tys- 

- 

sestrangene "hen ismert nyugat-norvkgiai kkt legjelentkkenyebb 
vizeskst 6s azoknak rezervaciokkknt minden idokre va16 fenntar- 
t h a t  biztositotta. 

Csak 1909 mircius 17-kn, a krisztianiai egyetern novknytani 
professzorhnak, N. Wille-nek, a krisztiiniai foldrajzi tirsasigban 

' P. Rosenus: Geschichte der Naturdenkmalpflege in Schweden. Beitrage zur Natur- 
denkrnalpflege 11.. k. Berlin, 1912. 269. old. 

' Conwentz H.: Om skydd at det naturliga landskapet jamte dess vaxt-och djur- 
varld, sarskildt i Sverige. Med. 7. illustrationer. Ymer 24. Argangen 1904. p. 17. ff. 

,L. 

L 
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tartott eloadasa l utan hataroztak el egy hkt tagu terrneszetvkdelrni 
bizottsag lktesitkskt. Ez a bizottsag azutin csakharnar torvkny- 
javaslatot terjesztett elo a termkszetvkdelem szolgllatara, rnelyet 
a storthing elfogadott ks arnely 1910 julius 25-611 mar szentesitkst 
is nyert. 

E torvkny alapjan a kiraly joga elrendelni, hogy bizonyos ter- 
mkszeti alkotasok, vagy rneghatarozott teriiletek terrnkszeti diszei 
vkdelernbe vktessenek, illetve, hogy az ilyen teriileteken beliil mire 
terjed ki a vkdelernbefogadas. 

Ugylatszik a javaslatot tevok CS rnaga a norvkg korrnlny is 
att61 tartott, hogy a storthing a torvenyjavaslatot kedvezotleniil 
fogadja, ha abban olyan teriiletek kifejezett hasznalaton-kiviil-he- 
lyezkske kkrnek felhatalrnazast, arnelyek egykbkknt valarnely gaz- 
dasagi rnuvelksre (rnezb-, vagy erdogazdasag stb.) alkalrnasak. 
Vegeredrnknykben azonban a torvkny rendelkezkseinek a kirlly 
parancsanak alkalrnazasaval rnkgis csak ez kovetkezik el; rnert az 
olyan altalanos vkdelern, rnely a rninden idokre va16 fenntartast 
tiizi cklul, mas eljhrhst nem is kovethet. 

Igy rezervaltak Norvkgia keleti rkszkben 5000 ha erdei fenyo- 
ks nyirfaerdot Back Roa rnellett a Farnund-t6 kozelkben. 

Igy a hardanger-i fjord torkolatinal fekvo Anuglen-sziget nagy 
reszkt a Taxus, Ilex 6s HederAb61 a116 igen krdekes vegetiicibval. 
Igy a pasviki 500 ha erdei fenyoerdijt Dkl-Varanger-ben a Vaga- 
tin146 rnellkkkn stb.' 

Svajcban az ottani terrnkszetvkdelrni bizottsag 6s illetve a 
,,Schweizerische Naturforschende Gesellschaft" a graubiindeni 
kanton dklkeleti sarkaban, Unferengadin tobb kozskge hatAraban, 
191 2-ben tarsadalrni uton lktesitett egy kozel 100 nkgyzetkilo- 
rnkter tkrfogat6 nernzeti parkot akkknt, hogy az egyesiilet mint jogi 
szernkly az e cklra igknyelt teriileteket egy 99 kvre sz616 szerzo- 
dkssel bkrbevette ks a kozskgek elmaradt hasznainak kvente tor- 
tkno befizetkskre rnagat kotelezte. Ez a teriilet a benne levo terrnk- 

l Wille N.: Om Naturens Mindesmaerker og deres Bevarelse. Norske Geografislce 
Selskabs Aarbog Kristiania 1909. 

a Wille N.: Schutz der Naturdenkmaler in Norwegen. Beitrage zur Naturdenkmal- 
pflege. Berlin, 1912. 11. k. 293. old. , . 
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szeti alkotasokon kiviil azkrt is alkalrnasnak kinalkozott az ilyen 
cklra, rnert Svajcnak legkevksbbk lakott rksze, 6s rnert a fajzisi 6s 
legeltetksi jogosultsAgok itt legkijnnyebben megvalthatbknak igkr- 
keztek. 

Anyagiakban tarnogatja az akcibt a svijci illarn is, arnennyi- 
ben a svijci szovetskgtan8cs l a bkrleti ks egykb koltskgekhez va16 
kves hozzajarulaskknt legfeljebb 30.000 frankig terjedheto segklyt 
engedklyezett." 

Svajcban ezenkiviil, k s  jbrkszt ennek elotte a kisebb rezer- 
vaci6k egksz sora lkte~iilt.~ 

A Ne'metbirodalom teriiletkn, annak kszaki rkszkben ,,term&- 
szetvedelrni parku-kknt4 a Wildsede f a h  koriil fenntartott Liine- 
burger Heide nevii ks a Naturschutzpark egyesiilet gondozasa alatt 
a116 koriilbeliil 170 nkgyzetkilornkter teriilet a legnagyobb ilyen 
rezervacib! A 160 m magas wildsede-i ,,hegy6' (domb) a teriilet 
kozkppontja 6s egyben az Elbe 6s Weser vizvalasztbja. A kisebb- 
nagyobb foly6k egesz sora fakad az oldalain, arnelyek e kkt foly6 
valarnelyikknek rendszerkbe tartoznak." 

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 
' Jahresbericht der Sweizerischen Naturschutzkommission 1911/1912. Der Schwei- 

zerische Nationalpark. Basel 1913. 83. old. 
a Igy rezervilthk 1912-ben Seignelkgier 6s Tramelan kozott fekvo Etang de la 

Gruyere nevii magashegyskgi lipot (fellap = Hochmoor), igy ICtesitettek a berni Jura- 
bizottsig kozbenjarasira a Biel melletti Felsenheide nevB botanikai rezervicidt CS ugyan- 
ilyen cClIal Twann mellett is egyet. Ugyancsak a Jura-bizottsag javaslatha a Combe 
Grhde rezerv&cidt, mint termeszeti litvdnyoss6got a La Combe Grede szoros torkolata- 
nil, tovibba a Burgaschisee rezervAci6t, mint a llpi fl6ra elsorendti tenykszohelykt; a 
Sainte Croix melletti La Vraconnaz nevii tozegldp rezervzicidt, mint ugyancsak a lipi 
fldra erdekes helyet. Ezenkiviil a svhjci erdkszeti egyestilet javaslatara Altdorf kozsbg 
hatkhban a Vorderschattigen, Brigels kozseg hatiraban pedig a ScattE, 6s Wit kozseg 
hatireban a Thurau nevii erdeszeti, vagy oserdo rezerv&ci6kat, stb. 

LetesitettCk ezen kiviil a kovetkezo ornitholdgiai rezervici6kat: Szent Peter-sziget 
a Bieler-tavon, az Ufnau-sziget a ziirichi tavon, tovabbi St. Jakob an der Birs, a ,,Lange 
Erlen" Basel mellett, a Waulwilermoos a luzerni kantonban 15s annak nyugati vegkben, 
a hitzelnbergi rezervacid, mint a gemek egyik koltohelye. Egy mhsik ilyen gem-koltohely, a 
ziirichi-tb 6s a Wahlen-td (Walensee) kozott Oberbuchberg. Tovdbbi ornitholdgiai rezer- 
vaci6k: Kosserain Burgdorf mellett ks Balmfluh, stb. VCgiil mint zool6giai 6s botanikai 
rezervicid: Reinhalde Basel kozeleben, mint zooldgiai rezervlcid a Tossstockvidkk, to- 
vtibbi Eptingen meilett Bolchen-Lauch, Chur mellett Scalaratobel, stb. 

' Naturschutzpark. 
Wildsedeberg. 
Igy a Wiimme, az Erte, a Seeve, a Luhe. 



Az egksz hullamos teriiletet, mely keves helyen nyirkos, mezo- 
gazdasigi miivelksre pedig alkalmatlan. Hanga 6s rkszben erdei 
fenyo boritja. Ezen, megklksre ekkknt kevksbbk alkalmas, nagy terii- 
leten ma is alig 600 lklek lakik a patakok mentkn elhelyezett ta- 
nyhkban. Szimbajoheto nagyobb telepedks csak harom van rajta. 

A wildsedei dombr61 messze kiliiths nyilik barna hangas terii- 
leteken keresztiil. 

Egy nagy katlana is van ennek a parknak (a Todten Grund), 
arnelyet rnagasra nyitlb borbkabokrokkal tarkhlt ugyancsak barna 
hanga borit. 

Szarvason ks vaddisznbn kiviil rbka, borz ks vidra is 61 e ter- 
mkszetvkdelmi parkban. Elofordul ott a mocsiiri teknosbkka 6s a 
foltos szalamander is! 

Ezt a teriiletet a porosz valltts-. ks kozoktatisiigyi ks foldmi- 
velksi miniszter 192 1 -ben nyilvinitottik term6szetvkdelmi park- 
nak, ks egyben elrendeltkk, hogy a kormhnyz6shgi keriilet elnokk- 
nek engedklye nklkiil azon hangat felgyujtani, vagy hangat m&s 
cklra, mint az  ott lak6 kevks nkp gazdashgi sziikskgletkre felhasz- 
nhlni nem szabad. Wildseden, egy, a 19. szhzad elejkbol va16 ks 
korhii berendezksii paraszthhzban, egy hangamitzeum is van.' 

Brandenburgban, a chorini foerdkszskg keriiletkben a Plage- 
fenn nevii termbszeti park, a Plagesee mellett 167.5 ha  nagysilgit." 
Elso volt a Nkmetbirodalomban, ahol iigy a novkny-, mint az  Allat- 
vilhg az  alapiths 6ta teljes vkdelemben rkszesiil. Az6ta itgy geolb- 
giai, mint botanikai 6s zoolbgiai alapon is Atkutattik 6s a tudoma- 
nyos kutat6munka eredmknyeit k ~ z r e a d t h k . ~  

A Bajor Botanikus Tarsashg mar phr kvtized eldtt jelentkkeny 
osszegkrt megvhshrolta a Miinchentol kszakra eso Garchinger 
Heide nevii teriiletet. Xerofitikus jellegii teriilet ez, folottkbb krde- 
kes fl6rAval." 

Ritters, Hamburg: Der Naturschutzpark in der Liineburger Heide. Erster deutscher 
Naturschutztag. Berlin, 1926. 470. old. 

' Dr. Kumm: Uber Naturschutzparke. ,,Heimatschutz" Jahrg. 6. No. 3. 1910. 
' Das Plagefenn bei Chorin. Ergebnisse der Durchforschung eines Naturschutzgebie- 

tes der Preussischen Forstwaltung. Beitrage zur Naturdenkmalpflege 111. Band. Ber- 
lin, 1912. 

' Kain Klroly: A termCszetvCdelem CS a termCszeti emlCkek fenntartlslnak kCr- 
dCst!hez. Budapest, 1914. 7. old. 

A nemet rezervacibk nagy resze a novenyvilag vedelmkt szol- 
galja kiilonfkle cellal. A kasseli kormanyz6sAgi keriiletben a 
hombresseni foerdkszskg teriiletkn pl. a 70 ha  terjedelmii termb- 
szeti parkot festoi szkp oreg tolgy- ks biikkfii miatt, foleg a festo- 
miivkszek kivhnsagara jeloltkk ki rezervacibnak. Az erdorkszt mkg 
nagyon diszitik viragzaskor az  elsz6rtan ott talalhatb vadalmaftik 
6s osszel a berkenyefak (Sorbus aucuparia) piros gyiimolcsiikkel. 

Vannak nkmet foldon tobbek kozott 1Api rezervacibk is. Igy 
a porosz konigsbergi kormanyzbsagi keriiletben a gauledeni kir. 
foerdkszskg teriiletkn a porosz foldmivelksiigyi minisztkrium ren- 
deletebol a 2360 ha  tkrfogatu zechlaubruchi fellapot (Hochmoor) 
jeloltkk ki az  allami birtokon ily cklra stb. 

A Nkrnetbirodalom orszhgainak teriiletkn - amint azt az  elo- 
zokben is jeleztiik - a rezervacibk legnagyobb resze a terrnkszet- 
vkdelmi helyek (Naturschutzgebiete) kozott szerepel a nyilvantar- 
tasban, mig a Naturschutzpark megjelolkst ritkabban, a National 
Park koriilirhst pedig egyhltalhn nem hasznhljak. A nkmetek mkg 
a vilighaboruban elvesztett afrikai gyarmataikon is lktesitettek 
annak idejkn rezervicibkat. Igy Kelet-AfrikAban, Kelet-Usambra- 
ban ' az  ottani nevezetes oserdonek (Regerwald) egy rkszkt ilyen 
cklra jeloltkk ki .Voltak azutan rezervacibk Nyuga t -U~ambr iban ,~  
Dar es Salam mellett its a Kamerunhegysegben." 

Angliaban is gyakori, hogy nemcsak a tudomanyosan krdekes, 
de tiijkkpileg krtekes, vagy tortknetileg nevezetes helyekbol is biz- 
tositanak rezervicibkat, hogy - ugy mint Franciaorszhgban is - 
megvkdjkk azokat a kulturalis haladhs munkhjhnak khros kovet- 
kezmknyei elol. Ilyen helyek egynkmelyiket azuthn a nemzet nagy- 
jai emlkkezetknek megorokitksltvel is kapcsolatba hozzak. 

Az ilyen irAnyu tevkkenyskget a tortknetileg krdekes vagy ter- 
mkszeti szkpskgii helyek gondozhshra alakult szovetskg (The Na- 
tional Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty) 

Ostusambra. 
a VCdelmCvel az Amani-ban szCkelo agricultur-biol6giai intkzetet biztlk meg. 
a Vestusambra. 
' R. Hermann: Naturschutzparke Beitrage zur Naturdenkmalpflege, Berlin, 1910. 

393. old. 



1896-ban ,Westminister hercegknek, elnoklete mellett kezdette 
meg. 

MegvAsArolta pl. 1902-ben tarsadalmi hton szerzett 7000 
fontkrtl Derwentwater mellett, annak nyugati partjin fekvo 108 
acres terjedelmii Brandlehow birtokot, mely a kozforgalmi htt61 a 
t6 partjiig terjed 6s a partot Otterbield Bay-t61 Branlehow Lead 
Mines-ig hatirolja. 

Eddig csak a birtokosok szivesskgkbol juthatott a kozonskg 
oda, az6ta pedig szabadon jarhat ott 6s klvezheti a feliilmhlhatat- 
land szkp tajkkpi rkszeket." 

Ugyancsak tarsadalmi Mon egybegyiijtott osszegen szerezte 
meg Monmouth mellett a Kymin teteje'nek egy 9 acres te'rfogatli re'- 
sze't, mely 800 IAbnyira a tenger szine folott Anglia kilenc gr6fsa- 
ghra, kiilonosen a Wye ks Monnow volgykre nyujt t igas 6s gyo- 
nyorii kilhthst. MAr kvszizados idok bta Monrnouth 6s vidkkknek 
legkedvesebb kirindul6helye, melyet 1802-ben Nelson is rneglato- 
gatott ks ott azt a kijelentkst tette, hogy a dombteto egyike azoknak 
a legszebb thjkkpeket nyujt6 pontoknak, amelyeket kletkben. 16tott." 

Angliaban kiilonben nem egy birtokos a termkszetvkdelmi szo- 
vetskgnek oda is ajindkkoz a birtokAb61 valamely olyan rkszletet, 
amelyet viiltozatlan mivoltaban orokre fenntartani 6hajt 6s ahhoz 
a kozonskg zavartalan hozztijutAsit is biztositani k i ~ a n j a . ~  

Az otthoni tAj sze'retete, az otthon vkdelme kapcsolbdik ekkknt 
Az osszeg egybegyiijtesere lelkes komitCk alakultak Manchesterben, Liverpolban, 

Leads-ben, Birmingham-ben CS Keswick-ben. 
The National Trust . . . stb. 1900/01 CS 1901/02. evi jelent6skbB. 
300 font volt a vetelir, de 450 fontot irinyzott elo a szovetskg a kivinatos helyre- 

illitisokra va16 figyelemmel 6s a gyiijtes eredmenye ezt az osszeget is a felkvel meg- 
haladta. 

%t!g 1794-ben Monmouth lak6i egy ,,kerek hizat" emeltek a tctbn, melynek min- 
den ablaka mis  tijkepet tir a szemlt5lo fele, 1800-ban pedig templomot (Naval Temple) 
hpitettek ott az angol flotta 6s a 18. szikad nagy admirilisai (Boscawen, Howe, Corn- 
wallis, Jarvis, Rodney 6s Nelson) tiszteletere. (A ,,The National Trust for Places of His- 
torie Interest or Natural Beauty 1901-1902 6s 1902-1903. kvi jelentbebbl.) 

Igy ajindkkozott pl. a Rockbeare Hill-en Mr. W. H. C. Nation mintegy 21 arres 
teriiletet, mely nehiny mertoldnyire esik Exetertol. A teriilet neve az ajindekoz6 kivinsi- 
gihoz kCpest ,,Pricltly Pear Blos soms Park and Recreation Ground". (Tovises korte- 
virig-park 6s iidiilohely.) Szep kilitist nyujt az Exe volgyere Dartmoor felC 6s eszakra 
Dartmoor magaslatai fele. A birtok kepe Anglia tipikus jelleget mutatja be. (A ,,The Na- 
tional Trust . . ." stb. 1903-1904. 6vi jelentb6bol.) 

6ssze a termkszetvkdelmi, torekvksekkel, amely ketto. kozott a hatar- 
vonalat meghhzni kii1,onben is bajos.' , . I , I  

Megszerezte a szovetskg tobbek kozott rezervaci6 ck1jara::a 
Cambridge-to1 10-1 1 mkrtfoldnyire fekvo tudomfinyosan: krtkkes 
ks a gazdasagi kulthra altal veszelyeztetett' Wicken,lapnak (Wicken 
fen. Cambridgeshir) egy reszkt; rnely egyebekben kiviil a 1epidob;- 
terhk tobb krdekes fajanak a lelohelye 6s fl6raja is krtkkes, mert 
tobb ritkasakszamba meno faj tenykszik ott." ~ . .  

A Burwell Fen-bol (Burwel lap) Cambridgeshire-ben Mr. 'IH. 
.C. Rotschild ajhndkkozott a szovetskgnek (1906-ban) egy 30 acre 
tkrfogath teriiletet, melynek hgy f16rBja) mint faunaja .tudomAnyo- 
San krtkkes 6s krdekes; 6s amelyet a szovetskg a tudomanyos ku- 
,tatas ckljira valtozatlan mivoltaban fenntartani hivatott. . , . 

Kozadakoziisb61 gyiijtott 12.000 font sterlingkrt rnegvasa- 
rolta a Gowbarrow Fell 6s Aira Force nevii 750 acre teriiletii bir- 
tokot, hogy azon nemzeti parkot lkte~itsen.~ Ullswater kozelkben 
fekvo erdosiilt teriilet ez, mely a tenger szine folk 1578 lab magas- 
sagig emelkedik. Hozzatartozik a Wordsworth ,,Alvajarb"-ja rkvkn 
ismerttk lett gyonyorii hegyszakadkk, amelyen'at az Aira Beck su- 
han keresztiil 6s zuhogva ornlik az alatta elteriilo tbba." 

A term6szetvCdelmi szwetskg Angliiban ezt a gondolatot tervszeriien 6s tigy 
propagilja a birtokosok korkben, hogy azok a termeszetes jellegiikben orokre fenntartani 
kivinatos foldrkszeket a szovets6gnek ajindekozzik CS eztiton m6djAt ejtsCk annak, hogy 
a tirsadalom az a resze is megklvezhesse a termeszet gyonyoreit, mely egyebkent rideg 
falak kozott 6li at  kletkt. 

a Leirisit Mr. Goss a ,,Spectator" 1899. egyik februhi 6s a ,,Science Gossip" 1899. 
mirciusi szimiban kozolte. A lap k6t acre-n6l nagyobb darabjat a tulajdonos Mr. 1. C. 
Moberly (Southampton) ajinlotta fel, s emellett olyan donaci6t tett, mely a vetelir felet 
fedezte. (A The National Trust for Places of Historic Merest or Natural Beauty 1898-99. 
evi jelentkseba.) 

B A szovetsCg 1903/4 6s 1904/5. evi jelentese a megvisirlishoz sziikseges osszeg 
osszegyiijt6siirol beszimolva, felemliti, hogy: ,,az orszag minden zugiban, a tirsadalom 
minden rCtegeben pirtfog6kra, segitokre taltiltunk!' ,,A legnagyobb megel6gedhsiinkre 
volt azonban most is ep 6gy, mint a Brandlehow esetnel, a kis adakozbk, a munkisok 
buzgalma, akik apr6 adominyaikkal lelkesen siettek segits6giinkre." 

A bizottsigot kiilonben Louise kir. hercegnotiil kezdve a thsadalom minden rete- 
gCb6l igyekeztek anyagilag timogatni. A mtiveszek koziil is tobben hoztak ildozatot. 
Festmknyeket 6s rnis tirgyakat ajindekoztak a jelzett celra, amelyek azutan ertkkesi- 
tCsre keriiltek. 

' Egy angol mertfoldnyi hosszhigban a t6 partjin fekszik ez a birtok, amelyet 
k6toldalr61 nagyforgalmti orszigtit hatirol. 



Rezervhcib ckljhra kozadakozas titjhn egybegyiijtott pknzen 
megszerzett a szovetskg a Marlborough lejtokon egy teriiletet, 
hogy a Sarsen kovek egy reszenek vhltozatlan fenntartasat biz- 
tositsa.' 

Ezek a kovek megkemenyedett gorgetegei annak az  eocen 
homokrktegnek, mely hajdan a krktht boritotta. evszazadok folya- 
man csak a krkta deundalbdott a puhabb rkszektol 6s csak ezek a 
kovek maradtak meg. Nagysaguk az  egkszen kis daraboktbl a 
6&70 tonnas tombokig valtozik. 

Elszbrtan a krktavidkk nagy teriiletkn egyebiitt is talhlhatbk 
ezek a kovek, de Marlborough szomszkdsAgAban tobb helyen olyan 
mennyiskgben vannak, hogy valbsagos kofolybkkknt t h n e k  fel, 
ahogy a lejtok hosszti keskeny bevagbdbainak kanyargasht ko- 
vetik. 

Ennek a jelenskgnek legkrdekesebbje az a kkt csoportozat, 
mely Lockeridge Dean-ban 6s Pickle Dean-ban talalhatb. Kktseg- 
telennek tartjak, hogy az  utbbbirbl szarmaznak a Stonehenge nagy 
Sarsen monolitjai, mert Sarsen kovek a Salysbury sikon nincsenek 
es nem is voltak soha." 

A Fishermongers Company (A halkereskedok thrsulata) 6s 
nkhany nkvteleniil maradni kivAn6 egykn megvasarolta ks a szo- 
vetskgnek adta At a Norfolk part j in (Kelet-Anglihnak az kszaki 
tenger partjan) elteriilo Blakeney Point nevii mintegy 1000 acre 
terjedelmii foldteriiletet." 

Igen krdekes tengerparti rksz ez, szklhordta hosszti homok- 
dombokkal (diinekkel) 6s hordalkk kavicspartokkal. Az ornitholb- 
gusok valbsagos kincses banyhja, mert a koltozo madarak piheno- 
helye, ahol azok szhzait ks ezreit lehet 1Atni. 

A novknyklet kiilonlegesskge pedig a botanikusoknak avatja 
krdekes tanulmhnyi hellyk ezt a birtokot, amikknt faunhja is krtk- 
kes kutatbhelye a zoolbgusoknak. 

Ezeket a koveket a nCp Grey Wethers-, sziirke juhok-nak is nevezi, mert tivolbdl 
ligy tlinik fel a kkpiik, mintha juhok legelnknek a hegyoldalon. 

Stonehenge Anglia egyik legnevezetesebb mliemlkke a torthelemelotti korbdl, 
melyrol az a hit, hogy a druidik temploma volt. (A ,,The National Trust for Places 
of Historie Interest or Natural Beauty" 1907. h i  jelent6sCbol.) 

U. ott m. f. 

A homok-diinhk, a sarlbalakti formhcibkkal bamulatos illusz- 
tracibi a hullamok 6s a szkl jhtkkinak . 

Az adomhnyozbknak az volt a kikotkse, hogy a szovetskg ezt a 
birtokot krintetlen alakjaban orizze meg minden idokre 6s a hozzh- 
juthst olykkppen szabhlyozza, hogy az  a birtoknak valtozatlan 
fenntartasht ne veszklyeztesse. 

Az angolok gyarmataikon is terjedelmes rezervacibkat lkte- 
sitettek. 

Hollandia is jelentkkeny mkrtkkben kiveszi a rkszkt a termkszet 
fenntartott helyeinek biztositha, a rezervhcibk lktesitkse koriil. 
Foleg abban az  krtelemben, ahogy arra  mar a fentiekben utaltunk. 

Az 1905 Aprilis 22-611 alakult Vereeniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten in Nederland (Egyesiilet a termkszeti emlkkek 
fenntarthshra a Nkmetalfoldon) a kiralyno, a nkmetalfoldi herceg 
ks az anyakiralynk vkdnokskge alatt a thrsadalom nagy krdeklo- 
dkse 6s felkarolhsa mellett tknyleg a legszebb eredmknyeket krte el 
mar eddig is. 

Alig egy eves fennhllisa utan l siirgos elhathrozhssal meg- 
vashrolta ez az  egyesiilet a madBrvilAgArb1 nevezetes Naardermeer 
nevu tipikus lapvidbket, mert mar csak egy szavazaton mtilott, hogy 
Amsterdam varos tanhcsa ezt a tudomhnyos szempontokbbl krde- 
kes ks krtkkes teriiletet szemkt-telepnek megszerezte." 

Eddig 92 madhrfajt kszleltek rajta a kutatbk; amelyek koziil 
50 fa j  ott a Naardermeer teriiletkn is kolt. 

Madarai koziil legnevezetesebb a kanalas gkm (Platalea leu- 
cordia), mely eszak- 6s Nyugat-Eurbphban csak itt ks a Callan- 
soog melletti hattytistbban kolt, tovhbbh a voros gkm, a dobos gkm 
(bolombika) stb. 

A lhpvidkk faunAj6nak ks fl6rAjAnak Atvizsgalasa mkg folyik. 
1906 szeptember 3-511. 

a 160.000 holland forint CrtCkben 3%-ot jovedelmezij rCszvCnyt bocsijtott ki az 
egyesiilet, CS a sziinidei h6napok alatt, amikor a tanulminyaik miatt otthonukt61 tivol lev6 
termkszetblivkokat sem lehetett Crtesiteni, hat heten beliil a kCrdCses h a t  jelentekeny 
osszegben thl is jegyeztbk. M6g Holland-Indiib6l CS AngliAb61 is kCrtek Naardermeer 
r6szvCnyeket1 mert m4g a tivoli helyeken is igen sokan akadtak, ahik e madir-paradicsom 
megszerzCsCt orommel iidvozoltCk CS arra szivesen ildoztak. Az egyesiilet tagjainak a 
szima is szaporodott ez akcid alkalmAb61, mert akik rCszvCnyt aem jegyezhettek, tagokul 
lCptek be az egyesiiletbe. 

in 



Tobb publikacio mar eddig is krdekes anyagot szolgalta- 
tott rbla. 

Blknk tevkkenyskget fejtett ki az egyesiilet a Texel sziget ma- 
dhrvilaga megvedksknek biztositasa koriil is. A madArvkdelern ba- 
ratai adakozasab61 egybegyiilt 8000 hollandiai forint vktelArort 
megvasarolta az egyesiilet a szigetnek kozepkn fekvo ,,di Start" 
nevii 7 ha tkrfogatti 6s rendkiviil vizgazdag teriiletet,' amelyet az 
adomAnyoz6k kivAnsagAra szigorh orizet alA helyeztek, s a koltks 
ideje alatt kvente teljesen elzarnak az emberek elol. 

A minden kv tavaszan (majus 22-25) megszitmlalt fkszkek 
szima klknken igazolja a vkdelmi intkzkedksek kedvezo hatasat, 
mert amig 1910-ben a teriileten csak 247 madarfkszek volt, 
19 1 1 -ben m Ar 360, 19 12-ben 478, 191 3-ban 467 ks 19 14-ben pedig 
mar 689. 

' Ugyancsak a Texel szigetkn ajandkkozas titjan egy masik 
wedelmi teriilethez is .jutott az egyesiilet a hoorni Nieuwland ,,de 
Putten" nevii rkszkben. Ennek a diinkk - homokhalmok - 1AbAnAl 
fekvo, rktekkel koriilvett ks nagyobbhra vizzel boritott 4 hekthrnyi 
teriiletnek tijabban az a .  nevezetesskge, hogy amidta vkdelem alA 
keriilt, a '  - gul iph  . (Recurvirostra avosetta) kiiltohelye lett, 
1914-ben ugyanis az egyesiilet ott vizbol kiemelkedo homokdom- 
bokat, apr6 szigeteket lktesitett, hogy a gulipant fkszekrakasra oda- 
csalogassa. A kiskrlet j61 sikeriilt, mert mindegyik szigetecskkn fel- 
iitottkk tanyhjukat a sajatsagosan szinezett kedves madarak. 

Az egyesiiletnek Texel szigetkn szkp sikerrel meginditott ks ma 
mar a kiilfijld tuddsai rkszkrol is kelloen krtkkelt madarvkdelmi te- 
vkkenyskgkt a gazdath-sadalom is elkggk mklthnyolja. Igazolhatja 
ezt az elozokben is mar emlitett az a koriilmkny is, hogy a Hoorni 
Nieuwland tulajdonosai' birtokaikon mindennemii madArtojAs sze- 
dkskt megtiltottak." 

191 0-ben a kirhlynk ks Nkmetalfold hercege, 191 2-ben pedig 
az anyakiralynk vhllaltak el az egyesiilet vkdoi tisztkt, mely kitiin- 

l Minden oldalr61 patakok 6s viziutak hatlroljik, amelyeken i t  gyaloghidak vezet- 
nek a szkazfoldre. 

' Az illami erdBk igazgatisa is tevkkeny rkszt vesz a termkszetv6delem szolglla- 
tlban, amennyiben az e l l i t h a  a l i  tartoz6 erdabirtokokon gondosan oltalmazza az ot t  
fbszkelii madarakat 6s vkdelmezi a ritka novenyeket. 

tetks azutin mkg jobban hozzajarult ahhoz, hogy az egyesiilet te- 
vkkenyskgknek jelentoskge a tarsadalom mind szelesebb rktegei- 
ben elismerksre 6s thrnogatasra taliljon. 

Ennek folyaminya lett azutan, hogy az egyesiilet a termkszet- 
vkdelem szolgalataban most mar nemcsak olyan kisebb-nagyobb 
6s tovabbra is gazdasagi iizemben tartott erdobirtok (6-800 ha.) 
megvasarlasaba bocsatkozhatott, amelyeket a letarolas 6s ezzel az 
elpusztitas veszelye fenyegetett,' hanem rezervici6kent megszerez- 
hette a Hondsberg-Asterwyk mellett fekvo its erdo ovezte 92 ha 
azt a teriiletet is, amelyen beliil a Van Esschewen, a Witven k s  a 
Choorven nevii krdekes lapok vannak. Kamat nklkiili obligaci6s 
kolcsont bocsatott ki its emellett gyiijtkst is rendezett." 

A kolcsonalair~sok 6s a pknzadomanyok titjan olyan osszeg 
gyiilt egybe, hogy az egyesiilet a Kolk 6s a Tonwen, valamint az 
azokat kornyezo rksz megvktelkvel meg gyarapitani is kkpes volt 
ezt a Iapbirtokot. 

Ezeknek a lapoknak allat- 6s novknyvilaga - megiillapitas 
szerint - messze feliilmtilta az egyesiilet varakozasat, mert beiga- 
zol6dott) hogy a fenn emlitett Naardermeer-en kiviil alig van mkg 
egy ilyen madirgazdag lapja Hollandianak." 

Daniaban is lktesiiltek szAmottevo rezervaci6k. Hulsig vasuti 
allornast61 2-3 kilomkterre, Skagentol dklnyugati iranyban teriil 
el Danianak a Raabjaerg Mile, vagy Sfudeli Mile nkven ismert ha- 
talmas vandor fovenyhalma, az orszig legnagyobb diinkje. Ennek 
az kszaki rkszkt, 214 ha tkrfogatban, rezervAci6kknt jeloltkk ki.' 

Aldirht nyitott e cklb61 3%-ot jovedelmez6 kolcsonre; S igy vdsarolta meg a 
Veluwe egyik legsajdtosabb (640 h a )  erdejet, a Leuwenumsche Bosch-t, valamint a 
Veluwe erdo zdndjdba tartozd Hageneau nevii birtok egy r6szCt (374 ha), ahol a Wild- 
baan Wervertberg 6s Koningskampen fekiisznek. 

a A kolcsonben reszt vett a Noordbrabant provincia, 6s Hertogenbosch, Tillburg CS 
Oistervyk vdrosok is. i 

A Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 1914-1915. h i  
jelent6sebol. 

Magassaga 20-22 m. Hossza kszak-dkli irdnyban 1 kilometer koriil, szelessege 
mintegy 600 m. Jellegzetes diina alakja nyugat fele lankAs, kelet fele meredek es6fi. 
Egyebkknt orokkk vdltoz6 a formdja magassdgban 6s terjedelemben egyardnt. A nyugati 
szelek hatasa alatt vindorol kelet fele 6s kvente mintegy 8 metert halad tovabb. Ennek 
a homokdombnak nyugtalan feliiletet nem koti le semmifele novkny. Az ilyeneknek D C  
niiban Mile a neviik. 
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oly rendelkezkssel, hogy azt vhltozatlanul kell fenntartani 6s beer- 
dositeni nem szabad. 

Egy masik rezervaci6ja DAnihnak a Fosdalen, Hanherred- 
ben, amelybol 41 ha-t szerzett meg 1902-ben a dAn foldmivelks- 
iigyi minisztkrium, Q azt minden idokre viiltozatlanul fenntartani 
rendelte. Jkgkori rktegekbol h116 egykori magas tengerpartnak egy 
volgye ez, amelyen a leszivhrg6 lkgkori csapadkkokb61 apr6 erek- 
kel thplhlt patak folyik, ks amely elk az  idok sorhn egy mhr ke- 
vksbbk koros homoksikshg telepedett meg, ~Igy,  hogy e rkgi part 
tobb kilomkterre esik a tengertol. 

Nemcsak mint jkgkori kkpzodmkny krdekes ez a part, hanem 
a volgy lejtoin a buja bokorvegethci6 is lhtvhnyos, mely igen ba- 
rhtshgos kkpet kolcsonoz a thjnak.' 

Megvhshrolta a dhn hllam 1903-ban a Borris nevii vasuti hllo- 
mhs kozelkben elteriilo Borris Hede nevii nyugatjiitlandi pusztash- 
got (Heide-flache) , hogy rajta a jellegzetes novknyformhci6k 
fenntarthat6k l e g ~ e n e k . ~  Teriilete 1875 ha. 

A foldmivelks terjedkskvel tovatiino lhpok koziil a 14 ha  te- 
riiletii Gammelmose nevii 1Apot Jorgensen tanhr 6s Frandsen erd0- 
tanhcsos javaslathra, ks kirhlyi rendeletre mkg 1844-ben vkdelem 
ks tilalom alh helyeztek. Az6ta zavartalanul a tudomhnyos meg- 
f igyelks thrgya." 

Finnorszdgban (Suomi) az 1923-i termkszetvkdelmi torvkny 
kletbelkpte el0tt is rnhr megnyilvhnult a torekvks, hogy egynkmely 
kivhl6bb termkszeti alkoths krintetlen fenntarthsht biztositshk. 

Igy a Societas pro fauna et flora fennica javaslathra a finn 
kozponti erdkszeti igazgaths vkdett 6s rezervhlt teriiletnek nyilvh- 

Gyakori itt a Hippophae rhamnoides 2 meter magassdgig megnovo bokorformC 
ban. Ugyancsak mint !%6 m magas cserje a Quercus pedunculata, Popolus tremula 
(6 m magasslgig), Salix cinerea, Pirus malus, Rosa pimpinellifolia, Juniperus stb. 

' Bdr nem a IegCrdekesebb ,,heidem teriilete DBnidnak, megis rajta is megfigyel- 
hetii, hogy fejliidik a hanga, ha nem zavarja meg tenyCszetet az emberi beavatkozas. A 
legnagyobb resz szdraz kalluna-hanga, vannak azonban rajta nyirkosabb EricCs reszek, 
epligy kisebb Sphagnum 6s Calluna-lbpoli is. 

' Eliiszor Vaupel C., kes6bb Rostrup E. vizsgdlta meg 6s mindkettejiik kozreadta 
vizsgdlataik eredmenyet. 

A. Mentz: Naturdenkmalpflege in Danemark. 
H. Conwentz: Beitrage zur Naturdenkmalpflege, Berlin, 1910. I.  kot. 296. old. 
' A finn dllat- 6s nijvenyvildg erdekbben alakult e e f s e g .  

* Dr. 0. I. Lakari: Uber Naturschutz. (Vortrage iiber die Waldwirtschaft und Forst- 
wissenschaft in Finnland. Helsinki 1925.) 

nitotta a finn-, svkd- ks norvkg-orszaghatarok talalkozasAna1, a 
Lapp foldon elteriilo CS ritka novenyfajok buja tenykszetkrol ismert 
Fjeld Mallatunturi nevii teriiletet, mely az  Bllamok tulajdona. 

Termkszeti parkkknt legalkalmasabbnak kinhlkozott az Eszak- 
Finnorszag keleti rkszkn fekvo, CS a Fehkr-tengerbe torkol6 vizek 
rendszerkbe tartozo Kuolajarvi nevii, 215 nkgyzetkilomkter nagy- 
s i g h  teriilet. 

Tavol a forgalmi eszkozoktol, gyonyorii thjkkpi rkszletekkel, 
vkdett volgyeivel, nagyszerii volgyszorosaival (Kanyon), itt-ott a 
h6nyomast61 szenvedett fenyveseivel ks ritka novknyzetkvel, osi, 
krintetlen mivoltaban legjobban nyujtja mindazt, ami Eszak-Finn- 
orszagra jellegzetes lehet. 

Finnorszag dkli rkszkn kkt termkszeti park kialakithsitt ter- 
vezik. Egyik a mintegy 500 ha teriiletii Ladoga-Karelien, a rnhsikht 
pedig Aland vidkkkn hasitanak ki. 

A termkszeti parkoknhl talAn felemlithetjiik: az  lmatra parkot, 
amelyben azonban a lltvhnyos vizeskst vizier0 ckljhra hasznAltPk 
ki; ks a Punkaharju-park-ot. 

Nagyobb figyelemben rkszesiil jelenleg az  1 132 ha. teriiletii 
Koli-park, mely jelenleg a Punkaharju parkkal egyetemben, tevk- 
kenyskgi tere az  erdkszettudomhnyi kiskrleti Bllomhsnak. Miuthn 
azonban ezeknkl mar kevksbk az  krintetlen fenntartas, mint a ki- 
skrletezks a rendeltetks, ezeket a szbnak szorosabb krtelrnkben nem 
is sorozhatjuk a termkszeti parkok kozk.' 

Ma kktskgteleniil Amerika jhr elol, kiilonoskkppen pedig az  
Eszakamerikai Egyesiilt-Allamok vezetnek az  ott nemzeti parkok- 
nak nevezett hatalmasarhny6 rezervAci6k kialakitisiban. Ameri- 
kanak m6dj6ban is van meg a kult6ra rkszkrol ki nern kezdett olyan 
nagyterjedelmii ks olyan lhtvanyos teriileteket kihasitani az krintet- 
len fenntartisra, amilyeneket a sokszAzados kult6rAj6 Eur6pa fold- 
jkn ma mhr egyhltalin nem volna lehetskges. 

Az Eszakarnerikai Egyesiilt-Allamoknak 1872-ben Washing- 
tonban tartott kongresszusa a jelzett kv mhrcius l-kn fogadta el azt 
a torvknyjavaslatot, mely ,,Yellowstone National Park" (Y. nemzeti 



park) nkven Wyoming, Odaho 6s Montana 
mint 8600 negyzetkilometer teriileten von el 

allamok hatarab61 tobb 
a betelepiiles es vele az  

emberi tevekenyseg munkaja elol, hogy latvanyos gejzirjeit, meleg- 
forrisait, szkpskges termeszeti tajait, a gyonyorii termeszeti alko- 
tisokkal; valamint novhyvilagat altalaban, allatvilaganak pedig 
kiilonosen a mar kihalas veszelyevel fenyegetett fajait rnegmentse 
a terjeszkedo ernberiskg pusztitasai elol. 

Az arkanzaszi gyogyforrasok vedelmkre formailag mar 
:l 832-ben, de t hy l eg  csak 1877-ben, kozegkszsegiigyi, tehat mar 
nem kifejezetten termeszetvkdelmi krdekek szolgalataban kihasi- 
tott, alarendelt (369 ha) rezervaci&ol, az I. n. Hote Springs nem- 
xeti park-to1 eltekintve, a Jellewstone nemzeti park letesitese utan 
hosszI 18 ev mult el, amig azutan Kaliforniaban a Sequoia, a Gene- 
ral Grant 6s a Yosemite nevii harom nemzeti parkot lktesitettkk! 

Azota egymisutan hasitottak ki a nemzeti parkokat; 6s mar 
19 16-ig az  Egyesiilt-Allamoknak tizenkkt, kifejezetten 6s kizirblag 
a termkszeti alkotasok vedelmkre lktesitett rezervicibja 6s kkt 
ugyancsak ,,National Park" nkvvel megjelolt olyan fenntartott 
helye volt,' amelyben az  arheologiai emlkkek vkdelmkt es az ezek 
nagyobb terjedelmii korzeteben levo termeszeti diszek fenntarta- 
sa t  kivinta a rezervaciot kimondo elhatarozis szolgalni. 

A mas c d r a  lktesitett es alarendelt terfogatI Hote Springs 
nemzeti park nkven fenntartott teriilet kivktelevel a most emli- 
tett tizennegy rezervacio koziil tizenharom az ~szakamerikai  Egye- 
siilt-Allamoknak a nyugati oldalan teriil el, 6s egyiittes tkrfogata 

A 14 park a megalapitis idosorrendjkben a kovetkezii: 
1832. (1877.) Hot Springs Reservation National Park. Arkanzas illamban. Terii- 

lete 369 ha. 
1872. Yellowstone N. P. Wyoming, Idaho 6s Montana illamok teriiletkn. Teriilete 

667.801 ha. 
1890. Sequoia N. P. Californiiban. T. 65.446 ha. 
1890. General Grant N. P. Kaliforniiban. T. 1027 ha. 
1890. Yosemite N. P. Kaliforniiban. T. 291.46 ha. 
1892.* Casa Grande Ruin Reservation National Park. Arizona allamban. T. 194 ha. 
1899. Mount Rainier N. P. Washington Allamban. T. 89.980 ha. 
1902. Platt N. P. Oklahoma illamban. T. 343 ha. 
1902. Crater Lake N. 'P .  Oregon allamban. T. 64.540 ha. 
1903. Wind Cave N. P. Dkldakotiban. T. 4261 ha. 

1916-ban 1,899.903 ha  volt. Nemcsak eurbpai Crtelemben, de meg 
amerikai aranyok mellett is a hasznositas elol kivont ks a minden 
idok krintetlen fenntartasara rendelt 6 r i i s  teriilet ez! 

Pedig az6ta is emelkedett nyolccal a szimuk,' ks igy a legIjabb 
jelentesek szerint az  Egyesiilt-Allamoknak 22 nemzeti parkja van,' 
amelyek osszteriilete manapsag a 3 mill% hektart meghaladja. 

Ez a teriiletarany termeszetesen valtozik, mert fokozatosan 
vasarolnak hozza. Foleg a parkok egynhelyikitnek belsejeben itt- 
ott elofordulb idegen foldreszeket. Ajandekozas I t jan  is szaporodik 
a teriiletiik. Egyesek 6s az ilyen citlra alakult egyesiiletek is ossze- 

r vasarolnak reszleteket a parkok gyarapitasara. Masok kkszpknzt 
juttatnak a parkvezetoskghez, hogy bizonyos teriileteket meg- 
visaroljon. 

Az ifjabb John Rockefeller a Yosemite nemzeti park kibovitk- 
skre 1,775.000 dollart ajandkkozott; mig ugyancsak o egy tarsa- 
sagot szervezett rneg, mely azt tiizte cklul, hogy a Grand Teton 
nemzeti parkot kibovitve, 6s I jabb teriiletek o s s z e v ~ s ~ r l ~ s ~ v a l  koz- 
vetlen kapcsolatot letesitsen a hozza viszonylag kozel fekvo Yel- 
lowstone nemzeti parkkal. 1930. b i g  e cklra mar 30.000 acre terii- 
let allott rendelkezkskre; mely ha  a kivint c61 biztositasira meg kel- 

1904. Sully's Hill N. P. Eszakdakotiban. T. 315 ha. 
1906.* Mesa Verde N. P Colorado illamban. T. 19.831 ha. 
1910. Glacier N. P. Montana kllamban 397.580 ha. 
1915. Rocky Mountain N. P. Coloradoban. T. 92.770 ha. 
A *-gal jelolt kkt rezervici6 arheol6giai emlkk, hozzha l6  nagyobb terfogaton lkvo 

termeszeti diszekkel. (Dr. Th. Ahrens: Die Nationalparke der Vereinigten Staaten. Ber- 
lin, 1919.) 

I Az fijabb nemzeti parkok, a lktesitksiik kvknek sorrendjkben a kovetkezok: 
1916. Hawai N. P. a Hawai szigeteken. T. 61.200 ha. 
1916. Lassen Volcanic N. P. Kaliforniiban. T. 40.700 ha. 
1917. Mount Mac Kinley N. P. Alaskiban. T. 66.200 ha. 
1919. Acadia N. P. Maine-ban. (Azeliitt Lafayette nevvel jeldtkk.) T. 57.500 ha. 
1919. Zion N P. Utah allamban. T. 37.000 ha. 
1923. Carlsbad Caverne N. P. New. Mexicoban. T. 2500 ha. 
1928. Bryce Canyon N. P. U t a h  illamban. T. 5750 ha. 

1929. Grand Teton N. P. Wyoming illamban. T. 37.500 ha. 
Ezenfeliil van mkg egy lijabb szerzemkny, a Great Smoky Mountains Tenesee 

62.000 ha teriilettel, melyet a parkigazgat6 1930. kvti jelentkse szerint legkozelebb vesz- 
nek i t  6s nyitnak meg a kozonskg szimara. (Annual report of the director of the Natio- 
nal Park Service 1930.) 



loen kiegksziil, mint a nemzetnek jutott ajandek fogja a kkrdkses 
nemzeti park kiegkszitksekkppen ckljat szolgalni. 

Az itt helysziike miatt mind nem ismertetheto nemzeti parkok 
kozott legnagyobb Yellowstone nemzeti park, 867.801 ' ha ter- 
jedelrnenek nagy rkszet foleg Wyoming allam adja, - de atnylilik 
a park egy rksze a szomszkdos Montana es Odaho allamokba is." 

Magas hegyek, mely volgyszakadekok, tovarohan6 zuhatagos 
folybk, latvanyos tavak es gyonyorii erdok legszebb tajai ovezik ott 
a szebbnel-szebb termkszeti emlkkeket. 

A gejzirek ks meleg forrasok azt igazoljak, hogy ez a vidkk 
a legut6bbi idokig vulkanikus kitorksek szinhelye volt. A Gardiner 
foly6 menten a park eszaknyugati reszen van a legtobb meleg for- 
ras ks a Paint Pots h e v v e l  megjelolt iszapforrasok, amelyek le- 
rakodisai minden elkkpzelheto szinben pompaznak. 

A Mammoth Hot Springs and Terraces nevii 6s jelentkkenyen 
a fold szine folk emelkedo meleg forras lefelk szklesedo oldalai lkp- 
csozetes kialakulhsliak. A lkpcsozetek bassinszerii bemklyedkseibe 
folyik feliilrol a viz, 6s azokon a fehkr mkszkarbonht lerakodasai 
gyonyorii kkpzodrnknyeket alkotnak. A forrb viz a 61 m magas lkp- 
csozetes domb tetejkn fakad 6s onnkt lkpcsorol-lkpcsore lefelk zu- 
hanhslban olyan krdekes es megkapo kkpet tar a szemlklo elk, mely 
egyik ritka IatvAnyossaga ennek a rezervacibnak. 

A Yellowstone nemzeti parkban 81 gejzir van, amelyek ki- 
torkse ks miikodksknek tartama kiilonbozo, sot kvrol-kvre vAltoz6. 
Pkldakkppen felemlitjiik, hogy a ma is miikodksben levo gejzirek 
koziil az Upper Firehole Basin minden 7-12 napon 60 percen At 
76 m magasra loki fel rnagibbl a vizet. Az Old Faithful nevii gejzir 
vize az  1870. kvben tortknt felfedezkse 6ta szabalyszeriien 60-70 
percnyi idokozokben 4 percen a t  38-45 mkter magasra szokik. A 
Castle nevii gejzirnek vhrhoz hasonl6, kiilonos kkpii 6s koralszerii 
gejzeritbol kkpzodott kriterkn koriilbeliil minden 24 6raban jon e16 
a viz 6s 30 percen At 23  mkter magassigot  kr el. 

' A leg6jabb jelentks teriiletkt 8565 nkgyzetkilomkternek tiinteti fel. (Annual report 
the director of the National Park Service, 1930.) 

a Dr. Th. Ahrens: I. m. 
"zines fazekak. 

A gyonyorii erdokkel ovezett ks a tenger szine folott 2592 rnk- 
ternyire fekvo szkp Yellowstone tavon halad a t  a Yellowstone foly6, 
arnelytol az  egksz park a nevkt vette. A 32 kilomkter hosszli 6s 
Grand Canyon nkven ismert hegyszakadkknak majdnem merdleges 
6s helyenkknt 915 m mklyskgig meno sziklafalai kozott a habzas- 
sal  zuhog6 Yellowstone fo lyhak  ez a vidkke foleg az  Inspriration 
Point 6s az  Artist's Point cslicsair61 a bizar, sziklhs tajak elragadb 
kkpkt nyujtja. A foly6nak szep vizesksei koziil pedig kiilonosen a 
Tower Falls, a Grand Canyon bejaratanid, IitvAnyos sziklacsopor- 
tozataival egyiitt ragadja rneg leginkhbb a szemlklot. 

A megkovesiilt erdok kiilonos erdekesskgei a Yellowstone Na- 
tional Parknak! Amig ugyanis az Arizonaban levo hires Petrified 
Forest megkovesiilt fai fekvo helyzetben vannak, addig itt a fator- 
zsek allva kovesiiltek rneg; 6s ma is ilyen helyzetben vannak. A Spe- 
cimen Ridge lejtoin az ilyen megkovesiilt f l k  a116 torzsrkszei 10 m 
magasshgot is elkrnek ks a latogat6kban azt a benyornlst keltik, 
mintha azok oszlopokban gazdag templomromok lennknek. 

A park allatvilaga is krdekes 6s tudomanyos szempontokb61 is 
becses! B1 mkg a parkban egy csorda a mhr nagyon ritka villas- 
szarvli antilopb61 (Antilocapra americana Ord). A szarvasok szh- 
mos faja koziil foleg a park kszaki rkszkn a fiiles amerika-szarvas 
(Odocoileus hemionus Raf.), a feketefarkli amerika-szarvas (Odo- 
coileus columbianus) 6s a virginiai amerika-szarvas (0. america- 
nus Erxl. vagy virginianus) talilhatb. Nagy szamban 61 a parkban 
a z  amerikai javorszarvas (Alces americanus, Jard.). Gyarapszik 
szamban a kanadai vadjuh (Ovis canadensis. Shaw.) is. A bole- 
nyek (Bos bison L.) koziil ott kktfklkt ismernek. Az egkszen va- 
don 610 6s csak ritkhn szemelk keriilo bolknyeket, 6s a szelid balk- 
nyeket, amelyeknek mintegy 100 darabbbl A116 csordaja ott egy 
phsztor feliigyelete alatt legelkszik. 

Elkg gyakori a rettento medve vagy grizzly (Ursus horribilis 
Ord.) CS a baribhl, vagy fekete medve (Ursus americanus Pall.). 

A tavak ks foly6k mentkn tengersok vizimadhr van. Elofordul 
ott a kiirtos hattyli is (Cignus buccinator Rich.), melybol eloszor 
csak 1919-ben a Lewis-t6 kszaknyugoti rkszkn lhttak egy csalhdot. 
A sasoknak is tobb faja kl a parkban. Igy a kanadai szirtisas (Aquila 



chrysaetus var. canadensis), a fehkrfejii rktisas (Haliaetus leuco- 
cephalus) stb. 

A park novknyvilaga is folottkbb krdekes. A teriiletnek 85%-at 
oserdo boritja, amelynek uralkod6 fafajai a Pinus murrayana ks a 
Populus tremuloides. Elijfordul ezenkiviil 300 meter tg. sz. f .  ma- 
gassagig: a Pinus flexibilis, 1000 m magassigig: a Pinus ponde- 
rosa, rnig 1000 es 2500 m magassagok kozott gyakori a Picea En- 
gelrnannii, Pseudotsuga taxifolia es a Pinus Lambertiana. Alacso- 
nyabb rkszeken eger, nyir, nyar, juhar (Acer glabrum) stb. is elo- 
fordul. 

A park fl6rAja egykbkent is krdekes ks gazdagshga miatt egy 
rovid vazlat keretkbe nem foglalhat6. 

A gejzirek 6s a melegforrasok kozelkben elo algak 6s kryptog- 
mak krdemesek a felemlitesre. 

A Sequoia nemzeti park &S General Grant nemzeti park San- 
Francisco-t61 mintegy 485 kilometerre delkeleti iriinyban feksze- 
nek, Kalifornia Tulare County nevii reszkben. A j6val kisebb Gene- 
ral Grant nemzeti park egy rksze is a Tulare County-ban teriil el, 
rnig a masik rksze atnyitlik a Tresno County-ba. 

A Sequoia nemzeti park 64.750 ha teriiletkbol 58.650 ha-t 
borit erdo, rnig 3800 ha termkketlen. 

Mint mar a park neve is mutatja, azt foleg a Sequoia gigantea- 
nak ott 610 6riisai tettkk nevezetessk, bar mAs fafajok is gyonyorii 
pkldiinyokban diszlenek ezen a teriileten. 

Galen Clark 1857-ben fedezte fel e szkp erdok fabriasait, ks 
j6 sikerrel tudta irantuk a kozfigyelmet felkelteni, egyben pedig, 
megakadilyozni azt, hogy ezek a latvinyos erdok a teriiletnek nem- 
zeti parkkh nyilvhnitasaig a fakereskedok prkdajiul essenek. 

A parkban talilhato kevesebb lomblevelii kozott nagyobb mkr- 
tkkben a Quercus Kellogii, az Acer macrophyllum 6s glabrum, 
valamint a Popolus trichocarpa fordulnak elo; rnig a sokfkle tiilevelii 
f a  kozott leggyakoribbak az Abies magnifica, a Pinus Lambertiana, 
Pinus ponderosa ks a mar emlitett Sequoia gigantea. Erdoalji 
fakknt gyakran elofordul a Taxus brevifolia. 

A Sequoia gigantea 1500-2300 tengerszin feletti magassig- 
ban fordul ott elo, CS belole ebben, valamint a tole kszaknyugatra 

fekvo ks csak 1027 ha tkrfogatit General Grant nemzeti parkban 
Ahrens dr. szerint osszesen mintegy 1,160.000 pkldany fordul e16. 

Ezekbol koriilbeliil 12.000 darab 3 mkternkl vastagabb At- 
rnkrojii. 

A Sequoia n. parkban 13, a Grant n. parkban pedig egy olyan 
ligetszerii rksz van, amelyben csodhs mkretii Sequoia pkldinyok 
talalhat6k. 

A kkt parkban elofordulo 7 legnagyobb fa kiilon-kiilon nevet is, 
kapott ks mkreteik is ismeretesek. Igy: a General Cherman 1 1.13 m 
atmkrojii, magassaga pedig 85.37 m. A General Grant (melytol a 
Grant nemzeti park a nevkt vette) 10.68 m itmkro mellett 80.5 m 
magas.' Az Abraham Lincoln 9.45 m vastag ks 82.30 m magas; a. 
California pedig 9.15 m atmero mellett 79.30 m magas. A George 
Washington vastagsaga 8.85 m, a magasshga 77.78 m, a William 
MC. Kinley 8.54 m htmero mellett 88.75 m magas, rnig vegiil a Dalton 
8.24 m vastag, a magassaga pedig 89.06 m. 

Mkg amerikai krtelemben is olyan mkretek ezek, amelyek rk- 
vkn a Sequoia-t a ,,gigantea6' ut6nkvvel tknyleg talal6an diszitet-. 
tkk fel." 

Koziilok a General Grant nevvel megjelolt fat, melyrol - mint 
jeleztiik - a Grant n. p. nevkt nyerte, a nemzet karhcsonyfajanak 
is hivjhk. Karacsony napjan ugyanis ott igen nagyszknit kozonskg 
jelenlktkben iinnepskget rendeznek. Erre az iinnepklyre, melyet kii- 
lonben a ridi6 kozvetit ks visz viligga, az Egyesiilt-Allamok elnoke 
is elkiildi a nemzetnek karhcsonyi iizenetkt. 

A kkt park tajkkpileg gyonyorii hegyvidkken teriil el, amelyet 
tobb magashegyskgi t6 tarkit ks szimos barlang tesz krdekessk. 

A mkszhegyskgnek nagyon szkp a fl6rhja, k s  allatvilhga is elkg 
gazdag. Medvki annyira elszaporodtak, hogy emiatt a helyzet mar. 
veszklyessk lett ks azok megapasztasAr61 kellett gondoskodni. 

A Yosemite nemzeti park Kaliforniiinak harmadik nemzeti 
parkja. Tkrfogata: 291.446 ha. Mkg talan IhtvAnyosabb az elobbi 
kettonkl is, amikrt annak rovidebb isrnertetkskt nem mellozhetjiik; 

Mls  adat szerint ltmhroje 12 mCter. 
John Muir, aki e fadrilsok nagy ismeroje, egy ledolt pblddnyon 4000-n6l tobb h- 

gyIiriit lllapitott meg. 
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habar a helysziike nem engedi meg, hogy 
parkjairbl is sorban megemlkkezziink. 

itt Amerika tobbi nemzeti 

A Merced folyb 11.25 kilomkter hosszti ks ma Yosemite volgy- 
nek nevezett szakadkkat (szurdok) a kksobbi geolbgiai idokben egy 
:gleccser-brias, az agyanak ckljara hova-tovhbb olyannyira kivhjta, 
hogy feneke a mellkkvolgyek talphnhl jbval mklyebbre keriilt, ami 
folottkbb elragadb vizeskseknek lett a sziilo oka. 

A volgyfenkktol Atlag 1200 m magassagti hegyek falaival zart 
volgyben rohanb Merced foly6ba kszakfelol IAtvAnyos eskssel tor- 
:kollik a kis Yosemite foly6, mely a volgynek nevet adott. 

A Yosemite eloszor 436 m rnagassAgb61 zuhan alh, majd vala- 
mivel tovhbb tijabb 97 mktert esik 6s igy jut a Merced folyoba. A 
Vernal vizesks ugyanilyen nagy; mig a Ribbon megszakitis nklkiil 
.491 m-t zuhan alh, tehat tizszer nagyobb a NiagarAnil. 

A park egyebekben is a havasi vidkk phrjht ritkitb gyonyorii- 
skgeit nyujtja a litogatbnak. Tobb hbval takart hegycstics,' sok 
gleccser, rnelyek szkpskges tavakat 6s foly6kat tAplAlnak, gyonyorii 
vizesksek ks a latvanyos erdok elragadb thjkkpei thrulnak ott a I i -  
togatb elk. 

Kiilonos IAtvinyossAgai ennek a parknak is a Sequoia-ligetek 
26s ezek koziil is legfokkppen a Mariposa, a Tuolomne ks a Merce- 
~des-liget. 

A 1eglAtviinyosabb ks ezkrt legismertebb ezek kozott is a Mari- 
posa-liget, mely 1680-1 700 mkternyire fekszik a tenger szine folott 
,es amelyben 620 ilyen fabriiis van, koztiik nem egy ' 20 m keriilettel 
es 80 m magasshggal." 

Az Btlag 1675 mkternyire a tenger szine folott elteriilo park 
1 6  fkle tiilevelii fafaja koziil a Pinus ponderosa 6s Lambertiana, a 
Pseudotsuga taxifolia, Abies concolor 6s a Libocedrus decurrens 
4rdemelnek emlitkst. A jbval alirendeltebb szAm6 fajjal kkpviselt 
:lomblevel(Lek koziil az  Acer macrophyllum ks glabrum, a Quercus 
.,Kellogii 6s chrysolepsis, valamint a Populus tremuloides. 

A Twin Lake 2800, a Lake Evelin 3050 m-nyire fekszik a tenger szine folijtt. 
A mercede-ligetben 25 db., a Tuolomne-ligetben 40 db. 

' A Grizzly Giant nevIl fa6niAs ltmkrtije 9.4, magasslga pedig 90 m. 

Allat- ks madarvilhga is krdekes, de ennek rkszletezkskbe itt. 
mar ki nem tkrhetiink. 

Az Bszakamerikai Egyesiilt-Allamokban a fenntarthsra rendelt. 
ks eddig vhzolt rezervhcibkat - mint lhttuk - nemzeti park nkvvel. 
jelolik rneg. Vannak azonban amerikai foldon jelentkkeny rezervh- 
cibk, amelyeket ott ,,nemzeti emlek" nkven ismernek. A ,,nemzeti 
park" (National Park) szavak mellett haznhlt ,,nemzeti emlkk'" 
(National Monument) elnevezks a tiijkkozatlant tkvedksbe ejtheti. 
Amig ugyanis az Egyesiilt-Allamok teriiletkn pl. az  Oklatoma allam- 
ban lkvo Platt National Park csak 343 ha, vagy az Bszak-Dakota AI-. 
lamban elteriilo Sully's Hill National Park csak 315 ha  teriiletii, ad- 
dig az  Arizona Allamban lkvo Grand Canyon nemzeti emlkk 326.592 
ha, a Washington allamban levo ~ o u n t ' 0 1 ~ m ~ u s  nemzeti emlkk pe-, 
dig 121.244 ha teriiletii. 

A nemzeti emlkk (National Monument) nkwel megjelolt kszak-. 
amerikai rezervAci6k is beleillenek a termkszeti emlkk fogalmaba- 
Az eltkrkst kozottiik ks a nemzeti parkok kozott nem teriileti arany,, 
sem a terrnkszeti alkotAs'mivolta okozza. 

Ezek birmily mbdon az allam tulajdonhba keriilt prehisztorikus, 
tortkneti vagy termkszeti alkotasok, amelyeket az  Egyesiilt-Allamok 
elnoke jelolt ki ilyenekiil a keretkknt hozzijuk csatolt nagyobb ter- 
mkszetes kornyezettel. 

1916-ban csak 20 olyan nemzeti emlkke volt az  Egyesiilt-Alla-. 
moknak, mely kifejezetten termkszeti emlkk, mig a tobbi 11 olyan 
arheolbgiai stb. nemzeti emlkk, melyet tobbnyire nagy teriileten 
ugyancsak minden idokre fenntartani kivhnt termkszeti diszek ovez- 
nek. Ez adja azutan annak is a magyarazatiit, hogy mar ez a 31 nem- 
zeti emlkk (National Monument) is 486.633.4 hektart, tehht meg-. 
lepoen nagy teriiletet foglalt el! 

A vilaghaborti bta a nemzeti emlkkek sz ima  rnegkktszerezo- 
dott, mert ma az  Egyesiilt-Allamokban 61 nemzeti emlkk van.' 

A nemzeti parkokat az Egyesiilt-Allamok kongresszusa jeloli, 
ki ks hathroz azok fenntarthsa folott, mig a nemzeti emlkkeket az 

' Annual report of the director of the National Park Service 1930. 



* 

1906. kvi jtinius h6 8-i torvknyben nyert felhatalmazas alapjan l az 
Egyesiilt-Allamok elnoke proklamAci6val sorozza a minden idokre 
fenntartand6 rezervaci6k kozk." 

Nem lehet itt Eszak-Amerika ezeket a kiilonben nagyon krdekes 
nemzeti emlkkeit sem egyenkint 6s mind ismertetniink. EgynkhAny- 
r61 mkgis meg kell emlkkezniink. 

A Grand Canyon nemzeti emle'ket (National Monument) az  Ari- 
zona Allamban elteriilo 326.592 ha  teriilettel 1908-ban jelolte ki az 
Egyesiilt-Allamok elnoke nemzeti ernlkknek, miutAn nemzeti parkkA 
va16 nyilvAnitAsAra a kongresszus elk mkg 191 1-ben terjesztett ja- 
vaslat mindazideig elfogadAsra nem keriilt." 

Utah, Colorado ks Arizona Allamok j6 rksze pusztasAg. Egy 
atlag 1500 m magas puszta fennsik, mely a koszknformAci6t61 az 
eockn-ig vizszintes rktegekbol kpiilt fel. Novknyzete kevks e pusz- 
tasignak,  de megklknkiti a vidkket az elotoro kozetek mindenfkle 
.szin-vAltozatai. 

Evezredes idok sorAn a Colorado foly6 a rktegezett sziklAkba 
.szAz kilometerekre terjedo vonalon kiilonfkle szklesskgii 6s mely- 
skgii medret v i j t  magAnak, melybol az  Arizona Allambeli szakadkk- 
vonal a Grand Canyon a 1eglAtvAnyosabb. Ennek egy rksze a rezer- 
vAci6 tartozkka. Ott kezdodik, ahol a dklkeletfelol jovi5 Little a Colo- 
rad6ba torkollik, ks Atszeli a Kaibab, a Kanab 6s az  Uinkaret fenn- 
sikokat. A Canyon hossza 320 kilomkter, mklyskge 1500-1 800 m, 
szklesskge pedig 8-19 m. A Canyon legszebb rkszei a Toroweap 
.ks Kaibab fennsikhoz tartoz6 rksz. A Canyon oldalfalait a folybviz 
a kkpzelheto legkiilonfklkbb forrnhkban mosta ki. A kozet rktegei 
pedig rnindenfkle szint jAtszanak a sokfklekkppen kialakult csodA- 
latramklt6 formak mellett. A rezervAci6 teriiletkn beliil a Canyon 
hossza 96 kilomkter. 

E rezervAci6hoz kapcsoltan a kormAny a szakadkkot kszakr61 
Az 1906. kvi jlinius h6 8-i torvkny felhatalmazza az Egyesiilt-Allamok (U. S.) elno- 

k6t, hogy tortknelmi emlkkeket, tortkneti 6s prehisztorikus kpitkezkseket ks m i s  tudomC 
nyos krtCkIi tirgyakat a nemzeti emlkkek kozk sorolhasson. 

a Az Egyesiilt-Allamok elnokknek proklamici6ja litjin a nemzeti emlkkkk nyilvini- 
tknak nincs nagyobb akadilya, mig a nemzeti parkki nyilvinitas a kongresszus litjan 
koriilmknyesebb 6s nem mindig jir sikerrel. 

' MGg sem nyilvinitotta a kongresszus nemzeti parknak. (Dr. Th. Arens i. m. 
38-39. old.) 

ks dklrol befog6 817.695 ha teriileten erdo- ks vadvkdelmi teriiletet 
lktesitett. 

A Grand Canyon szklkn Atlag 5 mkter rnagassigti 6s Cerco- 
carpus ledifolius, Pinus edulis 6s Juniperus californica var. utahen- 
sis fafajokb61 A116 torpe erdok talAlhat6k. 

Az erdo rezervAci6kban tobbek kozott a kanadai vadjuh (Ovis 
canadensis Shaw.), a feketefarkti amerika-szarvas (Odocoileus 
columbianus) 6s a bolknynek a kozonskges szarvasmarhAva1 va16 
keresztezodkse, az ti. n. Cattaloe is talAlhat6.l 

A John Muir Woods nemzeti emle'k egy 1 19 ha  nagysagti rezer- 
vAci6 Kaliforniaban a Marin County-ban, a (Mount Tamalpais) 
Tamalpais-hegy dkli lejtojkn, 9.6 kilomkternyire San Francisco-t61. 
A Redwood nkven ismert teriiletet Kent Wm. ks neje csikAg6i lako- 
sok 1907 decernberkben ajAndkkoztAk az Egyesiilt-Allamoknak, me- 
lyet azutin az elnok 1908 januAr 9-kn nyilvhnitott nemzeti emlkknek, 
ks mely Muir John neves termkszetbarht utAn nyerte tij nevkt. 

A teriilet kozel hhromnegyed rkszkt a Sequoia sempervirens 
6riAs pkldAnyai foglaljAk le, amelyek koziil nem egynek 5.5 mkterig 
terjed az  Atmkroje. A f i k  kora " 000-1 500 kv. Mkreteik 6s tomor 
tartalmuk nem sokat kiilonboznek a Sequoia gigantea-k ilyen korti 
pkldAnyait61. Ezeknkl azonban alacsonyabb fekvksii helyeken te- 
nyksznek. 

A Devil's Postpile nemzeti emle'ket 324 ha teriilettel 191 1 jtilius- 
ban soroltik a nemzeti emlkkek sorAba. 

A kaliforniai ,,Sierra National Forestu-ben (a Sierra nemzeti 
erdoben) a Yosemite Nationalpark kozelkben teriil el. Benne 1AtvA- 
nyosan szkp termkszeti emlkk az  a bazalt oszlopsorozat, amelynek 
egy rksze egy 6riAs halom ledolt fatorzsszerii tonk benyomAsAt kelti. 
Az oszlopos bazaltkkpzodmknyek legszebb pkldAnyai ezek. 

A Lewis and Clark nemzeti emle'k Montana Allamban fekszik. 
1908 mAjus 11-611 nyilvhnitotta az  Egyesiilt-Allarnok elnoke nem- 
zeti ernlkknek. Teriilete 64 ha  ks a Jefferson Counti-ban a Jefferson 
foly6 partjAn fekszik. Egy szokatlan nagymkretii barlang ez, mksz- 
formAci6ban; IAtvAnyosan szkp jhratokkal 6s boltives termekkel. 

Th. Ahrens i. m. 39. old. 
a Dr. Th. Ahrens: i. m. 24-25. old. 



I -7 - p- .-- 
A legnagyobbiknak alapteriilete 32x41 m; a magasshga pedig 
30 m. A barlangnak kkt bejhrata egymast61 mintegy 10 meterre egy 
mkly hegyszakadkk felso szkle alatt 153 mkterre nyilik. 

Nevet a nernzeti emlkk Lewis ks Clark utaz6kt6l nyerte, akik 
ezt a vidkket 1806-ban beutazthk. 

A Dinosaur nemzeti emlkk Utah irllarn teriiletkn, Vernalt6l 
kszaknyugatra, Ainta Bazin-ben fekszik. Teriilete: 32 ha. 191 5-ben 
nyilvinitotthk rezerviicibnak. 

A zaurusok maradvhnyanak egyik legfigyelemremklt6bb helye 
a vilagon. 1909 dta kutattak fel 6s banyisztAk ki a teriiletet, ahon- 
nan szimos dinozaurus ks brontozaurus vlzat  emeltek ki. A leg- 
nagyobbik 27 m hosszQ ks 5 m magas 6s kletkben 20 tonna s(tly(t 
lehetett. Az osallatok 6rias csontdarabjai ma is szanaszkt hever- 
nek a teriileten. 

Mhr az  eddig vizoltak is elkggk igazolhatjhk, hogy Amerikk 
ban ezek az  (I. n. ,,nemzeti emlkkek" is nagyrkszt latvdnyos termk- 
szeti diszekkel gazdag termkszeti parkok, mAs sz6val nagyobb- 
szabAs(I ks kiilonfkle krtekes nemzeti emlkkek, terjedelmesebb ter- 
mkszetes keretben. 

2. Magyarorszagon. 

(Rezervaciora ajanlatos helyek.) 

Hazank legszebb termkszeti kincseit Trianon szakitotta le. A 
megmaradt termkszeti krtekeinkhez mhr ezkrt is kktszeresen kel- 
lene ragaszkodnunk! 

Sajnhlatoskkppen nem tortent eddig szamottevo intkzkedks 
nevezetesebb terrnkszeti alkothsaink vkdelmkre. Azkrt is nem egy, 
csak a legut6bb semmisiilt meg. Akhrhiny van most is pusztul6ban. 

Nincs eddig torvkny, mely vkdelrnkbe fogadna ezeket a pbtol- 
hatatlan nernzeti ertkkeket. Nincs olyan eros kozvklemkny, mely 
megakadhlyozni tudnl  pusztullsukat. Kevks mkg az  olyan tulajdo- 
nos is, aki onszBntAbb61, j6 krzkse sugallatiib61, kelloen megbecsulni 
tudnii a termkszeti kincseket! 

Csonka-Magyarorszignak ezkrt, sajnos, mindezideig nincse- 
nek szPmbajoheto rezervhcibi. Az erdotorvkny iizemtervi rendel- 
kezksein kivul nincsenek torvknyes szankcibk, amelyek vkdelmukbe 
fogadnak a soha semrnivel sem p6tolhat6 nemzeti kincseket. A tu- 
domlnyos villgra nkzve annyira jelentkkeny krtkkeket, amelyek 
mindegyikkt Allandban fenyegeti a megsernmisiilks veszedelme! 

Az Allamerdkszet a csonka orszhg teriiletkn megmaradt di6s- 
gydri kincsthri erdobirtokon lktesitett nkhhny, legfokkppen erdo- 
gazdashgi szempontb61 krdekes, a Bukkhegyskg egykori erdosk- 
geire jellegzetes rezervlcibt, a torvknyes j6vhhagyhssal ellhtott 
iizerntervek segklykvel. Ilyen pl. a mocsolylste~epi 16.8 kat. hold 



teriileten a116 150-180 kves tolgyes.' Ilyen masfelol a Lillafiired, 
a Hamori t6 ks Lktras nevii legelo alkotta haromszog kozepkn 29.1 
kat. hold teriieten A116 100-160 eves h. n. ,,Szent Istvan- 
bi ikko~".~ 

Szeged vi ros  a tulajdonAt kkpezo h. n. ~ so t t ha lmi  erdoben (Ki- 
ralyhalmi kapitanysag) 29.1 kat. hold teriiletet termeszeti emlkkkknt 
hasitott ki ks krintetlen fenntartasar61 gondoskodott. A kerdkses 
teriiletet, mely 114 m-nyire fekszik a tenger szine folott, mint hasz- 
navehetetlen sivany hornokot, az 1807-1 810. kvekben telepitettkk 
be fekete (csomoros) nyar- 6s fiiz-d~gvanyokkal.~ A fuzek mar a 
masodik 30 eves vagasfordul6ban kipusztultak, a fekete nyarak 
csak a legut6bb. 1917-ben meg 46 drb. cshcsszaradt csomoros nyhr 
allott a teriileten. Ma mar csak 2 drb. szaraz torzs tanuskodik a 
rkgi allapot mellett. 

A hullamos, sovany, jelenleg mar egkszen megkotott talajon 
magAt61, csoportokban megtelepedve, a sziirke nyar foglal le a terii- 
letbol mintegy 20%-ot, mig a foltokon kiviil, a homoki fl6ra lepte 
el azt. 

Az ok, mely miatt eredetileg rezervhltak, a fekete nyarak ki- 
pusztulasaval megsziint. Most elbiralhsra v i r ,  hogy a rajta tenyeszo 
homoki fl6ra'erdemesiti-e ezt a teriiletet tovabbra is a termkszeti 
emlkkkknt va16 fenntartasra, avagy nem volna-e ajanlatosabb azt 
valarnely mAs teriilet kihasitisaval felcserklni. 

Ezenfeliil azutin a csonka orszag teriiletkn magintulajdon- 
' .  

' A hocso~yls te le~i  m: kir. erdijhivatal ellAtisa ald tartoz6 erdobirtok 52-ik tag jC 
nak ez az a) erdoreszlete dklnyugati fekvesli, 0-100 IejtesIi ks 450 m tengerszint folWi 
magassigban teriil el. 0.7 suriiskgli elegyetlen tolgyes faallomdnyf~nak itlagos torzsma- 
gasslga 130 mkter. , . . 

Az erdo fainak l ib i t  egy, termkszetes 6ton keletkezett 0.4 siirlis6gIi 6s 0.6 reszben 
tolgy 6s 0.4 rkszben gyertyin eiegyebol 6116 fiatalos boritja. Talaja iide 6s televenyes. 
Altalaja homokos agyag mCszkovon. 

a A lillafiiredi m. kir. erdohivatal ellWisa a l i  tart026 erdobirtok 96 tagjlnak ez az 
a)  6 s  b) rkszlete E. 6s BK. fekvhsti, mely 540 m tgszf. magassdgban a 11. termohelyi osz- 
tdlyba tartoz6 kozkpmkly, eleg televhyes, homokos agyagtalajon ill. Az erdo faallo- 
manya 0.7 .siirtiskgii, igen szkp novCsli 6s. Wlag 28 m magas biikkos, melyben elsz6rtan 
koris 6s juhar pCldanyok is talilhat6k. A nep osidok 6ta ,,Szt. Istvdn IlpP-nak nevezi 
ezt az erdbrkszt. 

B F6r6val vCgeztkk a dugvlnyozist egy 01es kotelkkben 6s 80% nyar- 6s 20% fliz- 
vesszovel. 



ban csak nehany onkkntes rezervacib van, mely tobbe-kevesbbe 
alarendelt jelentoskgii, a sok, pusztulo, krtekes termkszeti alkoths 
mellett. Kiilonben e rezervAci6k sorsa is mindaddig bizonytalan, 
mig jbreszt a jogut6d elhatarozasatol fiigg fennmaradisuk. Arnig 
a fenntartott , helykent va16 kijelolesiik jogi vonatkozhsait torveny 
litjan nern szabalyozzuk. Amig ezzel a rezervaciok minden idokon 
a t  valo fenntartasat nern biztositjuk. 

Az egykor Nadasdy grbf, most Ferenc bajor kir. herceg birto- 
kaban lkvo sarvari uradalomban, rneg Lajos bajor kiraly, a jogelod, 
a Szatmar nevii fas  legelot, oreg tolgyfaira 6s jellegzetes kkpkre valo 
tekintettel Etrintetleniil fenntartani rendelte. (43. kep.) A dunantlili 
egykori makkos erdok igazan jellegzetes formaja ez a rezervacio. 
~ r e g  fai, mint olyanok, mar nagy 'koruk 6s hatalrnas vastagsagi 
mereteik revkn magukban is megerdemlik, hogy kozbecsiilits tar- 
gyai legyenek.' 

Brvenyben levo torvhyeink koziil a magantulajdonban levo 
kotott forgalmu birtokokon, egyediil az erdotorvhy utjan (1879. evi 
XXXI. tc.) es csak a birtokos illetve haszonelvezo hozzajarulasa 
mellett lehet a korminyhatbsagilag jovahagyott gazdasagi iizern- 
terv . kereten beliil kihasitott rezervaci6 fenntartasanak torvknyes 
szankci6t biztositani. A birtokos akaratan kiviil pedig csak vedero 
jellegii terepen akadalyozhatja rneg a kormany, hogy azon pkldaul 
kofejtitst kezdjenek, ezzel ott valamely geologiai alakulatot defor- 
maljanak; vagy az esetleg ertkkes novenytenykszetre karos legel- 
tetkst iizzenek. 

Ezert kivanatos olyan siirgosen a terrnkszetvitdelmi torvitny, 
hogy a halad6 kultura 6s az emberi onzes 6s kapzsisag pusztitasa 
elol megmentse a pbtolhatatlan termkszeti krtkkeket. 

Nkhany alabbi pitlda a rezervaciora krdemes hazai kivalb 
- termkszeti alkotasokb61 ezt a megallapitisunkat eleggk igazol- 

hatja.' 
Kir, hogy legeltetik a teriiletet, mert ez a koriilmkny rontja annak rezervici6s 

jellegkt, Cs a rnarha kiirtja a fik alb telepiilo vegetaci6t. 
a A rezervici6ra Crdernes terrnkszeti kincseknek tehat nern statisztikai felsorolisaii 

az alhbbi isrnertethsek, hanern csak az orszag kiilonbozo rkszeibol kiemelt pkldlk ezek, a 
kCrdks jelentosCgknek rnegviligitisira. Szerzo. 

9 



a )  A kiskunsagi osturjanok ds tartozdkaik. 

A Kiskhsagon Apaj, Orbo, Szunyog, Peszkradacs, Kiskun- 
kerekegyhhza, Dabas, Bugyi, Sari, Klnszentmiklbs, Gy6n stb. 
vidkke, mintegy 46.000 ha (80.000 kat. hold) alfoldi rkszlet, olyan 
termkszeti kincset rejtett a legutobbi idokig 6s rejt talan valamely 
kisebb rkszben meg ma is magan, hogy ezen a most korvonalazott 
teriileten nkhany rezervAci6 kihasitasa 6s krintetlen mivoltaban 
va16 fenntartasa, a tobbi resznek pedig vkdett teriiletkknt va16 ki- 
jelolkse, a termeszettudomany szolgalataban, 6s jelentos nemzeti 
krtkkek megmentkse krdekkben, mindenkkppen kivanatos lett volna 
a multban 6s kivanatos volna tal in rnkg mindig, - ha ugyan ma 
mar nem celtalan annak ilyen krtelmii biztositasa! 

E vidkk vizeinek szamottevb reszkt a legut6bbi idoben lecsa- 
poltak. Belkesett ugyanis ennek a teriiletnek a legnagyobb rksze a 
,,Dunavolgyi lecsapol6 ks ontozo tarsulat" tevkkenyskgi korkbe. 

Az 1925-ben megkezdett lecsapol~s  tervezksknkl ks a lecsapo- 
l i s t  elokkszito targyalisokon kellett volna figyelemmel lenni az 
itteni termkszettudomAnyi krtkkekre, vagy legalabb is a lecsapola- 
sok vkgrehajtasa soran lett volna kivanatos oly iranyban kozre- 
hatni, hogy a tudomany krdekei az  e cklra kivalasztott, bizonyos ala- 
rendeltebb teriiletrkszeken csorbat ne szenvedjenek. 

A lecsapoliisban krdekeltek arna jelentkkenyen kisebb rkszk- 
nek foldjei maradtak csak lecsapolatlanok, mely ezt a miiveletet 
ellenezte. Talan ezen a rkszen, vagy masutt, a lecsapolt teriilet ko- 
zelkben lehet valamit menteni. Bar tudtunkkal az  6s  turjanok, 6s a 
velok kapcsolatos krdekesskgek a mar lecsapolt rkszeken voltak. 

Ennek dacara rnkg mindig kivanatos, hogy a teriiletet az  erde- 
kelt tildomanyagak miiveloi mielobb 6s szorgalmasan AtkutassAk, 
hogy megmenteni lehessen mindazt, ami mitg megmentheto. 

De lassuk, mit is rejtett ks rejthet talan rnkg valamely nern 
krintett kisebb rkszkn ez a teriilet, mely addig, amig legnagyobb 
rkszkt le nem csapoltak, csupa legelobol, rktbol, nadasokb61, 6s- 
turjiinokb61, mocsarszemekbo1, hosszan elhlIlz6d6 vizerekbol, nyilt 
vizAllAsokb61 Allott ks csak imitt-amott latszott egy-egy szant6folt 
a tengernyi nagy 6s mindenkkppen zavartalan, nkma rbnasagon. 

44. GOLYAT~CS FESZKE 
(Hirnantopus candidus.) 

multevi elontott szantason. Bugyi. 
Schenk Jakab felvetele. 

45. YUSZVAG~ CSPR FESZKE 
(Sterna hirundo.) 

multCvi elontott szantason. urbdpuszta. 
Schenk Jakab felvktele. 



Annak egyik szelet a budapest-zirnonyi, a rnasikat a buda- 
t-lajosrnizsei vasutvonal szegelyezi. Egyebkent pedig a leg- 

ut6bbi idBkig nern szelte olyan kozlekedesi vonal, arnelynek for- 
a a terrneszet nyugalrnara zavartalanul hatott volna. 
Ennek a teriiletnek legfokeppen terrneszeti adottsaga, ernellet 

legut6bbi idokig tartott zavartalansaga, a vizi rnadarvilagnak 
endii feszkelo es tartozkodasi helyet biztositott. 
Budapesthez valo kozelsege folytan ernberernlekezet 6ta ez 

eriilet szallitotta a fovaros bibictojas sziiks6gletet. A XVIII. sza- 
zad kozepebol Be1 Matyas azt irja, hogy miriadra ' rug az a madar- 
tojas, melyet a negyvennapos bo jt idejen innet Budara szallitanak. 
- Schenk szerint k e g  2-3 evtizeddel ezelott itt feszkelt a tavi 
%ank6 (Totanus stagnatilis), Eur6pa egyik legritkabb rnadara. 
Ugyancsak e neves ornitologus rnegallapitasa szerint itt feszkel, 
vagy feszkelt a lecsapolasig a szinten igen ritka torpe vizicsibe 
(Ortygornetra pusilla), a g6lyatocs (Hirnantopus candidus) (44. 
kep) , a nidi tiicsok rnadar (Locustella luscinioides) , a fiilerniile 
sitke (Lusciniola rnelanopogon), azonkiviil szarnos kozonsegesebb 

1 rnadiir: mint, bibic, canko, goda, pajzsos cank6, sar-szalonka, szer- 
kok, danka siraly, tobbfkle recefaj, vadludak stb. Ezenkiviil a szkki 
rnadarak, mint: a szkki vagy kiiszviig6 cser (45. kep), 6s a szkki 
Me. A niidasokban a vocsok es a bolornbika; a rnagasabb sziiraz 

teken pedig a tuzok. 
A rovarvilagnak is erdekes nevezetessegei vannak, vagy vol- 

legutbbbi idokig ezen a vidkken. Az Apaj, Dabas es Urbo 
videki vizalliisokban az Euphorbia palustris-on elt 6s talan 61 rneg 
egy egkszen eredeti rnagyar kiilonlegesseg, a Nemeophila Metel- 
kana nevii ejjeli lepke hernybja, mely sehol rnasutt e16 nern fordul. 

Ep igy a Bugyi 6s Apaj kozsegek kozti foldek szikes, rnocsaras 
6s hornokos reszein talalhat6 volt a legutbbbi idokig 6s taliin rnkg 
fellelheto a Dorcadion Carvae Friw. nevii cincerfaj,Qgy tudornh- 
nyosan erdekes 6s ugyancsak magyar kiilonlege~seg.~ 

Ez termCszetesen nem szimszerti megillapitis, hanem egy meg nem szimlllt 
arinytalan mennyishgnek kivin a kifejeztije lenni. 

Dr. Schenk J.: A gyakorlati termCszetvCdelem meginditisa Magyarorszigon. 
a Dr. Horvith GCza kozlCse. 



Urbo, Peszkr 6s Apaj pusztak emlos faunhjanak a csikos egkr 
ks a magyar foldi kutya adjak meg az krdekesskgkt. 

Rovar faunajabdl az eddig emlitetteken kiviil nevezetesebbek 
rnkg az Antisoptera hungarica, a Trochosa singoriensis stb. 

Faunaja sok tekintetben egyezo a dkloroszorsz~gi steppkk 
faunijAval, amikrt is a nyugateuropai zool6gusok szivesen latogat- 
jak ezt az krdekes vidkket. 

A novknyvilagnak is sok krdekesskgkt talaltak ezen a vidkken. 
Az osturjAnok vizi a s s zoc i~c ib j~ban  a kozonskges alfoldi vizi- 

novknyeken kiviil a ritkabb Ranunculus lingua, a Hottonia palus- 
tris, a nyirkos osrktek asszoci8ci6jhban pedig a ritkabb Eriophorum 
angustifolium, a Carex pseudocyperus, a Juncus atratus, Iris sibi- 
rica, spuria, Ophrys aranifera, tovibba az ott hjabban talalt Plan- 
tag0 maxima, Thalictrum hungaricurn, a Menyanthes trifoliata kr- 
demelnek else sorban emlitkst. Nyaron ks oszkor a kiszarad6 erdo- 
rkszekben rnkg az Adenophora liliifolia ks a Boros iltal felfedezett 
tobb novkny,' koztiik az  Urtica kioviensis tennk sziikskgessk e terii- 
let egy rkszknek eredeti Allapotban va16 megtartasit. A turjanokat 
kijriilvevo homokos dombokon az  Alfold jellegzetes homoki f16rhja 
fejlodott ki, mely krdekes ellentktkknt mutatja be egymis mellett a 
szaraz ks a vizzel htitatott teriiletek novknyzetitt. 

Dr. Tuzson Janos ismertetkseiben kiilon valasztja az itteni os- 
tu r jhoka t  Qgy masik itt talAlhat6 formAcibt61, amelyet mocsarsze- 
meknek n e v e ~ . ~  Szerinte a pestmegyei Dabas kozskg kozelkben el- 
levhll ib~ rik, Apaj pusztin pedig az Acercus ornatus C. L. Kock. nevG viziatka, vala- 
mint az Eylais hamata Koenike. is a szikes vizekben stb. (Dr. Dudich Endre: Faunis- 
tikai jegyzetek. Allattani kozlemenyek 1926. XXIII. kijrt. 1-2. fiizet.) 

Sium lancifolium, Nephrodium spinulosum, Sparganium minimum, Epilobium pa- 
lustre, Cuidium venosum, stb. 

A turjdnt igy irja koriil: ,,A turjin ingovinyos, rnelyen fekvo rht, amelyen itt-ott 
viztiikor van." ,,A viztiikros helyektol kev6sbbC vizes rktek fel6 fokozatok kiilonboztet- 
het6k meg, azonban valamennyinek a talaja IipszerG, fekete-humozus, vizes." 

A mocsirszemek szerinte a homokbuckik kozotti melyedesekben vannak. ,,Nyir- 
kos tekntik, laposok, amelyekben mir  egy-kCt isdnyom melysegben szennyes, s i r g i s  viz 
fakad. Kiizepiikon igen gyakran kerekded, siippedos vizt6csa van, amely vagy be van 
nove, vagy kozepen nyilt tiikrot mutat!' ,,Ezek a mocsirszemek nemcsak vizes rnClyed4 
sek, hanem ezenkiviil a termbketlen, illetve a cserjCs homokpuszta mClyed6sei is. A ki- 
emelkedo buckikon az utdbbinak jellemzo novhyfajait taliljuk meg." (Dr. Tuzson JC 
nos: A magyar Alfold novhyfoldrajzi tagol6disa. Matem. CS Term6szettudominyi ~ r t e -  
sito, 1915. 173. old.) 

birllt  turjanok - hasonloan a nyirskgi zsombekos lapos teriiletek- 
hez - Alfoldiink leg6sibb formacioi koziil val6k. 

Nem krdektelen mar itt feljegyezniink, hogy amikor dr. Tuzson 
Janos az alabb ismertetni kivant nyirskgi Batorligeten talalt hegyi, 
sot szubarktikus novknyzetrol tesz emlitkst, hozzafiizi, hogy ilyen- 
fklkket az Alfold dklibb rkszein nem lehet ugyan talalni; de azt, 
hogy egykor a Duna-Tisza kozkn is voltak ilyenek, nemcsak a geo- 
16giai tortknet igazolja. Annak hgyis nkmi nyomai a mai novkny- 
vilagaban is feltalalhatok azokon a dabasvidkki ingovanyos rkte- 
ken, amelyeken Orchideik, Ophrysok, ingovanysas (Carex pseu- 
docyperus) , zsombekpafrany (Nephrodium thelypteris) klnek ks 
amelyek szerinte nkmileg a Nyirskg zsombkkjaira emlkkeztetnek. 
Hozzafiizi azonban mindehhez, hogy: ,,ha ezek a Duna-Tisza 
koze szaraz pusztainak kozepette ma kipusztulnanak, aligha tele- 
pednknek vissza!"' Pedig minden jel ar ra  mutat, hogy a lecsapolas 
munkaja az6ta ezek folott a glacialis reliktum-lipok folott orok 
idokre meghhzta a lklekharangot. 

A tudomany fontos krdeke lett volna ks lehet talan rnkg ma is, 
hogy ezeken a videkeken - ha mar nern keso - rezervacibk lkte- 
siiljenek es azokat bizonyos faunisztikai ks florisztikai vkdett teriile- 
tek ovezzkk. Ha  ilyenekrol ke11o idoben gondoskodnak, nern eshetett 
volna termkszetvkdelmi szervezetlenskgiinknek ks a vele jart gon- 
datlansagunknak mar j6 nkhany kv elott aldozataul a Melanargia 
Japygia Cyr. var. Coto Hb. nevii lepke kiilonlegesskg sem," amely- 
nek a Habsburg kiralyi csalad rhckevei uradalma peszkri egyik er- 
dorksze volt a legutobbi idokig egyediili tenyksz- ks lelohelye; ks 
amely irant a kiilfold tudomanyos korei is klknken krdeklodtek. 

Ujabb megallapitas szerint, sajnos, a tudomhny nagy khrira,  
ott ez a lepke az erdogazdasagi iizem soran tigylatszik vkgleg 
kipusztult. 

A magyar termkszeti krtkkek vkdelmkre ks a magyar tudomany 

' Dr. Tuzson: A Magyar Alfold novCnyfoldrajzi tagol6dla.  Matem. 6s t e r m h e t -  
-tudominyi grtesitii, 1915. h i  2. f. Dr. Tuzson J.: KCpek a Magyar Alfold novCnyviligib61. 
'Terrn6szettudominyi Kozlony, 1914. 8. fiizet 6s dr. Tuzson J.: Magyarorszig fejl6dkstor- 
t h e t i  novCnyfilldrajzinak fobb vonhai. Mathem. Q TermCszettud. ert.  1911. 561 CS 
Lov. oldalain. 

' Dr. Horvkth Geza kozlbe. 



szolgalataban egy rezervaci6 onkentes lktesitkse nem keriilt volna 
szhmottevo aldozatiba ott az uradalornnak. Igy pedig egy ritka 
lepkefajjal es benne egy tudomanyos nevezetesskgkvel lett szegk- 
nyebb az orszag, melynek kipusztulasa sajnalatoskkppen a rackevei 
uradalom nevkhez fiizodik. 

b) A batorligeti nyirlap. 

A Nyirbatortol 15 kilometerre eso batorligeti oslap a loszplato 
keleti szklen, az ti. n. Csapbberekben es kornyekkn fekszik, ks a haj- 
dani hires lapvidkknek a termkszettudomanyok szempontjab61 fo- 
lottkbb krdekes 6s sajnalatoskkppen, rna mar rnajdnern utols6 ma- 
radvanya. 

A loszplatb felszinen itt kisebb-nagyobb, tobbnyire kerekded, 
befolyas nklkiili melyedksek vannak, arnelyeket lapok, rktek its er- 
dok takarnak azok mklysege szerint. Erre a losztakarbra lerako- 
dott hordalkkb61 sok homokot vitt az arra jar6 eros fon szkl, ks 
ott a homokbuckak nagy sokasagat alakitotta ki.' 

A szubarktikus novknyzetii lApokb61 kiemelkedo homokbuckh- 
kat j6rkszt erdo fedi, mely Lengyel dr. leirasa szerint Qz aljn& 
vknyzettel egyetemben vetekszik a lapok fl6rijAnak vhltozatossh- 
gaval. Ennek az erdonek a kozelskge akadalyozza meg a loszplatb 
mklyedkseiben osszegyiilemlett viz elplrolgaslt, valamint a lap k b  
dknek tovasodrlsat 6s biztositja a ldpi novknyklet maradand6saght. 

Dr. Tuzson Janos hivta fel eloszor a tudomanyos vilhg figyel- 
mkt b r r a ,  hogy ez a batorligeti oslap ,,az kszak es del, a hegysb . 
gek 6s pusztak legvaltozatosabb novknyvilagat rejti rnagaban" s 
hogy ,,kszakvidkki jellegu zsombkkosa ketskgteleniil maradvany- 
rkszei egykori szubarktikus novknyvilAgAnak". 

Ezeknek a nyirlapoknak a zsombkkjait a Carex stricta, a C. 
paradoxa ks a Calamagrostis neglecta osrkgi pkldanyai a1k0tjAk.~ 

' Cholnoky: Az Alfold felszine. Foldr. Kozlernhyek, XXVIII. 1910, 
' Dr. Lengyel Gkza: Botanikai kiriindulis a nyirbitori BiitorPgetbe. 1915. Magyar 

botanikai lapok 221. old. 
' Dr. Tuzson Jdnos: Kepek a Magyar Alfold novCnyvilbgdb61. Term6szettudomiinyi 

Kozlony, 1914. h i  8. sz. 347. old. 
' Dr. Tuzson J.: A Magyar Alfold novCnyfoldrajzi tagol6diisa. Mathemat. 6s Ter- 

meszettudomdnyi Ertesitii, 1915. 2. fiizet, 186. old. 

Az egy mkter magas oszlopok gyanant kiemelkedo zsombkkok te- 
tejitn - mint leirja - a Carex- es Calamagrostis-fajok iistokot al- 
kotnak, mig azok torzskn 6s tovkn a csokrokban elhelyezkedo Neph- 
rodium thelypteris kozott a Menyanthes trifoliata ks a Comarurn 
palustre klnek. A lap zsombkkos rkszein erdd nem telepszik meg; 
mkgis a zsombkkok kozott a Betula pubescens, a Rharnus frangula 
6s a Popolus tremula egyes pkldanyai elofordulnak. 

Az eddig emlitetteken feliil dr. Tuzson a novenyfajok egksz 
sorat emliti fel.' Lengyel dr. pedig, aki dr. Degen Arpaddal kutatta 
At e lapot, leirasaban "kg ennkl is tobb fajt sorol fel, es rnaga is 
reimutat, hogy e lapok legjellemzobb novknyei h z o k n a k  egkszen 
szubarktikus jelleget kolcsonoznek. 

A batorligeti Iapot ks kornyezetet az6ta a magyar botanikusok 
mar alaposan Atkutattak," ks ezek alapjan megallapithatjuk, hogy 
ott az elterjedtebb lapi ks mocsari novknyeken kiviil a Ligularia 
sibirica, Salix pentandra, Geranium palustre, Trollius europaeus, 
Veronica spuria, Asperula aparine, Gladiolus imbricatus, Cirsium 
rivulare, Geranium phaeum, Euphorbia angulata, Adenophora lilii- 
folia, Centaurea indurata, Potamogeton gramineus, Gymnadenia 
odoratissima, Melilotus paluster, Laserpitium pruthenicum, Ange- 
lica pratensis, Chrysanthenum uliginosurn azok a hazai ritkasigok, 
amelyek miatt ennek a teriiletnek, mint rezervatum-nak megtartasa 
felettkbb indokolt. A kornyezo homokdombok is, melyek a Veronica 
incana, Onosma pseudoarenarium, egy sereg krdekes Pulsatilla (P. 
patens, grandis, flavescens 6s szarnos fajkeverkk, mint P. Jolantae, 
Borosiana, Valentiana stb.) termohelyei, mint orszagunk botanikai 
tekintetben legkrdekesebb teriiletei sorakoznak a lapteriiletek mellk. 

Dr. Tuzson: A Magyar Alfold novhyfoldrajzi tagol6diisa. Mathem. 6s Terrneszet- 
tudorninyi ertesito, 1915. 187. old. 

Dr. Lengyel Gkza: Botanikai kirindulds a nyirbdtori Bdtorligetbe. Magyar Bota- 
nikai Lapok, 1915. 226. old. 

a Lengyel ilyenekiil tobbek kozott a kovetkeziiket sorolja fel: Carex Hudsonii 6s 
C. pseudocyperus, Calamagrosbis neglecta, Ligularia sibirica, Geranium palustre, Comarum 
palustre, Menyanthes trifoliata, Trollius europaeus, Asperula aparine, Veratrum album 
Cirsium rivulare, Juncus fuscoater, Gladiolus irnbricatus, Dianthus superbus, Ulmaria 
palustnis, Onosma pseudoarenarium, Veronica incana stb. (I. m. 226. old.) 

' Boros A.: A biitorligeti osldp novhyzete. P6tfiizetek a T. T.  Kozlonyhoz, 1924. 
62-63 .  Boros A.: Adatok a Nyirskg fl6rdjdhoz. Magy. Bot. Lap. 23, 1924, 87-90. 



A botanikusok krtekezksei csakhamar felkeltettkk a zool6gusok 
krdeklodkskt is. 1925. ev majus havaban dr. Ehik Gyula ks dr. Szi- 
lady Zoltan, 1926 aprilisaban pedig dr. Dudich Endre es dr. Ehik 
Gyula jartak Batorligeten, ks mar e tajekoztatb ks felderito jellegii 
kirhndulasaik is krdekes eredmknnyel jartak. 

Rkszletes ismertetkst e kutatasokrbl kozlkseik szerint csak ak- 
kor kapunk, ha a jeles tud6sok ujabb kirandulhsaik soran teljesen 
atkutattak a teriiletet ks meghatlroztak gyiijtkseik anyagat; mkgis 
az eddig gyiijtott anyagb61 vkgzett meghatarozasokr61 Dudich 
Endre dr. krdekes ismertetksei a tudomanyos vizsgiilatoknak mar is 
krtkkes eredmknyeit tiintetik fel. 

Eddigi rnegallapitisaik szerint ott talaltak ugyanis a Monacha 
bidens (Chemn.) ks a M. incarnata (Mull.), az Oxyhillus glaber 
(Stud.), a Marpessa laminata (Mont.) ks a Graciliaria filograna 
(Rossm.) nevii hegyi csigikat ks ott talaltak a Geduly rkszkrol elo- 
szor Felsobabad pestmegyei pusztan felfedezett elevensziilo hegyi- 
gyikot. (Lacerta vivipara Jacqu.) 

Dudich dr. mar ezekbol az krdekes eredmknyekbol kktskgbe- 
vonhatatlanul beigazolva lhtja, hogy a fl6rihoz hasonlban vannak 
a batorligeti faunaban is hegyi, sot szubarktikus elemek, amelyek 
eredeti elofordulasi helyeiktol elszakitva, az alfoldi fauna steppe- 
elemei kozott ilyen krdekes elszigeteltskgben klnek. 

Ezeken a meg~l lap i t~sokon  a tovabbi kutatasok csak annyiban 
viltoztathatnak, hogy elorelathatolag szaporitani fogjak a bizo- 
nyit6 tknyeket. Ezkrt is a fauna szarmazasat illetoleg teljes hataro- 
zottsiggal jelenti ki, hogy: ,,pleistocknkori visszamaradt reliktum 
faunaval van dolgunk, kppen tigy, amint a fldra is jkgkorszakbeli 
reliktum-f l6ra". 

Utal arra is, hogy a Mastus csiganem fossilis maradvanyai az 
Alfoldrol ismeretesek, holott ez a nem ma csak Erdklyben k1 6s jel- 
legzetes hegyvidkki alak, amibol kovetkeztetheto, hogy a batorligeti 
fauna a hegyvidkki allatvilagnak egy olyan maradvanya, mely va- 
lamikor bizonyhra az Alfold nagy rkszkben klt. 

Mindennek azutan folottkbb krdekes magyarazatat adja, amit 
mint figyelemremklt6 egykni megnyilatkozast, krdemes itt sz6sze- 
rint isrnertetniink: 

,,A jkgkorszakban - igy ir - tudvalevoleg a magassagi ovek 
mklyebbre szalltak, a magashegyi fauna az elohegyskgekbe, az, 
erdoov faunaja a dombvidkkre its a siksagokra ereszkedett le. A 
szatmari Biikk- 6s Rkz-hegyskgek faunajanak kiilonosen volt erre 
oka, mert hiszen a kozeliikben harom eljegesedksi g6cpont is volt. 
Eszakkeletre a Maramarosi havasok, keletre a Radnai havasok ks 
a Kelemen-hegyskg, dklre a Bihar-hegyskg. Ezeknek a hatasa alatt 
szorult le a Nyirskgre ks altalaban az Alfoldre a hegyvidkki fauna, 
amely az Alfold nyirkos, nedves erdoiben, lapjaiban, mocsaraiban 
menedkket talalt. Ma mar kktskgtelen ugyanis, hogy akkoriban az 
Alfold erdos volt. Ekkor keriilt a Nyirskgre a nyirfajd is, amely 
dr. Nagy Jeno kutatasai szerint csak a kozelmultban pusztult ki. 

Magyarorszag kszaki fele a jeg legnagyobb kiterjedksknek 
idejkn a szubarktikus rkgi6ba esett. Ennek a szubarktikus rkgi6nak 
a dkli hatara Magyarorszagon ment At, de pontosan kijelolni nem 
tudjuk. Ebb01 a szempontb61 is jelentos a batorligeti reliktum-fauna, 
mert koriilbeliil azon a vonalon van, ahol Ehik ' a szubarktikus, 
fauna hatarvonalat meghuzta. 

A jkgkorszak vkgkn ks utan a hegyi fauna a jkghrak visszahti- 
zbdasa, illetoleg megsziinkse aranyaban fokozatosan visszafoglalta 
elvesztett teriileteit. A visszahtiz6disban termkszetesen csak a 
dombvidkk 6s az ehhez kozvetleniil csatlakoz6 siksag hegyi faunija 
vett rkszt, mig a fauninak az az allomanya, amely az Alfoldre tor- 
tknt leozonlkskor messzire jutott a siksagra, elvesztette osszekot- 
tetkskt a foAllomAnnya1 ks pusztulasnak indult. Az Alfold fizikai vi- 
szonyainak a k l imav~l toz~ssa l  karoltve jar6 gyokeres megvaltozAsa 
(kisziradas, az erdok pusztulasa), a nagy siksagi biotopot, amely 
elobb az erosen hygrophil 6s atmophil hegyi fauna igknyeit is kielk- 
giteni tudta, tigy Atalakitotta, hogy az a hegyi fauna szamara lak- 
hatatlanna valt. A hegyi fauna tehat a legtobb helyen teljesen ki- 
pusztult, amiben bizonyira rksze volt az elonyomul6, a viszonyok- 
hoz alkalmazkodott steppei fauna tkrfoglalasanak ks konkurren- 
ciajanak is. Csak egyes kivkteles helyeken tudott megmaradni nk- 
hany, kevkssziimti, alkalmazkod6kkpes faj, mkg pedig ott, ahol a 

l Ehik: The glacial-theories in the light of biological investigation. (Ann. Mus. Nat. 
Hung. XVIII. 1921. p. 89-110. fig. 3.) 



fizikai viszonyoknak legalabb egy resze nem valtozott meg annyira, 
hogy a hegyi Allatok ne tenykszhessenek. Ezek a visszarnaradt, el- 
szegenyedett faunaallomanyok a reliktum-faunak." 

Igy van ez Batorligeten is, ahol a lapos vidkk sajatsagait 
ma tehat kktskges feliil azok az  egkszen helyhez kotott klimabeli 
anomaliak biztositjak, amelyek a talaj alland6 nyirkossaganak,' 
vizzel va16 atnedvesedksenek es az  erdo kiilonfkle hatasa- 
nak koszonik eredetiiket. 

Talajvizzel lehiitott nagyobb vizrnennyiseg jelenlkte, a nyirkos, 
hiivos levego, rnelyet a hideg viznek a feliiletkn kiviil a fas novkny- 
zet arnykka tempera1 ks amelyet mkg azok a gyakori hideg kodok 
is lehiitenek, amelyeket az  erdo kot le ks ved meg a szelek tovasod- 
rasa ellen. Vkgiil az erdonek egyeb, e munka 13. oldalin targyalt, 
es az  ilyen kialakulasra kedvezo hatasa: - az ottani Allat- ks no- 
vknyvilag kletviszonyaban, fizikai, illetve tenykszeti koriilmknyei- 
ben, lkgkorkben stb., tehat a helyi klimatikus helyzetnek egy bizo- 
nyos korzetre terjedo, lokalis koriilrnknyeiben olyan, a tagabb krte- 
lemben vett kornyezettol eliito viszonylatot teremt, mintha az  illeto 
teriilet nkhany szklesskgi fokkal kszakabbra, vagy egy-kkt rkgi6- 
val magasabban fekiidnkk a tenger szine fijlott. 

Tehat az  Altalanos krtelernben vett eghajlati koriilrnknyektol 
elkggk fiiggetleniil ezeknek a most vazolt tknyezoknek az osszes 
hatasa terernti meg ezt a kiilonleges, a tenykszeti viszonyokra is 
jelentkkeny mkrtkkben kihat6 helyzetet! " 

A nyirskgi lapokban tknyleg mkg nyaron is van kod 6s a lkg- 
kor hiivos ks nedves, arnint igen hiivos a lapok vize is, mire nkzve 
Dudich dr. biol6giai bizonyitkkot is hoz fel: 

,,E lapok vizkben - igy ir - igen nagy mennyiskgben kl kkt 
felernislabli rak (Amphipoda). Egyik a h6kAs bolharak (Synurella 
ambulans. Dr. Mull.), amely nalunk csak forrasokban 6s kutakban 
61, tehat a hideg, alland6 homkrskkletii vizet kedveli. A masik egy 

' Dr. Degen Arpid: A detrekiicsiitortoki lip. Magy. Bot. Lap. 12. 1923. 38. 
' Milyen perdonto bizonyitkk annak elbirilisihoz 6s eldontCsChez, hogy voltak-e 

az Alfoldon, 6s ha igen, milyen modon 6s mertkkben voltak a multban az az6ta kipusz- 
titott jelentbkeny erdok, 6s az ott nagy szimban elofordult lipok, tavak 6s egy6b vizilli- 
sok befolyissal a klimabeli sz6lsos6gek ellensttlyozbira 6s a helyi tmykszebi viszonyok 
kialakulisha. 

vaksi bolharak (Niphargus-f a j  a puteanus-f ajcsoportbd) , amely- 
nek itteni torneges, felszini vizben va16 elofordulasa rendkiviil er- 
dekes jelenseg. A Niphargus-fajok mind stenotherrn hidegvizlakok. 
Foldalatti vizekben, barlangokban, kutakban elnek, ks csak itt-ott 
bukkannak a felszinre, ott, ahol a talajviz a napvilagra keriil, tehat 
forrasokban ks talajvizes mklyedksekben." 

Ugy foglalja ossze ezek alapjan az  elozokben egy toredekes 
reszeben idkzni sziikskgesnek talalt krdekes allasfoglalasat, hogy: 
,,a batorligeti hegyi ks subarctikus fauna pleistocknkori, allothania 
btjan keletkezett reliktum-fauna", ,,kppen ligy, amint a fl6ra is jeg- 
korszakbeli reliktum f16ra6'. Majd pedig: ,,Csonka-Magyarorszag 
teriiletkn alig akad ehhez hason16 krdekes teriilet, hacsak a felso- 
babadi nern, ahol into jelkknt a Lacerta vivipara ks a Monacha incar- 
nata szintkn egyiitt fordul elo." 

Ugy vkljiik, hogy mindaz, aki krtekelni tudja a jelentosebb ter- 
mkszeti ritkasagokban rejlo nernzeti kincsek nagy jelentoskgkt, 
a batorligeti oslap termkszeti rezervLi6kknt va16 fenntartasat az 
orszag elsorendii kotelesskgknek tartja! 

c) A Kis-Balaton. 

Foleg madartani szemszogbol rnegitklten hazank egyik nagy 
nevezetesskge a kisbalatoni osmocsar, mely a csonkaorszagban 
manapsag a nagy k6csagnak ligyszolvan az egyetlen alland6 fksz- 
kelohelye. 

Magyarorszag rkg6ta nevezetes gkmtelepeirol CS azokat ked- 
vezo fekvesiiknkl fogva a kiilfold ornithol6gusai mindig is szive- 
sen kerestkk fel. Kbcsagtanyakhoz, melyek itt elterjedksiik kszak- 
nyugati hataran vannak, itt jutottak ugyanis a legkonnyebben! 

A magyar gkrntelepek kozott az  integer orszag teriiletkn is, 
annhl inkibb manapsag, legnagyobb ks legnagyszeriibb a kis- 
balatoni osrnocsar, amelynek ma is, kozel 16 nkgyzetkilomkter a 
teriilete ks amely a Zala foly6 beomlksknkl, a Balaton e l m o c s ~ r o s o ~  
dott kioblosodkskbol alakult. Kisebb rksze szabad vizfeliilet, arnelyet I a Nuphar luteum n i t t  be, a tbbbi rksze pedig nadas CS legeld- 
teriilet. 



A nadas olyan nagy teriiletet foglal el, hogy azt egy evben sern 
.aratjak le egeszen. Egyes rkszei erniatt avasok 6s krintetlenek. 
Ezert azutan biztos ks zavartalan nyugalmat talal bennok a nernes 
k6csag (Egretta alba. L.) (46. ks 47. kkp), ez a leg6vatosabb ks 
.leggyonyoriibb rnocsari lak6. A terrneszeti alkotasoknak ez a kivalt- 
.sagosan bhjos ks fenskges rerneke. B6 klelrne is akad a Kis-Bala- 
tont ovezo sekkly vizekben ks igy boldogulasanak ks szaporodAsA- 
.nak eleddig rninden itletfeltetele rneg is van ott.' (48. kkp.) 

Mkgsern el a Kis-Balaton vizen rnostanaban annyi nemes k6- 
csak, mint annak elotte. 

1886-ban Szikla Gabor V 0 0  phrra becsiilte a szarnht. 
Dr. Lovassy Sandor " szerint 1894-ig is rnintegy 100 par fksz- 

kelt rajta. Ez idoben nkhhny kis k6csag (Egretta garzetta. L.) la- 
koja is volt ennek az osrnocsiirnak. Ezek azonban (1928-ban) vkg- 
:kep eltiintek onnkt. 

1894-ben vAratlanul rnegapadt a nagy k6csagok sziirna is. Az 
.volt az elso feltevks, hogy a nagy jkgzajlis letarolta az avas nada- 
.sokat es ezzel megbolygatta a k6csagok zavartalan tart6zkodasi ks 
fkszkelohelyeit. Lovassy Sandor dr. azonban arrbl a sokkal sajni- 
latosabb koriilmknyrol szerzett tudomast, hogy az osszes fkszkek 
.illornanyat kiszedtkk ks eladtik a szkkesfovarosi hllatkertnek, rnely 
.akkor ezekkel az krtkkes rnadarakkal, de rnhs vizi rnadarakkal is 
dknk csereiigyletet ks kereskedelrnet folytatott. 

Tkny va16, hogy 1895-ben mar csak 7 p i r  telepedett rneg itt, 
'egy toredkk pedig az az6ta mar lecsapolt Nagyberekben keresett 
rotthont. 191 6-ban Lovassy szerint 10-1 2 par fkszkelt, de ezeknek 
.a koltkskt is ligysz6lvAn mind kilo~oldoztkk.~ 

Schenk Jakabnak, a kivAl6 ornithol6gusnak, aki eddig legtob- 
bet irt "S tett a,hazai nagy k6csag vkdelrne 6s a kisbalatoni k6- 
csagtelep rnegrnentkse krdekkben is. ,,A k6csag hajdani 6s jelen- 

Dr. Schenk J.: A kisbalatoni gkmtelep. Archivum Balatonicum, 1926. 55. old. 
' V. Jahresbericht (1886) d. Corn. f. Berb. Stat. in 0st.-Ung. v. Tschusi. 
' A Balaton gknfajai. A Balatoni Mlizeurnegylet I. kvkonyve. 1903. 93. old. U. a. 

qGCrnfajaink a Balatonnil. A Terrneszet VII. 1903/04. 85. old. 
Dr. Schenk J.: A k6csag hajdani CS jelenlegi fkszkel6 telepei Magyarorszigon. 

Bpest, 1918. 
Schenk Jakab: a) A k6csagok alkonya. TerrnCszettudorninyi Kozlony 665-668. 

:fiizetei 1917. CV. (Folytaths a tliloldalon.) 

48. K I S B A L A T O N I  R ~ S Z L E T  
tavi rozsakkal es sulyommal. 

Schenk Jakab felvktele. 
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legi fkszkelohelyei Magyarorszagon" cimmel kozreadott l tanul- 
manya Hollandiaban erdekes visszhangot keltett ks a Magyar- 
orszagi k6csagvkdelern ckljaira gyiijtott ks a Madhrtani Intkzethez 
kiildott pknzadomhnnyal jutott meghat6 kifejezksre. 

Ez a Hollandiabbl kiildott osszeg 6s az itthon egybegyiilt ado- 
mhnyok m6dot nyujtottak arra, hogy a kis-balatoni k6csagtelep vk- 
delmkre egy Brt allitsanak, akinek jirand6shgait tijabban az allam 
f edezi. 

Par even i t  alland6 ks orvendetes emelkedkst mutatott a fksz- 
kelo kocsagphrok szima, de 1925-ben tijra visszaesett," ks 1926-ban 
mkg alhbb szhllott a szamuk. 

Erre azutan 1927-ben Schenk Jakab a felkutathat6 volt fiatal 
k6csagokat mind meggyiiriizte. Egyfelol azkrt, hogy a k6csagok 
vonulasi titjht meghllapitsa, mhsfelol azonban, hogy esetleg eztiton 
talilja meg a nagy csokkenks okht. 

Eljarasinak megdobbentoen szomoru eredmknye volt." 48 
meggyiiriizott fiatal k6csag koziil 19-rol jott be jelentks, ami a meg- 
gyiiriizott pkldinyok 39%-a. Ebb01 otot kimtiltan, egyet betegen 
talhltak, egyet pedig elismerten lelottek mkg Magyarorszagon. Az 
5 kimult pkldhny koziil harmat Pellkrd k s  Tiiskks mellett a halas- 
tavaknhl talhltak; ahol kozlks szerint 15 darab hosszabb ideig ta- 
nyizott. Aki tudja, hogy milyen mkrtkkben pusztitjhk halvkdelem 
cimkn a gkmeket a halas tavak koriil, az nem fog kktelkedni abban, 
hogy a kkrdkses 3 darab a halorok fegyverknek esett hldozathul. 

A bekrkezett jelentksek szerint egyet Cseh-S~lovhkihban,~ 
b) A k6csag hajdani CS jelenlegi fCszkel6 telepei Magyarorszigon. Bpest, 1918. 

A Magyar Ornithol6giai Kijzpont kiadvinya. 
c) KdcsagvCdelem. Aquila 1921. 155. old. 
d)  K6csagvCdelem-termCszetvt5delem. Aquila XXX-XXXI. fiizet 1923. 337. old. 
e) A gyakorlati termQzetvCdelem meginditba Magyarorszigon. (A kisbalatoni 

.kbcsagtelep. 37. old.) 
f) A kisbalatoni gkmtelep, Archivum Balatonicum, 1926. 
' A Magyar Ornithol6giai Kozpont kiadvinya. Bpest, 1918. 
a 1921-ben 10, 1922-ben 16,. 1923-ban 24, 1924-ben 25, 1925-ben 15, 1926-ban 10, 

1927-ben 16, 1928-ban 12, 1929-ben 10, 1930-ban 10 volt a fkszkelo pirok szima. 
Schenk Jakab eloadisa a Nemzetkozli MadirvCdelmi Bizottsignak 1928 rnajus 

22 Cs 23-in tartott eloCrtekezl_etCn. (Aquila 1927-28. kotet 11. old.) 
' Morvaszentjinoson. 



egyet Ausztriiban,' harrnat Olaszorszigban," egyet Jugoszlavia- 
ban,Qgyet Gorogorszagban,' egyet Albhnihban lottek le 6s igy 
tovhbb. 

~ e g i l l a p i t i s  szerint 1927 kv oszkn elkoltozott a  is-~alaton- 
r61 32 oreg ks 46 fiatal. ~ s sze sen  78 darab. Ezekbol 1928. kv tava- 
szin legfeljebb 28 tkrt vissza. Elveszett tehfit az allornany 60%-a; 

Ez a sajnalatos megallapitas vezette azutan re6 a Madartani 
Intkzetet arra, hogy az arnsterdarni VII-ik nernzetkozi rnadarvk- 
delrni kongresszuson inditvannyal illjon elo a k6csagok nernzetkozi 
vkdelrne krdekkben. A kongresszus (V. osztilya) az inditvhnyt el- 
fogadta. E targyit hatarozata igy sz61: 

.,,Minthogy a nagy kbcsagot a dkleurbpai allarnokban - Jugo- 
szlivia, Albania, Bulgaria, Gorog-, Torok- 6s Olaszorszag - ed- 
dig sehol sern vkdi a torvkny s igy az szabadon vadaszhat6, nem 
hgy, mint Magyarorszagon, ahol vkdik ks 6vjAk, a VII. ornitholbgiai 
kongresszus arra kkri az ernlitett allarnok korrnanyait, hogy e 
rnadar torvknyes vkdelrnkre a sziikskges intkzkedkseket rnielobb 
tegykk n~eg" .~  A nernzetkozi f6rurnnak ez a felhivisa talin eldse- 
giti az annyira pusztul6 k6csagok valarnelyes vkdelrnkt. 

Kiilonben e gkrntelep (49. kkp) egykb lak6inak fkszkelksi 
aranya is valtozik kvrol-kvre. Az 1925. kvben az hllorndny a Kis- 
Balatonon fajok szerint a kovetkezo volt: 

Kanalas gkrn (Platalea leucorodia L.) (50. kkp) 5 par. 
Batla, vagy fekete ibisz (Plegadis falcinellus L.) 500 par. 
Sziirke gkrn (Ardea cinerea L.) 50 par. 
Voros gkrn (Ardea -purpurea L.) 50 par. 
Ustokos gkrn (Ardeola ralloides Scop.) 20 par. 
Bakcs6 (Nycticorax griseus L.) 30 par. 
Osszesen: 700 par. 
A kis-balatoni nerneskbcsag-telepnek nagy hire rnent az 

1891-ben Budapesten fartott 11. nemzetkozi madhrtani kongresszus 
Marchegg-ben. 

' Portogruaro, Montalto di Castro 6s Cagliari (Szardinia). 
Varajevo. 
' Kykladok Zeriphos szigeth. 

Csorgey Titusz: Az amsterdami madktani kongresszus 1930 jirnius 1.  7. Aqdla 
1929-30. 7. old. 



alkalmaval. Ennek tagjai koziil ugyanis sokan meglatogatthk ks is- 
mertettkk is. Igy Tschusi,' dr. Lorenz L."s Homeyer Sandor." 

A sekklyvizii Kis-Balaton novknyzetkvel Borbas Vince jeles 
rnunkaja foglalkozik behatbbban.' Ez a novknyzet mar kevksbbk 
emeli a Kis-Balaton tudomhnyos krtkkkt, mert itt azzal a gyakran 
ismktlodo jelenskggel talalkozunk, hogy a Kis-Balaton flbraja 
- ellentktben zoolbgiai nevezetesskgeivel - a harom tiiskksfti 
(Najas marina, minor, intermedia) kivktelkvel alig mutat botani- 
kai krdekesskget. Mkgis a vizi novknyek tomeges elofordulasa 6s 
asszoci~cibik zavartalan kifejlodkse a teriiletet botanikai szempont- 
bbl is krdekessk teszi. 

A folotte krdekes 6s termkszettudomhnyi szempontb61 krtkkes 
kisbalatoni osmocshrnak 6s vele ennek a nagyszerii ks ,ugyszblvhn 
egyetlen nemeskbcsag-telepnek fennmaradasat is veszkly fenyegeti. 
Azok a nagyszabasti vizimunkalatok, amelyek a Zala folyb medrB 
nek szabhlyozhsa utan a Kis-Balaton lecsapolasaval vkgzodnek, 
megpecsktelik 'a vizi madarvilag, kiilonoskkpen a nemeskbcsag e 
lhtvhnyos telepkt, ha  a nyugati Allamok pkldiit kovetve, a haladb 
kulttira rombolb munkija e101 a kormhny, vagy mkg inkabb a tor- 
vknyhozhs bolcseskge a magyar nemzet diszkre 6s javhra, valamint 
a termkszettudomhny hasznhra az  utolsb brhkban meg nem menti 
ennek a nagyszerii 6s soha semmivel sem pbtolhatb termkszeti 
kincsnek legalhbb egy rkszkt. 

d)  A tiszakisf aludi szige t .  
A tiszavidkki madarvilag tanyAjAb61 alkalmas rezervatumkknt W jelentkezik az  egri fokhptalan tulajdonhban levo, mintegy 100 kat. ' 

hold terjedelmii tiszakisfaludi sziget. Ligetes kaszAl6 gkmteleppel 
6s az  Alfold jellegzetes apr6 madaraivaL"1yen rendeltetks esetkre 

Am Velenezeer und Kleinen Platensee. FBjelentks a 11.. nemzetkijzi madbrtani 
kongresszusr61. 11. rksz. 1892. 202 old. 

Bericht iiber seine Reise nach Ungarn stb. Annalen des k. k. Hofmuseums in Wien. 
VI. 1891. Notizen 106. 

Auf dem Velenzeer und Plattensee. Ornith. Monatschrift VI. 1891. 277. old. CS 
Nach Ungarn und Siebenbiirgen. U. ott XVII. 1892. 400 old. 

' Borbh V.: A Balaton fl6rbja. A Balaton tudombnyos tanulmbnyozbsbnak ered- 
mknyei. 11. kotet. Bpest, 1900. 

Schenk: A gyakorlati termkszetvCdelem meginditisa Magyarorszbgon. 40. old. 



ott a vadaszatot 6s az tigyis egkszen lknyegtelen fatermelest mel- 
lozni kellene. 

Hason16 rendeltetkssel nkhany Dunasziget is alkalmas volna 
az krintetlen fenntarthsra. 

Somogy varmegyknek, de egksz Dunintlilnak krdekes rezer- 
v6ci6ja lehetne a Hohenlohe herceg birtokan, Sornogyszob kozskg 
hataraban, Kasz6-puszta rnellett, rnintegy 160 m tengerszin feletti 
magasshgban fekvo Balhta-t6. A tudomanyos kutatasnak ez az 
egyik kincses binyija 302 kat. hold kiterjedksii 6s legnagyobb 
melyskge csak 5 - 4  meter. 

Ugy irjhk,' hogy a kozelmultig az uradalorn teriiletkn lkvo 
tobb toval allott osszefiiggksben, de az 1927-ben lktesitett vizle- 
vezeto arok leszallitotta a viz szinkt, k s  csak a Bojsza t6val maradt 
mkg osszekottetksben. 

Ez a vizszinlesz8llAs kiilonben nern olyan jelentkkeny ks Fold- 
vary leirasa szerint nern is litszik veszklyeztetni a t6 madar- 6s nij- 
venyvilaght. De bizonyara hozzajarult ahhoz, hogy a csapadkkviz- 
zel 6s a partszkli forrasok alakjaban jelentkezo talajvizzel taplalt 
t6 szintje az ut6bbi kvek szarazsagaban szembeotloen alabbsz811- 
jon ks a sik viz elnAdasodjkk. Arnit pedig mkg nern foglalt el a nad 
a t6 sotktbarna szinii vizkbol, azt a tavir6zsa tinykros levelei lep- 
tkk el ks fehkr virhgai tarkaljhk a t6 feliiletkn ekkknt kialakult kii- 
ldn6s kkpet. 

A tavat buja novksii, szalas kgeres ks fiizes koriti; att61 befelk 
pedig foleg a Carex Hudsonii alkot zsornbkkokat, rnely jelenskg 
Kerner szerint egy shsfajnak hatalmas, tobb kvtizedes, vagy rnkg 
idosebb, oszloposan kiernelkedo gyepe. 

Mar a zsombkkok is krdekessk teszik a tavat, mert az alfoldi 
lapok lecsapol8sAval a zsombitkok is hova-tovabb eltiinnek; holott 
idegenben alig fordulnak e16, amikrt is a kiilfold botanikusai is 

Foldviry M.: A Balaton kornyekhek termeszeti emlCkei. Erdeszeti KisCrleteli, 
1928. XXX. kot. 350. 



,,zsombCk"-nak nevezik ezt a vizfenkkbol felemelkedo oszlopos 
alakulast.' 

Ezt a tavat botanikai szempontbol Boros Adam kutatta ki a 
legalaposabban."~ alfoldi vizi CS mocsari vegetAci6 elterjedt kkp- 
viseloin kiviil mint ritkasagokat a Caldesia parnassifoliat, a Schoe- 
noplectus Balatae-t, a Comarum palustret, a Ludwigia palustrist, 
a Ricciocarpus natans-t, a Sparganium minimum-ot its az Aldro- 
vanda vericulosa-t emliti, melyek koziil az  utolsonak (51. kkp) az 
eddigi megallapitasok szerint a csonkaorszag teriileten ez a t6 az  
egyediili tenykszo helye. A legutbbbi idokig meg az  volt a felteves, 
hogy az Aldrovanda mai elofordulAsi helyei mind a leszakitott re- 
szekbe e ~ n e k , ~  mig azthn hjabban a Balata-toban megtalaltak." 

Foldvary h Balata-tor61 adott ismertetkskben kiemeli azt, 
hogy az  ornithologiai szempontb61 is jelentosegteljes. Alland6 ks 
zavartalan fkszkelohelye a sziirke gkmnek (Ardea cinerea), a bak- 
csonak (Nycticorax griseus) , a batlanak (fekete ibisz, Plegadis 
falcinellus), a vizi tyhknak (Gallinula chloropus), a szarcshnak 
(Fulica atra), a tokks-, a bojti- ks ciganyrkcknek stb. 

,,A t6 kozepe t h j h  lkvo 6s sikviztol koriilvett gemtanyhn olyan " 
hihetetlen szamban fkszkelnek a gkmek, hogy tavasszal iiriilkkiiktol I 

' egkszen fehkrek a fkszkek alatt roskadozo fiizfak ks a kioklendezett 
kigy6- ks bkka-maradvanyok tiirhetetlen biizzel toltik el a levegot." 

Fekete g6lya nem fkszkel a Balatan, de vonulhskor mindig 
elkg szkp szamban jelenik meg a tavon. 

f )  A tihanyi fdsziget. 

A legnagyobbszerii termkszeti kincseink egyike. Altalaban csak, 
kolostorar61, meg elnemult visszhangjir61 ismerik. Pliocknkori pA- 
ratlan kkpzodmknyeirol, a geol6giai mult muzealis IAtvAnyossAgh 

I 
' Dr. Boros Adirn: A zsornbkk. Terrnkszettudorninyi Kozlijny Pbtfiizete, 1924. kvf. 

1 - 4 .  s z h .  
Boros Adim dr.: A drivabalparti siksag flbrijinak alapvonisai, kiilonos tekintet- 

tel a Iapokra. Magyar .Botanikai Lapok 1924. 12. old. 
W o e s z  Gusztiv: Annales Musei. Nat. Hung. 1907. 324. old. 
' Dr. Boros Adhrn: A hlisevo Aldrovanda lijabb hazai termohelye. Terrnkszettudo 

' rninyi Kozlony 1924. 362. old. 
Foldviry i. m. 349-352. old. r '  . 



alakulasairbl, faunisztikai krdekesskgeirol, kulturhistbriai emlkkei- 
rol stb. kevesen tudnak. 

A nagyon tagolt domborzatu fklsziget kkpkt Lbcy Lajos leirasa 
szerint ' a szegklykn felhalmozbdott erupcibs bazalt-tufa, kozepkn 
pedig a vilaghires ks tudomanyosan erdekes 110 gejzir forrlskup, 
tovabba kdesvizi mkszko, rneg kovatufa alkotja. Alapja a fklsziget- 
nek pannoniai homok ks agyagos hornok, melynek rktegei az  it. n. 
fehkr partokon konnyen meglllapithatbk. Az Akasztbdomb oldalbn, 
a z  6j autout folott, az ornladozb feher falak pannoniai homokja 
messzirol fehkrlik.' A bazalt tufa rktegeit pedig j61 fel lehet ismern: 
a kikototol a kolostor felk.vezet8 itton 6s az  6varnak balatoni szik- 
MS, meredek lejtojkn. 

Cholnoky szerint az  ova r  sziklafalainak a szkl munkajaval 
tortent kidolgozasa olyan csodalatos formakban tortknt, ,,amilye- 
neket nemcsak csonkahazhnkban, de egksz Eurbpaban is alig ta- 
lalunk". A volt var kszaki sziklafalait, arnelyeken e kifuvasi jelen- 
skgek egksz muzealis gyiijtemknye van - szerinte -, nagy olta- 
lomban kellene rkszesiteni, mert veszkly fenyegetheti ezt az  alaku- 
latot, ha  a sziklak labat boritb tormelkk lejtoit megbolygatjak. ,,Ez 
esetben ugyanis vkgzetes stlvad8sok fogjak a sziklafal leomlasat 
elosegiteni!" Ijeszto pkldakent utal a fohercegi kastkly mogott az 
autbut kpitkskvel tamadt nagy shvadasra, mely - mint irja - mkg 
sok bajnak 6s koltskgnek lesz okozbja! Ezeket a 60-80 m magas 
kszaki sziklafalakat a megbolygat8st61 ezenkiviil azkrt is meg kell 
trvni, mert ezekben vannak azok az  krdekes remete-lakasok, amelye- 
ket mar 1856-ban Eitelberger4 rnkltatott 6s megbvasra ajinlott. 
Amelyekrol Ipolyi Arnold is megernlkke~ik,~ 6s amelyeket kiilono- 
sen Rbmer Flbris "smertetett. 

A Balaton tudominyos tanulmanyozasknak eredmknyei. I. k. 322. old. 
Chdnoky Jeno dr.: Tihany. TermCszet. 1928. 21-24. szkm. 

f ' Cholnoky Jeno dr.-nak a Magyar Tudominyos AkadCmia 111. osztalya 1930 de- 
cember 22-Cn tartott ulksCn bemutatott tanulmknya 6s ennek kapcskn a kormanyhoz kiil- 
dott emlkkirat. 

' Eitelberger: Jahrb. der Central-Comission I. k. 1856. Wien. 
' Ipolyi A.: Magyar rkgkszeti Repertorium (Archeolbgiai KozlemCnyek 11. k. 208. 

oldal) . 
' R6mer Fl.: A barlangokrd, nevezetesen a magyarhoni lakott barlangokr61. 

(Archeol. Kozl. VII. k. 11. fiiz. 138. old.) 
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Rorner egynkmelyikkrol rajzot is kozolt. E rajzok kktskgtelen 
bizonyitkkai annak, hogy az iiregeket elziro falak egynkmelyike a 
mult szazad hetvenes evei 6ta pusztult el. Kiilonben R6mer is faj6n 
emliti fel ismertetkseben, hogy Tihanynak ezeket a ritka ks krde- 
kes emlkkeit mennyire elhanyagoljiik, ks nem 6vjhk meg a pusztu- 
lastbl. PAsztorok raknak bennok tiizet, koveiket elhordjik a falu- 
siak stb. 

E baratlakasokkal tijabban Cholnoky foglalkozott behatob- 
ban.' Amig eddig az volt az Altalinos feltevks, hogy azokban az 
elso bencksek htiz6dtak meg ks hasznaltak idoleges lakasul, addig 
Cholnoky dr. ijabb allhsfoglalisa szerint ezeket az iiregeket a Szent 
Mik16sr61 nevezett oroszkoi perjelskg gorogkeleti szerzetesei hasz- 
nalthk lakasok 6s templom ckljhra. Szerinte az egyik iiregben az 
ikonoszthz maradvhnyai is felismerhetok." 

A fklsziget t6feloli magas falainak aljaban, kp tigy mint a bel- 
sejkben talAlhat6 lefolyastalan mklyedkseken, a Kiilso ks a Belso, 
vagy Miiskknt Biidos-t6 6s Kisbalaton nkven ismert t6szerii ala- 
kulatok medenckinek keriiletkn pedig pannoniai-pontusi agyag, ha- 
mok- 6s homokko-rktegek vannak felthrva. (52, 53, 54. kkp.) 

A Belso-t6 ismertetksknkl annak keletkezkskre nkzve Cholnoky 
dr. azt Allitja, hogy a szkl munkhjival, kifuvhs iitjhn lktesiilt. A plio- 
ckn korszakban, amikor nem boritotta novknyzet a fklszigetet, sze- 
rinte a szkl a laza pannoniai rkteget eltivolitotta ott, ahol bazalt- 
tufa, vagy gejzirit nem vkdelmezte azt. 

A Kiilso tavat egy, a fklsziget foldszorosanak oblkbe torkolb 
its a bazalttufhn keresztiil vhgott csatornhval mkg 1763-ban lecsa- 
polthk. A kkt t6 kiilonben egyskges mklyedksben van ks csak 10-1 2 
m. magas hatsag vhlasztja el azokat egymast61. 

A Kiilso tb fenekkn, mintegy nkgyzetkilomkternyi teriileten ma- 
napsag nyirkos rktek vannak; mig a Bels6 t6 fenekknek 20 hekthrnyi 
teriiletkn a nadas kozott osztol tavaszig rendszerint 50-60 cm 
rnkly viz i l l ,  mely csak nyaranta szokott kiszhradni. 

Dr. Cholnoky Jeno eloadlsa a Magyar Tudomhnyos Akademiin 1930 dec. 22-611. 
a Dr. Cholnoky a Magyar TudomPnyos Akademiaban eloterjesztett tanulmlnya kap- 

csan ilyen bar&-lakisok kCpCt a Krim fClsziget Jaila hegys6gCbo1 mutatta be, oly hozzC 
adassal, hogy hasonl6kat mkfel6 is talilni a gorijgkeleti 6s budhista kolostorok egykori 
formai gyanhnt. 

10. 



A kiilso tavat borito magaslatok is bazalt-tufabol valok, mely 
annak idejen az  eszak-deli 6s kelet-nyugoti iranyban rendetleniil el- 
helyezett erupcibs kiirtokbol omlott szet. A Belso tot01 delre, a 200 
mktert keves helyen thlhalado magaslatokat a meszko es forras- 
kvarc nagyszamti ktipja - gejzirkupok - 6s a fennsikokba ossze- 
folyt mesztufa boritja. Itt volt a valamikori gejzir-miikodes foszin- 
tere. Az aranyhaz es a Harmashegy nevii gejzirktipok koriil a leg- 
siiriibb csoportosulassal tigyszblvan egymhs mellett, ma is otven- 
nel tobb forrhs-ktip all. 

,,Az Ar,anyhAz (55. kep) rogos sziklain - mint Loczy irja - 
meg liitni lehet a visszahull6 vizcseppek okozta kimartisokat, vala- 
mint a kilovelo szokoviz csatornajht is. Az Aranyhiz kiirtojkbe meg 
be lehet lhtni." 

A focsoportt61 tovabb terjedo helyeken ritkasabban ugyan, de 
mkg mindig nagy szamban vannak gejzirktipok.' (56. kep.) A 
Csticshegy 6s Apati-hegy gerinckn is eleg nagy szamban talalko- 
zunk veliik. Itt - L6czy szerint - a bazalttufa-erupcib kiirtoit 
jelolik meg. 

A Csticshegy kovhs m~szkobol8116 orma 25-30 m magassag- 
ban gejziritbol va16. Ennek oldalt feltort 5 m magas barlangszerii 
kortoje meg az  aranyhiiziniil is klesebb. A Csticshegytol az  Ap5ti- 
hegy fele tart6 tarajt is vastagon boritja forr8sm~szko." 

Vitalis Istv6n dr.-nak az  a f e l t e ~ e s e , ~  hogy a fklsziget postvul- 
khni szknsavas 6s kovasavas hkvforrhsai kozott lehettek olyanok 
is, melyek, mint a hires Tetarata kovasav-forris, folytonosan fel- 
bugyogtak. Sot az is a feltevese, hogy a Csticshegy nyugoti oldala 
a Tetarata mhsa lehetett, mert azon a forrtisvizkvarcit mar rnesz- 
szirol is szembetiind terraszos elhelyezkedkst mutat. Utal ennek 
kapcsan arra, hogy mar 1887-ben Weed W. H. egy leirAsAban4 rea- 

1 A szarkldi erdij Hll6ereszt6 rkszkben 6s a ~kszkemencedombon, maglnyos for- 
rlsklipok talllhat6k. Ilyenek vannak mkszk6 ks kakedonos leraklsokkal 'a kolostor koriil, 
az 6vlron, a KiserdMeton, a BirbtirGhegyen 6s a Hosszlihegyen, valamint a Gubicza- 
tetijn stb. 

a A Balaton tudomlnyos tanulmanyozlslnak eredmknyei. I.  k. Mczy Lajos: A Ba- 
laton kornykkknek geol6giai kkpzodmknyei 6s ezeknek vidkkek szerinti telepedkse. 326. o. 

Balaton tudomlnyos tanulmlnyozlslnak eredmknyei. I. kotet. VII: fej. A. Ba- 
laton-vidkki bazaltok. Bpest, 1915. 

U. S. Geol. Survey IX. Ann. Rep. 1887/88. Washington. . . ,  





mutatott, hogy a Yellowstone National Park gejzirjeinek, vizebol 
foleg algak valasztjiik ki a kovasavat, ks hogy az  algak kivalaszt6 
hatasa kovetkeztkben huszszor olyan vastag kvarcit, vagy kovapala 
rkteg kkpzodik, mint a kovasavas viz egyszerii elparliisakor. A ko- 
vasavat kivhlasztb algak als6 reszei eszkozlik a kovasav kicsapo- 
dhsht, mely be is temeti az  alghk ezt a rkszkt. Felso vkgeik azonban 
tovabb klnek 6s nonek S igy a folyamat tart6s 6s egyforman ered- 

Vitalis Istvan dr. a tihanyi fklsziget kovis kkpzodmknyeibol 
kkszitett csiszolatban tknyleg felismerte az  algak nagy sz imat  ks 
ebb01 arra  kovetkeztet, hogy a kozel geol6giai multban is mkg bi- 
zonyara meg voltak a tihanyi fklszigeten ks talan a vulkiini teriilet 
m i s  helyein is azok a latvanyosan szkp algapazsitok, amelyeken 
egykor - ugy, mint most a Yellowstone nemzeti parkban (vagy 
akar a margitszigeti hoforrasnhl) a gozolgo forrasviz csurgott 

E vazlatos ismertetks utin, ugy vkljiik, nem kell mar bizonyi- 
tanunk, hogy Tihany a geol6giai alakulhsok egkszen ritka ks szkp, 
a tudomany szempontjhb61 folottkbb krtkkes ks krdekes reliktumait, 
muzehlis becsii emlkkeit hordja magiin. 

H a  a geol6giai multnak ezek az  ereklyki ma mar nem olyan 
IAtvAnyosak, mint az  Amerikai Egyesiilt-Allamok Yellowstone nem- 
zeti parkjanak most is miikodo gejzirjei, krtkkiikben, tudomanyos 
becsiikben, nem Allanak azok mogott. Kiilonosen nem eur6pai vi- 
szonylatban. 

Ezek a geol6giai termkszeti emlkkek kktskgkiviil beigazoljik, 
hogy a Balaton-vidkk legalabb harom ciklusban lefolyt bazaltkito- 
rkseit szknsavas ks kovasavas forrhsmiikodks kiskrte ks kovette. 

A kalciumkarbonat 6s forrasvizkvarcit, mint e jelenskgnek a 
folyamhnya 6s igazol6ja elofordul ugyan az  egksz vulkani teriile- 
ten, de legszebben, 1egvAltozatosabban a tihanyi fklszigeten jutott 
kifejlodksre 6s kifejezksre. 

Meg kell itt emlkkezniink Tihany egy idegenforgalmi kiilonle- 
gesskgkrol, a kozismert ,,kecskekormok"-r61, melyek a Congeria 
nevii (Congeria ungula caprae) pannoniai korszakbeli tengeri kagy- 
16nak a Balaton hullhmaival meggorgetetf 6s meggombolyitett rk- 



szei; ks amelyek a nkprege szerint a gonosz kiralyleany kecskkinek 
korrnei lennknek. 

A Balatonfiiredrol Tihanyba vezeto orszaght legut6bbi kpi- 
tesekor e termkszetrajzi krdekessegnek legtobb lelohelykt elte- 
mettkk. 

A biologia szemszogkbol is erdekes a tihanyi fklsziget! , , 

Vannak hgy a fl61-a, mint a fauna korkbe vag6 ertekei. 
Igy az Artemisia saxatilis, az Aethionema saxatile 6s a Scilla 

autumnalis nevu harom dkli elterjedksu (mediterran) novenyfaj- 
nak termohelye a fklsziget, arnely fajok ezen thl mar nem igen ter- 
jednek. 

Az Artenisia saxatilis-ro1 a Balaton monograf iajaban azt irj a 
Borbas Vince, hogy: ,,. . . egyike a Balaton-mellek legregibb novk- 
nyeinek; abb61 az  idobol, amikor itt sziget vagy szirt-sziget (scog- 
lie) volt. 161 ernlkkezem vissza a magyar tengerpartra, valarnint a 

I " 

portore-i St. Mark-sziget szirtjeire; mennyi tomenytelen ott, ugyan- 
olyan koriilmknyek kozott az  Artemisia saxatilis. Sot ugyanolyan 
kiseroi is vannak, amely mediterran fiivek ma Balatonfiired hegyein 
boven ks jellemzoen nonek (Aethionema saxatile, Scilla autumnalis 
Hippocrepis comosa, Lepidium graminifolium, Onosma arenarium.) 
Az osidokben a magyar tengerpartig az  Artemisia saxatilis is egyen- 
letesebben nott. Kksobb a kozbenso helyekrol eltiint, de hazankban 
e kkt vkgponton mint termkszetes emlkk fennrnaradt." 

A Scilla anturnnalis a fklsziget Apati hegyknek nyugati oldalan, 
az hj erdotelepitks helykn fordul elo nagyobb tomegben. 

Felemlitksre rnklt6 mkg Tihany f16rbjAb61 a Sternbergia col- 
chiciflora, mint hazank egy novknyritkasaga, mely a fklszigeten a 
Szarkldi erdo mentkn ks az  Ujlaki romt61 kszaknyugatra fekvo lege- 
lon fordul elo. 

Elofordulnak a fklszigeten dkli elterjedksii (mediterran) Bllat- 
fajok is.' 

Igy Szab6 Patay J6zsef ott harom dklies hangyafajt Bllapitott 
meg. Ezek koziil legjellegzetesebb a folfelk tartott potrohAr61 kony- 
nyen felismerheto hosszhlhbit voroshangya (Myrmecocystus bico- 

Dr. Szilidy Zoltin: A Balaton osillatszigetei. Term6szettudominyi Kozlony 1931. 
januir 15. 50. oldal. 

lor), mely toliink nyugatra sehol sem talAlhat6, keleten pedig Kis- 
Azsia ks Dkl-OroszorszAg a hazija. A misik ketto Cremastogaster 
scutellaris 6s a Sysphincta europaea, melyek koziil az  elso elterjedk- 
sknek vkghatira a Balaton nyugati partja. 

A tihanyi p6kfklkk Kolosviry Gabor megallapitasa szerint l 
kszaknyugati fajok, melyeket a szelek sodortak el ks a partmenti 
erdok vkdett helyein klnek. 

Dr. Szilidy szerint a Scutigera coleoptrata is dkli hllat, melyet 
Tihanyon kiviil eddig csak Buda 6s Esztergom vidkkkn talhltak. 

A kab6ca-fklkk kkt faja fordul e10 Tihany fklszigetkn. A kdrist 
kedvelo, pettyessziirnyti nagy manna-kab6ca (Cicada orni) ks a 
Tibicen haematodes, melynek piros a szhrnyerezete. E kkt nagy ka- 
b6ca-faj, mely az erdok szklkrol hallatja hangjht, elterjedkskben ma 
is jelzi a mediterrhn tenger helykt. Ezek ugyanis ,,csak az  egykori 
partok koriil talAlhat6k) kozepiitt a sik 6s dombos vidkken, a tenger 
helykn sehol"." 

A fklsziget legkrdekesebb 6s talAn legrkgibb illatmaradvanya 
a szArazfoldi ajt6csiga (Cyclostoma elegans), melynek Olaszor- 
szAg a legkozelebbi hazhja, ks amely Tihanyon kiviil nAlunk sehol 
sem talAlhat6.3 

Meg kell mkg emlkkezniink a fklsziget Belso tavhnak BllatvilA- 
ghr61 is, mert ezt, foleg kiterjedt nhdasanak szines madhrklete," 
nyhron, de legkivhlt vonulhskor krdekessk teszi. A t6 als6rendii Alla- 
tait a tihanyi Biol6giai Kutat6 Intkzet tanulmhnyozza ks bizonyhra 
krtkkes eredmknyekkel fogja gazdagitani a tudomhnyt. 

A fklsziget kulttirhist6riai emlkkei a prehisztorikus idokig nytil- 
Zeitschrift f. Morpholog. U. ~ k o l .  d. Thiere. 1930. 

a Dr. Szilidy Zoltin U. ott 51. oldal. 
Szilidy szerint kiilonben Buda kornyeken, valamint a CserhWon, a Mitra 6s Biikk 

d6li hatirvonalin 6s a tokaji Hegyaljin kiviil a Balaton zalai partjiit meleg fauna ovnek 
kell tekinteni. Ezt a Tihannyal kapcsolatban kozltjtteken kiviil azzal is igazolja, hogy 
Rhfilopon egy Therioplectes acuminatus nevfi kiilonleges alakli bogoly-fajt fogott, mely 
csak DaImiciib61 ismeretes 6s hogy Pongricz Sindor kozlese szerint a Balatonpart jel- 
lcgzetes szitakotoje, a tiizvoros Crocothemis erythraea szint6n a d6lib .b orszignkban 
fordul elo. Ugyanigy d6li alak a torpe fiilbemisz6 (Labia minor); 6s egy pirosszirnyli 
kis siska, az Acrotylus insubricus. V6giil a ktiposfejii szocske (Conocephalus mandibula- 
ris), melynek Cszaki elterjedksi vonalit hazhkban Balaton rnell6k-Rikos-Nagycslir jel- 
zik. (Dr. SzilAdy U. ott 51. old.) 

Tobbek kozott a sziirke vadltid (Anser ferus) is f6szkel benne. 



nak vissza. Csiszolt koeszkozoket talaltak a barat-lakasok kornye- 
ken. Ovar sancai' es  a feldhlt prehisztorikus halrnok ezeknek az 
idoknek a tanui.' Az ot ,,khnhalorn" (tumulus) a kiilso tora nezo 
ovari lejtok labanal esetleg szinten a tortenelem elotti idokbol, vagy 
talan a nepvandorlasok korabol valo. 

Az Ovar es a Szent Benedek-rend egykori kolostora, a mai he- 
lyen hgylatszik egyidoben letesiilt es  e kettot kozepkori eroditesek 
vettitk koriil. A varbol reank csak az  apatsag kriptaja, a templom 
alternploma es az  apatsag alapitbjanak, I. Endre kiralynak sirja 
maradt meg. A sirko es az  altemplom a csonkaorsz6g egyik legre- 
gibb (1055) kereszteny miiemleke. 

A tihanyi felsziget kozepkori emlekei koze tartozik Apati koz- 
seg egykori templomanak romja, mely az  asz6foi orszaght kozele- 
ben erdekes tanuja az  Arpadkori falvak templomepitkezksenek. 
Ugyanigy a tihanyi rev kozeliiben levo kis tihanyi (itjlaki) ternplom 
szentklyknek fennmaradt fele. 

Maga Tihany kozseg mint neprajzi emlek itrdemel megbecsii- 
lest. Lak6i a multban borgazdasaggal es halaszattal foglalkoztak; 
kobol epitett hazaikhoz a mesztufaba, vagy pannoniai homokba vajt 
barlangiiregek tartoznak. A szoloket elpusztitotta a phylloxera, azok 
foldjet pedig jbreszt elhordta a szkl. A halaszatot ma a balatoni ha- 
lasztarsasag gyakorolja 6s a tihanyi nkp halaszati eljhrasait manap- 
sag  mar csak Hermann Ott6 6s Janko JAnos ertekes leirasaib61 is- 
merhetjiik meg. 

Meggondolatlan epitkezksek folytan elnkrntnlt Tihanynak egy, 
mCg nem is regen volt kedves nevezetesskge, Crdekes visszhangja! 
Holott annak vkdelme its fenntartasa az  kpitkezksek engeditlyezesk- 
nel elsorendii koteless6.g lett volna! 

Tihanynak az  elobb vazoltak szerint jelentosek a termkszeti kin- 
csei. Tudomanyosan erdekesek geolbgiai, faunistikai ks floristikai 
reliktumai! Bs megbecsiilksre krdemesek a most kozlottek szerint 
kulthrhist6riai emlkkei is. 

A kiilonbozo tudomhnyagak arra  illetekes miiveloinek helyszini 
E sincok legszebb rkszkt a Kiroly-kilviria kpitksekor sajnilatoskkppen i tv ig t ik  

6s ugyanekkor az egyik legszebb gejzirkiirtijt is thkretettkk. (Cholnoky.) 
Cholnoky JenB: Tihany. ,,A termkszet" 1928. h i  21-24. szirna. 

I 

elbiralasa utan a maganjogi kerdesek 6s az  anyagi eszkozok mkrle- 
geltsevel kapcsolatban lehet majd csak eldonteni azt, hogy lktesit- 
heto-e a Tihany hegyen egy nagyobb rezervacib. Olyan, mely r n a g t  
ban foglalna a jelentosebb termeszeti es kulthrhist6riai emlekeket is. 
Avagy ezeket csak kiilon-kiilon lehet 6s kell majd torvenyes felha- 
talmazas alapjan a fenntartani kivant emlekek koze sorolni 6s eze- 
ken kivul az  ar ra  erdemes noveny- 6s allatfajokat vedelembe fo-. 
gadni. 

A tihanyi termeszeti Qtkkeket azonban barmilyen minositksben 
is, de minden idokon At fenntartani, megorizni nernzeti kotelesseg. 
Ilyen potolhatatlan CrtCkeket pusztulasnak engedni biinos cseleke- 
det, a nemzet karara elkovetett nagy konnyelmiiskg! 

Nem turheto tovabb, hogy ezek elhagyatottan kozpredara ke- 
riiljenek! Nem engedheto meg, hogy gejzir-khpokb61 viskokat, paj- 
thkat, istallokat epitsenek tovabbra is, vagy megsemrnisitskk azokat 
mhs Iitesitmknyek soran! 

Tihannyal szemben a nemzetnek mindenek folott siirgos 6s nagy 
kotelesskgei vannak! 

g )  A Szent Gyorgy-hegy. 

Nem fekszik kozvetleniil a Balaton partjan, mint a Badacsony, 
I . de alakja van olyan szep, mint a Somloe, vagy a k i r  a Badacsonyk. 

A Balaton-videk tajkepi rkszenek tehat a Szent Gyorgy-hegy is egy 
lenyeges alkot6 eleme. A Balaton kornyekenek pedig egyik latva- 
nyos 6s tudomanyosan is krdekes alkotasa. 

Lankas padkijan Hegymagos, Raposka 6s Kis-Apati kozse- 
gek fekiisznek. 140 m magassagig a szolohegyek aljaig terjed ez 
a lankasabb resz, ezutin pedig rnintegy 190 m magassagig mere- 
dekebb lejtesu oldalak kovetkeznek; also rksziikon szolokulthraval. 

E meredekebb oldalak aljan mCg tormelkk van, a tovabbi re- 
szeben mar bazalt-tufa 6s a tornor bazalt murvaja jelentkezik sz l -  
mottevo aranyokban. 

Hegymagos kozs6gtol a voroskereszt felk a T6khthoz 6s a 
Szent Gyorgy-hegy tetejere vezeto mely ht falaban fedezte fel 
L6czy Lajos azt a lelohelyet, ahol azutan Vitalis Istvin dr. a Vivi- 



para Semsey-i, a Dreissensia auricularis, a Melanopsis decollata es  
cylindrica, a Limnocardium stb. koviileteit gyiijtotte. Ezekkel pedig 
alatamasztottnak tekinti azt a megallapitasat, hogy a Szent Gyorgy- 
hegy dereka a pontusi korszak kepzodmenye. 

A pontusi retegen kisebb-nagyobb vastagsagban egy bazalt- 
tufagyiirii van,' mely folott bazaltornladek, kodara fekszik, nehol 
egesz tormelekko tengerszerii kialakulassal. 

Ebb01 emelkednek ki azutan a ,,kozsakokU-nak nevezett latva- 
nyosan szep bazaltko-oszlopok (57. kep), melyek egyes helyeken 
20-25 m magasak es amelyek a leirasokbol kovetkeztetve az fiszak- 
amerikai Egyesiilt-Allamok kaliforniai Sierra nevii nemzeti ' erde- 
jeben, a Yosemite nemzeti park kozeleben levo Devil's Postpile 
National Monument nkven ismert termeszeti emlek gyonyorii bazalt 
oszlopsorozatara emlekeztetnek." 

A szentgyorgyhegyi oszlopalakulatoknak keresztmetszete elip- 
szis format mutat, melynek hosszabbik AtmCrtije 1-1.2 m. Az osz- 
lopok egynemelyike nemileg ferde allasban, egeszen szabadon all. 

A Szent Gyorgy-hegy tetejet kalapforma kup alkotja, mely 
delen 336 m-to1 415 m rnagassagig emelkedik. Ez a 80 m viszony- 
Iagos vastagshgu tetokup megallapitas szerint a deli medence 
fele nkzo oldalan mintegy 60 m vastagsagban ,,jo1 retegezett 
sargas 6s kekessziirke bazalt-tufakbol all, amelyen csak mintegy 
20 m vastag a tobbk-kevesbbe salakos, valamint a kis es nagy 
bombakkal teli bazalt-takaro". 

,,Erre a bazalt-tufa gyiiriire szivacsosan likacsos, fekete, sala- 
kos, breccsia kovetkezik, mely dblnyugat fele halrnozbdott fel 
leginkibb 6s tele van remek szep bazaltos bombakkal." 

Vitalis szerint a Szenf Gyorgy-hegynek ebb01 a geologiai szer- 
Legosszefiiggobb tomegben 1;itni a bazalt-tuffit a Szent Gyorgy-hegy Tapolca 

feloli oldalan. 
a Az Bszakamerikai Egyesiilt-Allamok kormanya az erdopusztit5sok s6lyos kovet- 

kezmhyein okulva, foleg Roosevelt Tivadar volt koztarsaslgi elnok inditvinyira nagy 
erdoteriileteket vont ki a telepiilks a161 6s ezzel egyben 6vott meg az elpusztitast61. Ezen- 
feliil pedig foleg a foly6k forriis-vidCkkn ossze is vfisdroltak erdoket, amelyeket azutan 
a szovetskg fogadott oltalaba, 6s azokban iizemtervek szerint okszerii gazdasagot iizet. 
Ezeket az erdoket ott  ,,nemzeti erdok"-nek (National Forests) nevezik. 

' Dr. Th. Ahrens: Die Nationalparke der Vereinigten Staaten. Berlin, 1919. 24--25. o. 
' Dr. Vtitalis Istvan: A balatonvideki bazaltok. A Balaton tudomanyos tanulmanyo- 

zasinak eredmhyei. I. k. I. r. 
57. A SZENTGY~RGYHEGY BAZALTOSZLOPAI. 

Koznyelven: a ,,bazaltzsakok". 

Ambrus Lajos felvdtele. 



kezetkbol arra lehet kovetkeztetni, hogy a hegy bazaltos anyagat 
legalhbb is ket, sot valbsziniileg harom erupci6 cyclus kpitette fel. 
Az idosebbekhez a bazaltgyiirii es az oszloposan elvalt bazalt ta- 
kar6 tartoznkk, a fiatalabbhoz a felso bazalttufa ks a teto salakos 
bombas. bazaltja. 

A Szent Gyorgy-hegy olyan gyonyorii, es a geol6giai mult 
olyan mlizealis becsii alakulatait mutatja a szemlelonek, hogy ter- 
mkszeti krtkkeinek krintetlen fenntartasa kktskgkiviil elsorendii 
nemzeti itrdek. 

A Szent Gyorgy-hegy fl6raja is nagyon becses; 6s nern egy 
egkszen ritka 6s krdekes novknyfaj lelohelye. 

Baumgartner Gyula bkcsi bryol6gus 1901 -ben mohik gyiij- 
tese kozben akadt ott a Szent Gyorgy-khpolna folott a hegy cslicsa 
felit hliz6d6 sziklak repedkseiben its tiirmelkkes helyein a ~ o t h o i  
laena Marantae (L.) R. Br. nevii dklvidkki csinos harasztra.' 

Dr. Degen Arphd ezenfeliil a Szent Gyorgy-hegyen diszlo rit- 
kabb novknyfajok egitsz sorat emliti fel ks hozzifiizi, hogy ,,ez az 
krdekes hegy az osszes balatonmellkki hegyek kozott novknyi rit- 
kashgokban t a l h  a leggazdagabb." 

Gyonyorii geol6giai alakulataival ks ritka novknyzetkvel kiilo- 
nosen kinalkozik. egy szamottevo ks folottkbb krtkkes rezervAci6 ki- 
alakithsira. Klipja k s  sziklhs rkszei ugyanis a szolovel miivelt rkszek 
nklkiil alkalmasan rezervAlhat6k. 

Ha pedig ennek le nem kiizdhetd akadalyai lennknek, ligy gyo- 
nyorii bazaltoszlopait kell termkszeti emlkkeknek, f16raja ritkhbb 
fajthit pedig vkdett novknyeknek nyilvhnitani. Ezenfeliil az egksz 
hegyet a termkszeti tAj kkpknek zavartalan rnegdvasa krdekkben is 
vkdelem alA helyezni sziikskges. 

h) A Badacsony. 

A balatoni termkszeti tijnak kktskgkiviil a Badacsonyhegy a 
koronaja. Azkrt is 1Attuk sziikskgesnek, hogy a Badacsonnyal mar 

Az6ta Gyijrffy professzor a Szent Gyorgy-hegy delkeleti oldaldn 260-270 m 
tg. sz. f. magassdgban, a dkli oldalon 280 m magassdgban 6s egy keveset a keleti oldalon 
a bazaltoszlop koriil talalt. 



a termkszeti taj vedelrnenek kitrdesknel bovebben foglalkozzunk. A 
Badacsonyhegy azonban nemcsak a balatoni termeszeti tajnak 
egyik legszebb kkessege, hanem onmagaban, mint termeszeti alko- 
tas  is megkrdemli a legnagyobb krdeklodkst; es legfokkppen azt, 
hogy rongalasok ellen megvkdjiik 6s krintetlen fenntartasarbl oda- 
adassal gondoskodjunk. 

A hegy pontusi homokos agyagbol es homokbbl a110, lankasab- 
ban menedekes palastu elso csonkaktipjanak also szegelye 11 kilo- 
meter hosszu korvonalat ir le. Ez a palast a hires szolomiivelks 
teriilete. Az erre elhelyezkedo, meredek oldalu masodik csonkakup 
kompakt bazaltbbl all, melyet a keleti oldalon a sokat emlegetett ks 
ugyanannyit karhoztatott banyaszassal kikezdtek. 

Bazalt-tufa csak itt-ott talalhatb az  alsb csonkaklip felso re- 
szkn. A felso csonka kitp kompakt bazaltjaban pedig sok zarvhnyos 
darab is elofordul. Geolbgiai megallapitas szerint ' ,,e zarvanyok 
legnagyobb ritsze pontusi homokgumb, amelyen a magma olvaszt6 
hatasa szepen tanulmanyozhatb. Olykor obszidian-iivegszeriiek a 
megomlesztett kvarcok ks homokgum6k. Zeolitokkal kibklelt hblyag- 
iiros darabok is boven lelhetok." 

A felso bazaltkitp alsb rkszkn merksz alakulatu, toviikben ko- 
omladkkkal koriilvett 6s helyenkknt 60-70 m magas, megkap6an 
szkp kooszlopok Allanak. Varromszerii bizarr szirtek merednek az 
kg felk. (58. kkp.) 

Ezek koziil az oszlopos, gyonyorii sziklacsoportok koziil a hegy 
itszaki oldalhn A116,ks ,,Kbkapul' vagy ,,VaskapuU nitven ismert osz- 
lopsor a legkivhlbbb its leglatvanyosabb! (59. kkp.) 

Ez az elragadban szkp 6s tudomAnyosan is krdekes geolbgiai 
alakulis a nyugati oldalrbl krvknyesiil minden szitpsitgeben ks ma- 
gaban is nagykrtekii termkszeti alkotassi minositi ezt a mar kiil- 
alakja, formija miatt esztktikailag annyira kiviilb 6s ilyen mivolth- 
ban a balatoni t i p  kkpknek egyik gyongykt alkotb hegyet. A vilig- 
hirii bora rkvkn kozgazdasagilag is elsorendii jelentoskgii Bada- 
csony! Kivaltja mindezkrt lelkiink nagy felhaborodasit 6s a leg- 
itlknkebb tiltakozisunkat annak birmely ritszkn kobanyiiszhssal tor- 
tkno kegyetlen rongalhsa. 

' Vitalis Istvan dr. i. m. 28. old. 





Cholnoky d r . b z t  allitja, hogy: ,,a bazalttakarci lepusztitasaval 
tonkre fog menni a Badacsony hires bortermelese is, mert ketseg- 
telen, hogy ez a bor, melyet sokan a vilag legjobb boranak tartanak, 
a bazalt maladekanak koszonheti izet, erejkt 6s feliilmtilhatatlan 
tiizet". 

Ennek a hatasnak tudomanyos vizsgalatokkal es  elemzesekkel 
valo beigazolbdasa eseteben, a nemcsak geologiai formacioiban 
nemzeti kincs, de kozgazdasagi jelentoskgeben is elsorendii terme- 
szeti alkotas ellen valo merenylet lenne ott mar egy kodarabnak a 
helyierol va16 elmozditasa is, - nem pedig az  ott mar evek 6ta rom- 

I 
I 

bolo 6s annyi egyeb okbol joggal kifogasolt kofejtes. 
A Badacsony florajat nagy gonddal, hozzaertkssel Borbas 

Vince vizsgalta meg. Nincsenek olyan ritkasagai, mint a Szent 
Gyorgy-hegynek, legfeljebb a dkli Orobanche Hederae, a borostyan 
parazitaja krdemelne kimeletet, mert ez az  egyediili hazai termo- 
helye. Itt Magocsy-Dietz professzor fedezte fel. 

A Badacsony geolbgiai tekintetben, de turisztikailag is neveze- 
tes ,,kokapuU-jhnak kornyeke talan meg fl6risztikailag is leginkabb 
krdekes. 

A Kisfaludy-forras es a klastromkut utan a hegynek a Bala- 
tonra nezo oldalan mar a magyar kozkphegyskgek rendes, rnegszo- 
kott fa- 6s cserje-vegetaci6jAval taliilkozunk. 

A Badacsonyhegy tetejen kiilonben egy egesz zold kupolat al- 
kot az  Esterhazy hitbizomanynak biikk-, tolgy-, gyertyhn-, juhar-, 
koris-, szil-, hars-, berkenye- 6s feketefenyo-fafajokbd 9116 erdeje, 
mely a gyonyorii hegy kepet a szemnek kellernesen egesziti ki." 

A Badacsonytomaj fele hajlo rkszen a meg Szent Istvan kiraly 
alapitotta Szent Donat- es Szent Anna-kapolna, valamint a palosok 

. i 
osi kolostoranak romjai a nemzeti mult nemes patinajat adjak a ked- 
ves hegynek. Irodalomtorteneti vo.natkoz~sokkal a Kisfaludy-emle- 
kek teszik gazdagga a hegyet. A Kisfaludy-forras, amely koziil a 
Rubus Kisfaludyanus Borb. diszlik, a Kisfaludy-haz, ennek kozelk- 

' Cholnoky Jeno dr.: A termeszeti emlkkek vkdelme. Foldrajzi kozlemCnyek. 1923. 
M. VIII-X. fiizet. 

Az ott elofordul6 erdei fiiveket Borbis munkaja rkszletesen sorolja fel. (I. m. 275. 



ben, a turistaht mentkn a szivalaku, lapos Rozsako, ks a mellette 8116 
di6fa krdernelnek emlitkst. Ez alatt a dibfa alatt irta volnal Kisfaludy 
Sandor a Himfy-versek nagy rkszkt. A Kisfaludy-csalad tagjai e 
csaladi vonatkozasok folytan hllit6lag ma is itt jegyzik el rnagukat 
mltkasagba. A kornvkk szerelmesei pedig babonas remknnyel kere- 
sik fel a lapos kovet, mert az a hit, hogy ha arra egyiitt iilhetnek, 
biztosan egymaski lesznek! 

A koriilotte lkvo kopadokat a nkpfantiizia Krisztus ks aposto- 
lai pihenohelykk avatta. Feljebb pedig a koerkkly van. Ez egy na- 
gyobb kolap, mely iitksre hangot ad. Ehhez is kiilonbozb nkpmon- 
dak fiiz~dnek.~ . . 

Sokfkle vonatkozisban vilt tehftt nemzeti kinccsk ks nott a 
nemzet szivkhez e kedves hegy! Ezkrt is, barmennyire legyengiilt e 
megcsonkultan vergodo orszbg, mkg az utols6 erokifejtkshel is 
meg kell akadhlyoznia azt, hogy ez a piratlan klenodiuma skrelmet 
szenvedjen! Termkszeti kincseink javat hgyis elraboltlk! Kktsze- 
res szeretettel kell ragaszkodnunk a megmaradottakhoz, 6s azokat 
fklto gonddal meg6vnunk a pusztulist61! 

i) Az ipolytarnoczi ossfoldtortkneti koviiletek. 

Hazank kegyetlen feldarabolasa folytan Csonka-N6grad 
eszaki rQzkn- egyik orszaghatbrhelyskg lett Ipolytarn6c, melyet az 
ott felfedezett foldtortkneti emlkkek tettek vilhghiriivk. 

Ez a vidkk a salg6tarjAni szkntelep korzetkbe tartozik ks az itt 
talAlhat6, a salg6tarjaniakkal egykoru szknrktegek annak folytath- 
sai, de mar erosen lignites minoskgben. 

Dr. Noszty JenBnek err01 kozreadott ismertetkse szerint a 
vashti AllomAst61 keletre eso, alig nkhany szaz mkter magas, 
ks  a mult idok fkknklkiili legeltetksktol elkophrosodott dombvidkket, 
egy sokfelk ellgaz6, CsapBs nevii kisebb volgy tagolja, melynek 

l Hanusz Istvin: Fiiben, fiban. Budapest, 1905. 
a Foldviry: A Balaton kornyCkCnek termbszeti emlkkei. ErdCszeti KisCrletek. 1928. 

XXX. kbtet. 324-325. old. 
W r .  Noszky Jeno: ,,bsfoldtortCneti emlbkek cimen a TermCszet 1929. Cvi 3-4. s z C  

miban CS kiilon lenyomatban is megjelent kozlemCnye. 

vizmosasos, szakadoz6 oldalagaib61 keriiltek elo a hazank ostor- 
thetkre krdekes vilagot veto leletek.' 

A most emlitett Csaphs volgyben annak dkli elagazasa utin, a 
Botos pusztAn61 kovetkezo, de mar Qzak-keletrol jovo oldalvol- 
gyecske, a Botoshrok. ,,Ennek elejkn a domborr szakadkkaib61 ki- 
gurul6, homokospalas tormelkkben, krdekes, kagyl6s-korallos, fel- 
sooligockn faunat lehet gyiijteni. A felso oligockn rktegek legmaga- 
sabb szintjkben vannak, par szhz lkpksre innen, a kis patak meredek 
partalimosisatbl feltarva a Koch leirta chpafogas stb.' rkfegek.' 
Ilyeneket feljebb is tal6lni a Botos-Arokban, de korantsem oly gaz- 
dag faunival. Igaz, hogy mostanaban mar az akaccal va16 befasi- 
tas rniatt, ez a lelohely is szegknyessk lett." 

' ,,Az oligocCn rktegsorozat az egCsz volgyrendszerben tengeri kCpzGdmCnyekb6l 
611, amelyek szintkn eros facies vfiltozisokat, - az akkori idok fizlikai, foldrajzi CS osklet 
viszonyainak kiilonbozo voltW mutatjik. A ritktivetkezo, als6 miockn (Aquitanien) pedig 
m i r  tisztin szirazfoldi kCpzod6sii itt CS a t igabb Crtelemben vett salg6tarjlni szenvi- 
dkken. 

Az itteni mliocCn is homokos, kavicsos, konglomeratumos rktegekkel kezdodik. 
A tenger visszah6z6disa folytdn szarazulatta lett, de a kornyezo osszirazulati magasla- 
tokhoz, az dsveporhoz 6s az AIfoldiink helykn mCg akkor fennil16 Tiszai rkszletekhez 
kCpest, megis csak m6lyedCsszerti, felhalmoz6d5si rnedencebe lehordott tormelCklerako- 
dasok ezek. Tobb helyt fossilis fatijrzsek talalhat6k bennok. 

A kovetkezo, ratelepiilo kCpzodmkny a riolitos dacitufiknak az eg6sz paI6cf64don 
nagyon elterjedt, fehCr, vulkani hamutakar6ja. Ennek kiilonosen itt, oly finom, a norm& 
list61 annyira eltCro fklesCg~i vannak, hogy a j6val fiatalabb andesittufakhoz szamitottak. 
Holott ez a miocknnek ugyancsak a l j h  levo, fontos vezetorkteg, amelynek fClreismerCse 
termeszetesen hamis kilvetkeztetksekkel is jbrt. 

A tufikon kkkessziirke, mocsLi eredetli agyagrktegek kovetkeznek, a szkntelepek 
kozvetlen fekiijCben. Azutin a szkntelepek CS az ezek kozti, illetve fedoretegei. Az utbb- 
biakb61 a magasabbak, a tenger 6jb61 va16 visszatCrCsCt, sot alapos kimClyiilCskt mutat- 
jak, a csak tivolabb, delre, Cszlelheto, kozCpmiocCn Schlier-retegekben. A tarn6ci teriile- 
tekrol az e ros ib  erok ezeket mar lepusztitottak." (Dr. Noszky i. m.) 

Dr. Koch Antal a Csapis volgy elso baloldali eligazisinak, az 6. n. Botos irok- 
nak kozel a volgybe nyilasahoz eso rkszkn, a jobbr61 leereszkedo vizmosis alj5n lelte 
nagy szamban ezeket a koviileteket. Itt kozvetleniil a Botos patakbd ernelkedik k' 

11 az a 
mintegy 5 m magas homokkofal, melynek fokkppen egy szilirdabb padjiban fordulnak 
e1o olyan stirtin ezek a fogak, hogy a porhany6 homoklcozet konnyti IefejtksCvel 6s fel- 
apritasaval rovid id6 alatt ot t  koriilbeliil 100 kisebb-nagyobb chpafogat, 6s alarendelten 
mhs halak fogait fejtette ki. 

Dr. Koch megillapitksa szerint ott  tobbek kozott a kovetkezo fajok fordulnak elo: 
1. Notidanus primigenius Ag. 2. N. cfr. serratissimus Ag. 3. N. paucideus, n. sp. 4. Galeo- 
cerdo cfr. aduncus, Ag. 5. G. latidens, Ag. 6. G. minor Ag. 7. G. cfr. gibberulus, Ag. 8. 
Hemipristis serra Ag. 9. Sphyrna subserrata, Munster. 10. Carcharias stellatus Probst. 
11. Ch. Krausi, Probst (3). 12. Carchodon sp. indet. 13. Lamna cuspidata, Ag. 14. L. con- 



)) Mellette, illetoleg felette ks vagy 150 lkpessel tovabb kkt, kis 
vizmos~sos szakadekban finom anyagu riolitos dacitufak vannak j61 
feltarva es bennok a szep flbra leggazdagabb lelohelyei. A fiige, ba- 
ber, palma es sok egykb mas, erdekes tropikus noveny levelei, agai 
es terrnesei gyiijthetok itt nagy valtozatossagban es gazdagsagban. 
Legtobbszor a legfinomabb erezet is megmaradt. Sokhelyt egymast 
boritjak, hajolnak, zsugorodnak, mutatvan, hogy nern vizben ra- 
kodtak le; hanem a hullo, finom, vulkani hamu hirtelenjeben te- 
mette el."' 

,,A kelet fele iranyul6 fovolgy folytatasaban, a Csapasvolgy- 
ben, alul szintkn f .  oligockn, schlierszerii, palas agyagok valtakoz- 
nak vekony, zoldes, glaukonitos homokko betelepiilksekkel. A palas- 
rktegek vkkonyhkju, melyebb tengeri kagyl6kb61 a116 faunat tar- 
talmaznak. Tovabba keletre a H6lya-puszta fele kettkiigazik, a 
mar nagyon osszesziikiilt volgyecske. Itt van a tarn6ci latnival6k 
ket legfontosabbika. A viz itt a fehkr riolittufht ks alatta a konglo- 
meritumos homokko legfelso, hatarszintjkt t irta fel. A miockn- 
homokkovon, a riolittufa Altal eltemetve fekiidt itt a pal6cok haj- 
dani, hires ,,Gyurtyinkove" a Pinus tarnociensis Tuzs. torzs. 
A negyvenes evekben, mikor Kubinyi felfedezte 6s lerajzolta," 
18 01 hosszti volt 6s harom darabban fekiidt ott mar akkor is. 
Meg rkgebben, mikor egksz volt ks keresztben fekiidt a volgyijn, 
iitjiirtak rajta ks ,,Ko16canakU hivtak. Most is, nern messze tole, 
fent, magaban a tufaban latni egy szintkn tekintklyes, ilyesfele 
torzsnek fklig elszenesedett, felig elkovasodott maradvanyait. Ez 
is nagyrkszt mar elmallott. Maga a hires, rkgi pkldPny a tuflk ahtt, 
tordidens, Ag. 15. L. dubia, Ag. 16. L. tarnocensis sp. 17. L. cfr. compressa, Ag. 18. L. 
denticulata Ag. 19. L. cfr. subulata, Ag. 20. L. duplex, Ag. 21. Oxyrhina xiphodon, Not- 
ling. 22. 0. leptodon, Ag. 23: 0. neogradends, n. sp. 25. 0. exigua Probst. Ezenfeliil Pha- 
ryngodopilus Haueri (Cocchi), Gavialis sp. ind., Delphinus sp. ind. stb. (Dr. Koch 
Antal: Tarn6c N6grid megyeben, mint kiiviilt cdpafogak uj gazdag lelohelye. Foldtani 
Kozlony XXXIII. k. 22. old. ks 1904. 202. old.) 

Ezt Jablonszky J. ismertette. Magyar Foldtani lntkzet Evkonyve XXIII. 227. old. 
Kubinyi Ferenc kozlemknye 6s rajza Vahot Imre: ,,Magyarorszig ks Erdely kkpek- 

ben" cimii munkija 111. kotet 61. oldalan 1854-ben jelent meg. Kksobb Szab6 J6zsef is- 
mertette ,,A tarn6ci koviilt fa" cimen a Magyar Tudominyos Akadkmia Mathematikai 
6s Termkszettudomlnyi Kozlemknyek c. foly6iratAnak 111. kotetkben. E leirisb61 tudjuk, 
hogy a koviilt fat egy gr6f Forgacs isat ta  ki 6s azt annak idejkn elvinni terveztkk. Leg- 
lijabban dr. Tuzson Janos foglalkozott a megkoviilt fhval. 

a homokkovon fekiidven, tobb elkovesito, opalos csapadekot kapott 
S igy jobban megmaradt; dacara, hogy mar rkszben korhadt volt. 
A korhadas nyomai, tehat az osbaktkriumok i.letnyilvanulasai, az 
kpen maradt evgyurur~szekkel szemben, a szivacsszerii szerkezetet 
mutat6 darabokon vilagosan felismerhetok. A rkgi fa6riisnak ma 
csak a volgy kszaki oldalhn fekiidt harmadhb61 van valami. Ezt a 
helyben fejtett homokkodarabokb61 kpitett, boltozatfklkvel igyekez- 
tek megvkdelmezni. De mint az eredrneny mutatja, mkrskkelt si- 
kerrel. Az ,,id8 foga" is nagyon megragta 6s a latogat6k nemtoro- 
domskge, sot itt-ott t a l h  vandalizmusa is; akiknek nem voltak elkg 
j6k az ugy is nagy mennyiskgben ott hevero darabok; a torzsrol 
kellett leiitogetniok az ,,emleket". 

,,A rkgi 600 mazsabbl, amely miatt a 60-as kvekben nem tud- 
tak elvinni, ahova va16 lett volna, a Nemzeti Muzeumba, ma mAr 
nincs ott 40 sem. dsszetoredezett, megkopott, elmallott, szinalmas 
kiilsejii a szegkny fa6rias-maradvany. Ilyet, illetve nagyobbat k s  
kpebbet szamosat lehetne kiasni a kavicsos kkpzodmknyekbol; de 
a nagyhirii fa6riAsnak rovidesen csak az emlkke marad fenn." 

,,A bazis homokko, amelyen fekszik, illetve fekiidt: tele van, 
nern is egy szintjeben, fenyotiilevelekkel ks termkstobozok lenyo- 
mataival. TehAt itt klt ks nemcsak idehurcolt darabokkal van dol- 
gunk. Ezeken kiviil mas, melegovi, lombos fak levkllenyomatai stb. 
is felismerhetok a homokkolapokon. Csak a megtartas gyengebb 
j6va1, mint a tufaba zart f16ranAl." 

,,A legnevezetesebb, az unikumszamba meno, labnyomos ho- 
mokko is itt van1 az Arok feneken, a bazishomokko hatarlapjan. 
Tehat egykoru veliik a fabriis. Ezeket is a volgy er6zi6 bontotta ki 
6s bontogatja tovabb az eltakar6 tufarkteg a161. S mivel a ,,Gyur- 
tyinkovet" vkdelmezo boltozat is ebb61 a homokkodarabokb61 
kpiilt, val6szinuleg itt is az tortknt, hogy aranynal is krtkkesebb, 
p6tolhatatlan anyagb61 kksziilt koponyegbe oltoztettiik bele a - 

Az Bsemlos dllatok 6s madarak Iibnyomait Selmecbdnybr61 tett  egy kir indulba 
alkalmdval Bockh H u g 4  akkori foiskolai tandr fedezte fel. A m. kir. Foldtani IntCzet ren- 
delkezbse folytdn es dr. Szontagh Tamds iigybuzgalma rkvkn dr. Semsey Andor koltsegkn 
azutdn ezekbol az  6semlos dllatok 6s madarak labnyomait megorzott homokkopadokb61 
szep r6szletek keriiltek a m. kir. Fiildtani Intbzet m6zeumaba. 

A m. kir. Foldtani lntezet Evi Jelentese. 1900-r61. Bpest, 1902. 33. oldal. 



szizszorta kevksbbk krtekest; ks ezt is hikba. Igaz, hogy akkor mkg 
nem is gondolt az ember ilyenre." 

,,A kemkny homokko feliiletkn sokfkle labnyom lathatb. Az 
akkori lagy, iszapos homokba belemklyedt nyomokat a hirtelen le- 
hullott, vulkanikus kitorks finom, plasztikus ks nagytomegu hamu- 
esoje toltotte ki ks vkdte meg; kksdbb pedig elkovasitotta." 

Dr. Noszky itt toredkkesen kozolt ismertetkskben megemlkkezik 
arrbl is, hogy az 1928 oktbberkben nhlunk iilksezett ,,Palaeontolo- 
gen-Tag"-nak egyik nbgradmegyei kirindulasan 10 magyar szak- 
tars kalauzolasa mellett 14 kiilfoldi palaeontolbgus latogatta meg 
ezt az krdekes lelohelyet ks elragadtatasukat valtotta ki a magyar 
Solnhofen vagy Eppelsheirn l i t h a .  

Felemliti, hogy a kktskgkiviil vastagboruekre vallb lhbnyomok- 
ban, melyeket eddig a Rhinocerosokknak tartottak, a vendkg palae- 
ontologusok egynkmelyike Mastodonokkt, masok Dinotheriumokkt 
vklte felismerni, amit azonban az ijsszehasonlitd anyag gykr volta 
miatt vkgleg eldonteni igen bajos. (60. kkp.) 

A kisebb pa rosu j j~  ozfklknek, a Palaeomeryx-nek gyakori lab- 
nyomait ilyenekiil fennakadas nklkiil elismertkk a kiilfoldi tudbsok; 
a nagyobb parosujjh labnyomok azonban tijabb vitatkozhsokra 
adtak anyagot. (61. kkp.) 

Az ujonnan feltirt rkszeken az idegen vendkgek tobb, eddig 
nern eszlelt alaknak, torpe lbfklkknek ks krokodilusoknak nyomtit 
ismertkk fel.' Vkgleges meghathrozhs azonban segkdeszkozok ks 
osszehasonlitb anyag nklkiil a helyszinkn e tekintetben sem volt le- 
hetskges. 

Madhrlabnyomok, melyek a Foldtani Intkzet rntizeumaban lkvo 
rkszleteken oly gyakoriak, az rijonnan feltart rkszeken nem :oltak 
talhlhatbk; a rkgebben feltart ks a helyszinkn maradt kolapok ko- 
riil pedig azokon, amelyeket emberi kkz meg nem rongalt, a viz ks 
fagy mosta le mar vagy tette alig felismerhetovk ezeket. 

Noszky leszogezi,' hogy: ,,a kiilfold palaeontolbgusai kijelen- 
tettkk, amit mi itthoniak mar rkgbta hangoztatunk, hogy ez egy 

Dr. Gail J. rkgebben egy teknos pcincdjcit is megfigyelte. Noszky i. m. kiilon- 
lenyom. 6. old. 

a Dr. Noszky i. m. kiiloolenyomat 7. old. 

60. AZ IPOLYTARNOC I ~ S F ~ L D T O R T ~ N E L M I  K ~ V U L E T  
EGY R ~ S Z L E T E  OSALLATI LABNYOMOKKAL. 

A m. kir. Foldtani Intezet felvetele. 



61. AZ I P O L Y T A R N ~ C I  OSFOLDTORTENELMI YOVULET 
EGY R ~ S Z L E T E  OSALLATI LABNYOMO YKAL. 

Dornok Ter6z felvetele. 



olyan 
orizni, 
oskori 

egyediilalld ks pdtolhatatlan terrnkszeti ernlkk, melyet rneg- 
rnegmenteni elodazhatatlan kotelesskg! Hiszen itt mint egy 
Pornpejiben, igen jelentos ks nerncsak a hazai miockn OS- 

tortknetkre, hanern Altalaban is, unikurn szarnba meno jelenskgeket 
orizett meg egykb fontos okmanyokkal, a Fold!!" 

~nkknteleniil felrneriil ezek utan a kkrdes, hogy ha  ennek a 
rendkiviil krtkkes ks tudomanyosan krdekes, valamint nernzeti szern- 
szogbol rnegitklten is egyediil a116 terrnkszeti kincsnek feltarasat 6s 
rnegmentkskt az  allarn rnai anyagi viszonyai rnellett nern vallalhatna, 
nern volna-e ez elsosorban is a fold kincskt ott a kozelben banyhszb 
Salg6tarjani Koszknbinya Tarsulatnak elsorendii ks hazafias ko- 
telesskge? 

Nern is lehet kktskgiink benne, hogy a feltarasra ks megmen- 
tksre vonatkoz6 rnunkatervnek szakszerii elkkszitkse utan az e cklra 
rnegkivant ildozatok elol a nevezett tarsulat nern is fog kitkrni! 

k) Rezervaciora ajanlatos egybb helyek. 

A kiilonfkle szernszogbol rnegitklten fenntartasra krdemes re- 
zervAci6k egksz sorara lenne sziikskg nalunk. Kiilonosen kivana- 
tos lenne arr61 gondoskodni, hogy a novknyek orszagaba tart026 
egyes fajokat eredeti tenykszo helyeiken fenntarthassuk, hogy a 
halad6 kulturalis tevkkenyseg folytan hova-tovabb apad6 novkny- 
forrnaci6kbbl bizonyos csoportosul~sokat ma rnkg meglkvb koriil- 
rnknyeik kozott az  ut6kornak megrnentsiik, hogy fas  novenyeink- 
nek pl. erdogazdasagi vonatkozasaikban krdekes bizonyos kiala- 
kulasait, esetleg az  egyes vidkkekre jellegzetes formhit rnegrnentsiik 
a jovo nernzedkknek stb. 

Bppen igy az  allat-, foleg pedig a rovarvilagba tart026 kiilon- 
fkle krdekesskgek, hasonl6kkpen egyes geol6giai forrnacibk is meg- 
kivanjak, hogy azok rkszkre rezervAci6kat lktesitsiink. Mindenesetre 



tekezksekben ismertetett jellegzetes novkny-elofordulasok figye- 
lemben tartasaval felsorolunk itt nkhinyat; hogy kkpkt nyujtsuk 
ezek valtozatainak. 

Igy pkldiul arra mutat rea Degen Arpad dr." hogy minden 
gazdasagi hasznalat a161 "i kellene vonni 6s szigorti vkdelembe 
fogadni: 

a Pilishegy csucsanak keleti sziklas lejtoje't, mint a Ferula Sad- 
leriana tenykszo helykt, 

a Pilishegy Vaskapu nevu re'sze't a Cyclamen europaeum, Pi- 
rola secunda, Gentiana Grundliana, Valeriana tripteris stb. novkny- 
fajok elofordulitsa miatt. 

A Pilis-Szent-Ivan folott emelkedo Egyesko kornye'ke't 6s 
a Nagy- e's Kis-Sze'nashegy teriilete'nek egy rkszkt a Linum 

dolomiticum, Paronychia cephalotes, Myosotis suaveolens, Aqui- 
legia vulgaris, Coronilla vaginalis, Daphne cneorum, Hieracium 
fallax, Alyssum conglobatum krdekkben. 

Tafatovaros mellett a Fe'nyes-forras vide'ke'bol, ahol Senecio 
umbrosus, Gentiana austriaca, Chlorocyperus longus tenykszik, 

a vaci Naszal-hegy gerince'bol az ott talalhat6 Saxifraga 
aizoon, Orchis pallens, Gagea minima stb. elofordul~sa miatt. 

A bakonyi Esztegar volgy egy re'sze't az ott tenykszo Primula 
auricula megoltalmazasa vitgett.' 

A szentendrei Pismany-hegy keleti lejtoje't, ahol a Rosa Sancti 
Andreae-bol m i r  csak 7 to talitlhat6.5 

Ujabb kutatasok Qredmknye szerint a nyirskgi homokpusztak 
' Dr. Degen Arpid udv. tanicsos, c. egyetemi tanirnak 6s kiserletiigyi f6igazgatb 

nak egy m6g Darinyi Ignic dr. foldmivelt5siigyi miniszter el6 terjesztett 6s termeszetesen 
akkor mCg az integer orszig eg6sz teriiletere kiterjesztett rnemoranduma ez, melyb61 itt 
csak a csonkaorszig vonatkoz6 rCszere lehettiink figyelemmel. 

' Szerinte meg kellene ezeken a helyeken tiltani a kaszilist, a IegeltetCst b ezen 
feliil szigortlan megtiltani minden novCnygyiijtCst, ami egyiittveve a rezervioi6k kialaki- 
th iva l  egyertelmfi. 

Gr6f Karicsonyi JenB birtoka. 
' Javasol ezenkiviil mis CS olyan helyeken is rezervicidkat - mint a kisk~inssgi 

Bsturjinok stb. -, amelyekrijl mir az elBz6kben megemlCkeztiink. 
' Ez a hely jelenleg dr. Antolik Arnold vezerigazgat6 kertjCbe keriilt. 

Dr. Boros Adim: A nyirseg f16rija CS nov~nyfoldrajza. Rovid hivonat egy, kb. 
200 oldal terjedelmfi 4s meg nyomtatisban meg nem jelent munkijib61. 

A Magyar Tudomanyos AkadCrnia Mathematikai 6s Termeszettudominyi ErtesitBje 
XLVI. kotet. Bpest, 1929. 

fl6rAja talajtani ks fejlodkstorteneti okokb61 lenyegesen eltkr a 
Duna-Tisza koze homokjat61. A nyirskgi, meszben szegkny ho- 
mokon ugyanis a meszkedvelo pusztai es karszt novenyek koziil 
sok olyan is hianyzik, melyeknek fontos a szerepe a Duna-Tisza 
kozi homokon. Ezzel szemben jelentos szerephez jutnak a Nyirse- 
gen a meszben szegkny, homokra jellegzetes novenyek, igy: a Wein- 
gartneria, Jasione, Hypochaeris radicata stb. fajok. Mar ebb01 a 
megallapitisb61 foly6an is kivanatosnak mutatkozik, hogy a nyir- 
se'gi homokra jellegzetes nove'nyek valamely legalkalmasabb lelo- 
helye'biil, kp igy a Duna-Tisza koze'nek egy-ke't arra alkalmas re'- 

1 
sze'bol rezervaci6k lktesiiljenek. 

A nyirskgi lapteknok kutatasa soran megallapitottak azt is, 
hogy a batorligeti tipusti lapf16ra Nyirbator videkkn tobb helyen 
megismktlodik.' 

Megfontolas targyava kivanatos ezert tenni, hogy a batorligeti 
lapon kiviil ne le'tesittesse'k-e me'g legalabb egy rezervacio a fenn 
emlitettek koziil, figyelemmel arra is, hogy a Nyirbatort61 tavolabb 
eso vidkkeken, pl. Pene'szlek mellett, a debreceni Halipon ks a khl- 
losemjkni Mohon tavon a fl6ra mar lenyegesen szegenyebb. 

A Nyirse'g erdeinek floraja igen gazdag, sot a Nyirskg szamot- 
tevo 6s rkszben elegyetleniil gyertyanbol a116 faillomanyaiban, 
arnilyenelc Nyirbakta e's Ofehe'rto vide'ke'n talilhatok, sok olyan i r -  
nykkot kedvelo novkny fordul elo, mely masutt az Alfoldon igen 
ritka, vagy egyaltalin nem talAlhat6. 

Igen krdekes aljnovknyzetet talalt Boros dr. erdei fenyvesek- 
ben," gazdag fl6rAra lelt az oreg tolgy-, gyertyan- ks nyirfAkb61 h116 
tornyos-palcai Palca erdoben, melynek nijvknyzete kozott 5 ha- 
rasztfaj 61, gazdag zuzm6 ks moh fl6rival egyiitt. 

Mindenkkppen megfontolasra krdemes tehit, hogy ezek egy- 
nkmelyikitt nem volna-e kivanatos rezervici6kknt fenntartani? 

A sz6dAstalajti nyirskgi h,omoki szikesek novitnyzete a Duna- 
Tisza kozknek homoki szikeseikhez nagyon hasonl6, ks elkg jelleg- 

Igy: Nyirpilis, Szaniszl6 6s Mezofeny hatiriban is elofordulnak pl. a Gladiolus 
imbricatus, Betula pubescens, TrolPus, Comarum, Geranium palustre, Epilobium palustre, 
Angelica pratensis, Asperula aparine, Ligularia, Cirsium rivulare stb. fajok. 

Dr. Boros i. m. . .  . 



zetesen eliit a Tiszanttilnak egykb, mkszben ks sbkban szegknyebb 
tobbi szikesekktol. 

Vilagosan kovetkezik ebbol, hogy a Nyirskg nyugati ks dklnyu- 
goti szelkn ks j6rkszt a szodcisvizu tavak kore' csoportosulo nove'ny- 
zet ultal elfoglalt teriiletbol, kp igy a Tiszantulnak me'szben e's so- 
ban szege'nyebb valamely,.az elobbitol elte'ro floraju vide'ke'n, vala- 
mint a Duna-Tisza koze homoki szikeseit jellegzo nove'nyzettel 
gazdag valamely re'szdn kiilon-kiilon volna kivanatos rezervacibt 
lktesiteni, hogy megoltalmazzuk egy-egy fenntartott helyen ezt az 
krdekes flbrat a kultura pusztitasa eM1. 

A helyi viszonyok mkrlegelkskvel megfontolas targyavk kel- 
lene tenni, hogy ne lktesitsiink-e rezervacibkat pl. Dd-Somogy ho- 
moki e's Also-Dunantul lapi florajabol stb.' 

Rezervicib biztositasa lhtszik kivanatosnak pl. Vas varmegye 
norikumi florajabol, mely bar Gayer Gyula megallapithsai szerint 
is Qzervesen kapcsolbdik Stajerorszag flbraji~hoz, rnkgis mint 
Barbas Vs Gombocz ' rnunkaibbl tudjuk, az nem kizhrblag alhavasi 
(subalpinus) jellegii, hanem a stajer subalpinurnnak egy tobb te- 
kintetben eltkro vonasokat feltiinteto tagja. Ugyanigy kellene talan 
gondoskodni rezervAci6r61 Sopron mellett a Dudlesz-erdo 6s a 
be'csi dombok meszes kopar lejtoin, vagy Ostffyasszonyfa h a t h a -  
ban, ahol keletfelk a megykben az utolsb osszefiiggo Callunetumok 
vannak S egyben utols6 elernei annak a novknyzetnek, mely Keme- 
nesaljan "S kiilonosen annak a k o b ~ n y ~ s z ~ s s a l  annyira tonkretett 
Sagh hegykn, mint jellegzetes ,,magyarfoldi flbra" diszlik, vagy a 
Keszthely melletti gyenesdiasi me'szdombok valamelyikkn? ' 

Dunantfilnak e most emlitett 3 pontjan ugyanis a pannon 

L.: Dr. Boros Adlrn: A drlvabalparti sikslg fl6rljinak alapvondsai, kiilonos te- 
kintettel a lipokra. Magyar Botanikai Lapok 1924. 1-12. sz. 

a Dr. Gayer Gyula: VasvArrnegye fejlodkstortkneti novbnyfoldrajza 6s a praenori- 
kurni fl6rash. A Vasvkmegyei Mhzeurn I. evkonyve 1925. 

"orbis: Vasvirmegye monogr. 498. 1887. 
' Sopron m. flor. 38. old. 
' Felsobiiki Nagy Gyorgy csertolgyesbben az Asphodelus albus (62. kkp) Magyar- 

orszlg e szkp termkszeti disze is pomplzik. 
a Glyer i. m. 9. old. . 
' Giyer Gyula dr. i. m. U. ott 6s Boros: Terrnbszettudomlnyi Kozlony 1924. 106. o. 

Dr. Vajda E. felvktele. 





f16rAt mkg teljes diszkben talaljuk, de tovabb nyugat fele mar nem 
jelentkezik. 

Ez a flora kiilonben egyezo a Bakony bazalthegyeinek, kiilo- 
nosen pedig a Nagy-Soml6nak a flbrajaval. Ezert is ha a Somli:- 
hegyen akadalyokba iitkoznkk egy rezervicio lktesitkse, azt a Szent 
Gyorgy-hegy bazaltoszlopaival kapcsolatosan volna ajhnlatos biz- 
tositani. 

Rezervacibt kivhnatos lktesiteni a vasvarmegyei noricum dkl- 
keleti lejtojkn, a Koszeg ks Varoshodasz kozott elofordulo xero- 
thermikus elemeknek abbol a sxigetszeru elofordulasabol, melynek 
jellerne't a szelidgesztenye (Castanea vesca) adja,' mely fafajrbl 
Gayer a bizonyitkkok egksz soraval igazolja, hogy ezeken az elo- 
fordulasi helyein oshonos harmadkori maradkk. (63. sz. kkp.) 

De nemcsak ez teszi krdekessk ezt a flbraszigetet. Az olyan te- 
rulet ugyanis, mely a harmadkor vkgktol kezdve a jkgkorszakon i t  
refugiuma lehetett a nagyobb hoigknyii elemeknek - szerinte -, 
kell, hogy ebbeli jellegkt a flbra osszetktelkben is visszatiikrozze, 
6s az ilyen tei-iileteken nemcsak a harmadkorvkgi flbrival, hanem 
az egyes jkgkorszakok kozk eso melegebb peribdusok nyomaival 
is talAlkoznunk kell. Ezzel a megAllapitAsival adja azutin ma- 
gyarazatiit annak, hogy tigy a koszegi, mint az azokhoz hasonlo 

I stajer flbra-szigeteken a kiilonboz6 eredetii xerothermikus elemek 
egyiitt fordulnak e16, valamint azt is, hogy az egyes flbraszigetek 
novknyzetknek osszetktele viiltozatos. 

A koszeg-vAroshodAszi vonulat tknyleg a xerothermikus 5s 
alhavasi elemek talklkozbhelye, ahol pkldhul egymis kozelkben te- 
nykszik a Ceterach 6s Scolopendrium, a Rosa spinosissima es a R. 
pendulina, Cirsium pannonicum ks C. erisithales, Veratrum nigrum 
6s V. album. 

Gayer felemliti, hogy ugyanezt a jelenskget mutatja az Mat- 
vilig is, amennyiben pl. Velem-en Vipera es Salamandra maculata 
fordul elo 6s hogy Vkgh Gyula kozlkse szerint az alpesi 6s dkli fajok 
talAlkozAsa a rovar-faunaban is meghllapithatb. Felemliti ezenfeliil, 

l Kijszeg mellett a Meszes volgyben tobbek kozott a kovetkezo ritkasdgokat emliti 
Gdyer (i. m. 18. 0.): Orchis tridentala, purpurea, Himantoglossum, Adenophora lilifolia, 
Pulmonaria angustifolia, Lathyrus montanus, Hierochloe australis, Prunus fructicosa. 



hogy e videk forrasaiban elofordul a Hildenbrandtia rivularis (de- 
term. Filarszky) nevii deli jellernii alga, rnely vkrpiros szinnel festi 
a koveket es Tiro1 dkli reszein kiviil csak az innsbrucki floraszigeten 
lelheto.' 

Rezervaciot kivanatos letesiteni a Baranya rnegykben Villany 
es Nagyharsany kozott magasan ks merkszen kiemelkedo Harsanyi 
hegyen, kiilonoskeppen azoknak a novknyeknek krdekkben, rnelyek 
csak ott tenyksznek."oros dr. szerint a hegy kiilonleges f3ldrajzi 
6s foldtani kialakulasaval van kapcsolatban az  a koriilmkny, hogy 
novenyzete annyira krdekes ks dklies jellegu. 

Alig hogy eltunik a h6, a dkli lejtoin mar nkha februar vkgkn, 
maskor marcim elejkn viragzik ott a rnagyar kikerics (Colchicnrn 
hungaricurn) nevii hagymagurnos szkp novkny (64. kkp). Virhgg'a 
hason16 az oszi kikericskhez, de ez osszel viragzik 6s akkor levelek 
nklkiil jelenik rneg; mig a rnagyar kikericset viragzasakor leve- 
lek veszik koriil, rnelyek azutin tovabb novekednek. Ez a ma- 
gyar kikerics a tengerparttbl tavolabb egyediil a Harsanyi hegyen 
fordul elo, ezenkiviil pedig Horvitorszag, Dalrnacia, Bosznia 6s 
Hercegovina tengerpartjain tenykszik. 

Az ilyen szernszogbol rnegitklten nevezetes rnagyar kikericsen 
kiviil a Harsanyi hegyen a rnediterran novknyek 'nagy szhrna ta- 
l i l h a t ~ . ~  

Egyediili hazai tenykszohelye ezenkiviil a Harsanyi hegy a 
gyogyszerkknt is hasznilt lepkeszeggel (Trigonella foenurn grac- 
curn) rokon Trigonella gladiata-nak. 

E ket novknyen kiviil Boros egy harrnadikat is talhlt, a Fold- 
kozi tenger 6s az  Atlanti ocean partvidkkein elofordulo Tortula 
Miilleri nevii rnohit, rnely eddig a partvidkktol tavolabb rnkg sehol 

' Gayer i. m. 17-37. oldal. 
Simkovics: Mat. 6s Term. Tud. Kijzlem6nyek. 1874. Cvf. 
Dr. Boros Adam: A tengerpartvidkki novhyzet  szigete a baranyai Harsinyi he- 

gyen. Term6szettudomdnpi Kozlijny 1925. 165. old. 
' Ezek koziil ernlitesre melt6 a csodabogyb k6t faja (a  Ruscus aculeatus 6s a R. 

hypoglossum), a szulak termetfi Tamus communis, az illatos hunyor (Helleborus odo- 
m ) ,  a tengerparti iirom (Artemisia camphorata), a pikkelyharaszt (Ceterach officina- 
rum) stb. Ezek ugyan itt-ott a Mecseken 6s az orszig m i s  d6li reszein is elofordulnak, 
m6gis ezek is fokozzak a Harsdnyi hegy CS a Foldkozi tenger partvidhki fl6rija kozo,tti 
hasonlatossagot. 





sern kerult elo. Az a feltevkse, hogy ezek a novknyek mar akkor ott 
voltak, arnikor rnkg val6ban tenger partjan kltek; arnikor tehat 
ezek a dunantidi hegyek a neogen tengerek idejkben rnkg szigetek 
voltak. 

Kiilon flora-rezervacio lenne kivanatos az 6csAt61 Also-Da- 
basig, Csengodtol Kiskorosig htiz6d6 ks illetve Kecel rnellett a koz- 
skgi erdoben levo mocsari koriserdok is  z~ombiklapokbdl.~ (65. 
kkp.) 

A csonkaorszag tozegmohas IApjai balarnelyikkt is fenn kel- 
lene krintetlen rnivotaban tartani az utbkornak. Leginkabb figye- 
lernre rnklt6k ezek koziil az egerbaktai k s  kelernkri rnohalapok, to- 
vabba a lesenceistvandi lap, valarnint a daranyi Nagyberek 6s a Ri- 
g6c patak rnelletti resz ks a Csukas to Nagybajom rnellett. Ezek 
koziil: az egerbaktai tozegmohas lap Eger kozelkben (Heves vrn.), 
az Egerbakta rnellett a110 Tdhegyen van. 

Floraja rneglepoen rnagashegyskgi lap jellegii, arni tudomanyo- 
San krdekes es krtkkes voltat nagyban erneli." 

A kelemiri tozegmohas lapok Gornor megyeben, Banrkve koze- 
lkben a Piroska-hegy kkt rnklyedkskben vannak. A dklibb fekvksii 
lap 296 m tg. sz. f. 10 kat. holdon teriil el, mig az kszakibb fekvksii 
294 m tg. sz. f .  rnagasshgban 8 kat. hold tkrfogatti. A lapot 1 %  m 
rnagas tozeglerakodas alkotja sziirke agyagon, 1/2 m rnagas vizzel. 

Mindkkt lapot kiterjedt Sphagneturn boritja. Flbrajuk asszo- 
ciacidja feltiinoen rnagashegyskgi 1Ap jellegii," arni azokat kiilono- 
sen krdekessk teszi. E lapok novknyzetkt tijabb becses adatokkal 
Z6lyorni Balint Qgkszitette ki. 

Ezeket dr. Boros Adam a Term6szettudominyi Tarsulat Novhytani  SzakosztC 
lyanak 1929. februh  h6 4-611 tartott iilCs6n ismertette, de tanulminya csak ezentdl fog 
megjelenni. Ezek a r6szek 611it61ag nem esnek a lecsapolis a l i  vont teriiletbe. 

Dr. Boros Adam: Kozkp- 6s Nyugat-Magyarorszag Sphagnum Iipjai. A debreceni 
Tisza lstvan Tudomanyos Tirsulat Novhytani  honismerteto bizottsiga kiadvinya. 11. k. 
5. fiizet. 

Nephrodium cristatum, Drosera rotundifolia, Menyanthes, Cicuta virosa. (Dr. Bo- 
ros: Az egerbaktai 6s kelem6ri mohlapok novhyzete. Magyar botanikai lapok. 1924. 
62. old.) 

' Carex lasiocarpa elongata, Betula pubescens, Utricularia neglecta (7)) Eriophorum 
vaginatum. (Dr. Boros i. m. 64. old.) 

Kiemelendo a Nephrodium cristatum, a Salix aunita CS tobb Sphagnum faj. (Ma- 
gyar Bot. Lapok, 1928., 63. lap.) 



A lesenceistvandi lap. A balatonvidkki floranak volt egyik er- 
dekesskge az, hogy a multban, Vindornya mellett, 140 m tg. sz. f .  
magassagban, olyan fellap-florat talaltak,' melynek ilyen egyiittes- 
ben talalhat6 legkozelebbi termohelye Mhriazell vidkke 6s az Alpe- 
sek. A Vindornya vidkkkn vkgzett lecsapolasok azonban megval- 
toztatthk a florat, amikrt rnostanaban mar a magashegyskgi lap- 
flora ott nem talalhato. Annal erdekesebb ezkrt, hogy 1922-ben 
dr. Gayer Gyula Lesenceistvand mellett 130 m tg. sz. f .  magassig- , 

B 

ban egy, a haborii alatt ott lktesitett halgazdasagi berendezks elisza- 
posodasnak indult legalso tavhban (annak kszaknyugati rkszkn) 
egy elkggk terjedelmes Sphagnetum-ot Yalalt 6s abban a magas- 
hegyskgi lipflora egyik tagjat, a Droseria rotundifoliat fedezte fel. 
Ennek ismertetese kapcsan reamutat arra, hogy Szigliget 6s Ta- 
polca kornykken, ahol a Tapolca a Balatonba torkolik, regbta is- 
merten egy masik havasi lipnovkny, a Primula farinosa 61, mely 
meszestalajra igknyes 6s melyrol mar Borbas azt jegyezte felj3 hogy 
ott ,,egy hihetetlen ritkasag". Gayer azonban megallapitotta, hogy 
a lesencetomaji ks a lesenceistvandi lipvidkken 6s egyaltalan a 
Lesence patak felso folyashban annyira nem ritka ez a novknyfaj, 
hogy virigztiskor egyes szinfoltokban tiinik fel tomegesebb jelen- 
lkte. 

Abban a flora-formacioban, amelyben itt elofordul, nevezete- 
sen a lesencetomaji lapvidkk azon a reszkn, ahol iide forrasok fa- 
kadnak, kp igy a lesenceistvandi halgazdasagi berendezks legfelso 
tavanak egy forrasa mellett, megtalalta a Pinguicula alpina nevii 
havasi lhpnovknyt is.' 

Ezek szerint ez a vidkk is krdemes arra, hogy a rezervaciok 
kerdesknek elbiralasanal figyelembe jojjon 6s amennyiben rezervh- 

Ezek: Andromeda polifolia, Comarum palustre, Drosera anglica 6s rutundifolia, 
valarnint az Oxycoccus palustris, melyeket 1 0 0  kv elott Szenczy, Hutter 15s Wierzbicki 
fodoztek fol. 

A Sphagnetumot Baumgartner udvari tanicsos megillapitasa szerint Sph. acuti- 
folium (Ehrh.) Russ et Warnst., Sch. subsecundum (Nees) Limpr., Sph. recurvum F. 
Beauv., Sph. cymbifolium (Ehrh.), Warnst. 6s Sp. Warnstofiii Russ. alkotjik. 

"orbis Vince: A Balaton fl6raja. A Balaton tudominyos tanulminyozisanak 
eredmhyei. 11. k. Bp. 1900. 

Dr. Giyer Gyula: Die Alpinen Moorpflanzen des Balatongebietes. Magyar Bota- 
nikai Lapok 1924. 57. old. 

66. TELEYIA SPECIOSA. 
Feketesarvolgy a Biikkhegysegben. Egyediili terrnBhely az orszagban. 

Dr. Vajda E. felvetele. 



riil jenek. 
Rezervacibt kellene kijelolni a herceg Esterhazy Pal  uradal- 

mhnak Kapuvhrt61 kszakra 6s a hanshgi nagy csatornht61 dklre eso 
hansagi osdgerese'bol. 

Rezervaci6 lktesitkskre ajhnljhk a Pomhz folotti Kohegy-nek 
az andezit-sziklhkkal ovezett tetejkt,' ks a sekkly krhtertbnak h a g y -  
krdekii mocsArvegethci6jhval; tovhbbh a pomaz-vide'ki ,,Td-1ak"-ot 
is a benne talhlhatb tozegmohatelep (Sphagnetum) ~ n i a t t . ~  

Erintetlen fenntar tbra  kinhlkozik alkalmasnak a budai Csiki- 
hegynek, mint jeIlegzetes dolomitkkpzodm&~ynek a kir. kincsthr 
tulajdonhban levo valamelyik oldalhn egy rkszlet, az ott diszlo no- 
vknyformhci6kra va16 tekintettel 6s figyelemmel faunisztikai jelen- 
toskgkre is. (Ablepharus pannonicus, Zamenis caspius stb.) 

Ilyen c d r a  volna alkalmas, vagy egykb m6don szigorit vkdel- 
met krdemelne a Biikkhegyskgben a B d k o  is, Bdaphtfalva folott. 
mely nkhhny havasi jellegii (pl. Arabis alpina) ks a novkny geo- 
grafiai elszigeteltskgnkl fogva krdekes egyes novknyfajoknak4 
termohelye. Eppen igy a Biikkhegysdg Feketesar volgye'nek az a 
rksze, ahol a Telekia specioshnak van az egyediili lelohelye az  or- 
szhgban (66. kkp). 

Fenntartott hellyk kellene nyilvhnitani a Sorokshrral szemben 
fekvo 6s a Habsburg kirhlyi csalhd birtokhban lkvo csepeli Bucka- 
erdonek egy rkszletkt, mely a homoklak6 novknyzetnek egyik leg- 
jellegzetesebb, fajokban igen gazdag 6s nagyon konnyen megkoze- 
litheto pddhja, ks arnely hgy az innen szhrmazb herbhriumi anyag, 
mint a helyszini tanulmhnyozhs rkvkn is sok helyen szerepel. 

Ugyancsak a homoki fl6ra krdekitben volna kivhnatos rezer- 
vhci6t lktesiteni a Pdtharaszti pusztdn, mint a Duna-Tisza kozi 
homokpuszthk klaszikus kkpviseldjh, ahol ma mkg a hornok- 

Campanula macrostachya Arenaria graminifolia stb. 
Ranunculus polyphyllus, Poa laeviculmis, Ricciocarpus natans, Riccia Hubeneriana 

stb. 
Dr. Degen: Magyar Bot. Lapok 1922. 16. old. 

' Ferula sadleniana, Scabiosa banatica, Cerastium matrense, Hiaracium bupleuroides. 



p u s z t ~ k  f16raja minden kulturalis beavatkozastd menten osi alla- 
potaban talalhato. 

Kiralyhalman,r a szegedi hatarban, a Duna-Tisza koze ho- 
mokja dkli pkldajakknt volna egy rezervacio ajinlatos, mely vidkk 
tobb ritka homoki novkny termohelye.' 

Kecskeme't hafaranak bugaci re'sze'ben a zool6gusok jelzik ki- 
vanatosnak, hogy egy szikes 6s nem szikes toval, azonkiviil bor6- 
kis ,  szklbariizdAs homoki teriilettel egy rezervAci6 l&esiiljon, ahol 
a homoki Allatvilag talalna zavartalan vkdelmet. Ugyanilyen celra 
a Kecskeme't varos fiszamelle'ki hataraban a Tos-erdo morotvis 
ligetjkt ajanljhk rezervaci6ul. 

Rezervhciora krdemes a veszpre'mmegyei Szenfgal kozse'g 
kozbirtokossagi erdejdnek az a resze, ahol a tiszafa (Taxus bac- 
cata) mint oshonos tenyk~zik.~ 

erintetleniil fenntartani kellene foleg hegyvideki (Mecsek-, Ba- 
kony-, Ve'rtes-, Matra-, Bukkhegyse'g) esetleg dombvidkki 6s sik- 
vidkki erdeink itt-ott mkg esetleg talAlhat6 olyan rkszletkt, mely 
annak az erdosvidkknek a lehetoskgig osi jellegkt mutatja be. 

Foldvary M.3 nagymkretii torzseire valb figyelemmel rezervi- 
cibra ajanlja " a budapesti kozponti papnevelo-intkzet tulajdonhban 
lkvo, Galambok (Zala vm. ) kozse'g hataraban fekvo ks ott az ,,als6 
erdei" gazdashgi oszt~lyhoz tartoz6 16. es 17. tagszamfi azt az 
erdorkszt, melynek mintegy 30 kat. hold, majdnem sikfekvksii te- 
riiletkn dfis aljnovknyzet kozott (p i f r iny  stb.) 50 drb. 120-150 
cm mellmagassigi Atmkrovel rendelkezo (3.77-4.7 1 m keriiletii) 
tolgy- 6s cserfa all, kger- 6s nyirfak tarsasagiban. 

Erdkszeti szemszogbol megitklten rezervici6ra krdemesnek 
jeloli meg Hohenlohe herceg somogyszobi erdobirtokanak Felso- 
erdo ne'ven ismerf CS tolgy, koris, szil, juhar, hars, gyertyan, kger 
elegykbol A116, magr61 kelt 6s IAtvinyosan szkpnovksii rkszkt stb. 

' Dianthus diubinus, Astragalus dasynthus, Bulbocodium ruthenicum, Crocus varie- 
gatus stb. 

Az orszig kegyetlen megcsonkitha 6ta ilyen formiban csak a Bakonyban for- 
dul el8. 

Ministeri tanksos, kaposviiri m. kir. erdBigazgat6. 
Foldvky M.: A Balaton kornyekenek termeszeti emlekei. Erdkszeti kiserletek 

1928. XXX. kotet. 344. old. 



Rezervaci6 volna kivanatos Somogy varmegye feltunoen ala- 
csony fekvbsii helyein a110 biikkoserdok valamelyik szebb alloma- 
nybbol is, 

Vkgiil - mint az  elozokben is lhttuk - a fauna krdekkben is 
kivhnatos rezervhci6kat lktesiteni. Sot a geologiai alakulatok ko- 
zott is van nem egy, melynek krintetlen fenntartisht kor- 
nyezetkvel egyiitt biztositani kellene. Ilyen pl. a.Sornosko oszlopos 
bazaltjanak a varrom alatt elteriilo rbsze, mely a vhrrommal egye- 
temben mindenkkppen megkrdemli, hogy orok idokre erintetleniil 
fenntartasskk (67. kkp). 

Amint mar e pkldhk is igazoljak, egksz sokasaga van az  orsziig 
olyan helyeinek, ahol krdekes 6s a tudomhny szempontjib61 becses 
termkszeti krtkkek vannak. Mindezek a jellegzetes rkszek ks ezeken 
kiviil is mindazok a helyek, amelyeket a tovibbi tudomhnyos kuta- 
tasok eredmknyei majd mkg ezek mellk sorolnak, az  annyira kivlina- 
tos rezervaci6k kijelolksknkl figyelembevktelt ks az  egksz orszhgra 
kiterjesztett nkzopontok rnerlegelkse mellett gondos elbirhlist igk- 
nyelnek. Ahol pedig a rezervaci6k lktesitksknek bhrmi okb61 le nem 
kiizdheto akadhlyai lennknek, az  a kivhnatos, hogy a megoltalma- 
zasra erdemeseknek talhlt novkny- 6s allatfajok, valamint a kozet- 
alakulatok legalabb is gondosan ellenorzott 6s mindenkkppen meg- 
nyugtat6 vkdelem alh keriiljenek! 

Arra nkzve vkgiil, hogy az eddigiekben pkldakknt felsorolt 6s 
krintetlen fenntarthsra ajanlott helyek s z h a  hazhnk megcsonki- 
tott teriileti mkreteihez 6s mhs orszigok ilyen rezervici6ihoz kkpest 
mar maghban is nem-e arhnytalanul nagy, utalnunk kell a mar a 
fentiekben tett a r ra  a meghllapithsunkra, hogy a Nkmetbirodalom 
teriiletkn eddig 281 termkszetvkdelmi helyet jeloltek ki,' amivel 
szemben az itt krintetlen fenntartasra javasolt mintegy 45 hely, 
ezenfeliil pedig az elozokben vkdelembe fogadni javasolt nkhiiny 
rkszlet szhmarAnyAt soknak kppen nem minosithetjiik. A vkgleges 
elbirA16s soran az  ilyenek szama a sziikskg szerint b indokoltan 
mkg nagyobb is lehet. 

Dr. Schihichen Walter: Merkbuch fiir Naturdenkmalpflege. 



rezervhci6szerfiien oltalmazott termeszeti dfszei. 

Amikknt egy festmeny targyanak hat isa t  is fokozza a hozza- 
illoen kksziilt hattkr, ks egy kkpet elonyosen befolyasol egy j61 meg- 
valasztott keret, azonkkppen a miiemlkkeket ks tortkneti emlkkeket, 
a nernzet tortkneti multjaval kapcsolatos helyeket is rnegkapbbbi, 
vonz6bbA) hatasosabbi es  kedvesebbk teszik a termkszeti diszek. 

dreg,  elvknhedt fiknak, ktisz6 borostyinnak, erdokoszortinak 
(68. kkp) stb., szabadban a116 rnuemlkkek, varromok 6s hason16 
egyebek koriil kktskgkiviil kedvezo a hatasuk. Ha  nem is egykortiak 
a mualkotassal, a tortkneti hely omladvanyaival, vagy esemknyeivel. 

A muernlkkek termkszeti diszei ezkrt a maguk helykn vkdelmet 
igknyelnek 6s kovetelnek meg. Ugyanilyen krtelemben szorgos gon- 
dozhsunkra szorulnak a varromok 6s egykb tortknelmi emlkkek ter- 
mkszeti diszei is. Ahol pedig hianyzanak az  ilyen termkszeti diszek, 
az  a kotelesskgiink, hogy azokat hozzakrtkssel ks mielobb pbtolni 
igyekezziink. 

Az emberi tudiis remekbe kksziilt alkothsait korito termkszeti 
diszek, valamint a kulttirhist6riailag, vagy az  emberi vitkzskg hos- 
tettei rkvkn, tortknelmi esemknyek Altal, hirneves egyknekhez fii- 
zodo valarnely emlkkkel stb. a nemzet tortknelmkt krdekloen neve- 
zetessk lett helyek rnegfelelo termkszeti diszekkel va16 el l i t isa,  gon- 
dozasa ks fenntartasa tehat hazafias kotelesskg, 6s az  otthonvkde- 
lemnek elsorendu feladata. Ezek a termkszeti diszek - ha  mkg 
nem azok - az  idBk sorhn termiszeti emlkkekkk valnak. 





Eszak-Amerikaban, az  Egyesiilt-Allamokban az  arheologiai 
ks tortknelmi emlkkeket a koriilottiik nagy tkrskgen elteriilo termk- 
szeti diszek krintetlen fenntartasaval tettkk krdekesebbk. 

Igy keriilt mar 1916-ig ezek koziil is ketto a nemzeti parkok 
koze, 11 pedig jorkszt jelentkkeny termkszeti diszek keretkben lett 
nemzeti emlkkkk. 

Arizona allamban az  1892-ben lktesitett Casa Grande Ruin 
Reservation nemzeti park 194 ha  teriiletet foglal el, mig a Colo- 
rado allamban 1906-ban lktesitett Meza Verde nemzeti park 
mint ugyanilyen termkszetii rezervacibnak 19.831 ha  a teriilete. 

Az Egyesiilt-Allamok teriileten, Kaliforniaban, a hadiigymi- 
nisztkrium reszkrol 1913-ban lktesitett Cabrillo nemzeti emlek 
teriilete csak 0.4 ha, rnig az  Uj  Mexik6 allamban Gila Cliff nkven 
1907-ben lktesitett nemzeti emlek 64  ha, az  ugyanott 1907 ota nem- 
zeti emlekkent szereplo Chaco Canyon pedig 8354 ha  teriiletet vesz 
igenybe. 

Eur6pai viszonylatban, ahol lehet, parkszerii kikkpzessel, 
egykbkent kisebb, de termkszeti diszekkel kkes megfelelo kerettel 
fogjak koriil a miiemlkkeket, 6s a nemzettortknelmi vonatkozasok 
rkven emlekezetes kpiileteket, romokat ks helyeket. Ebben a tekin- 
tetben a kiilfoldi pkldak felsorolasa messze esnkk targyunkt61 ks 
megfelelo illusztraci6k nklkiil nem is lenne elkggk tanulshgos. 

Aki valaha a nyugaton utazott, ennek sok ks nem egy megkapb 
viltozatht lithatta. Elkg talan Heidelberg torkneti emlkkeinek, 
termkszeti diszeire 6s az ehhez hason16 pkldak egksz sorara 
utalnunk. 

Nalunk nagyobbrkszt sem a szabadban A116 miiemlkkeket, sem 
a kultiirhist6riai, vagy nemzettort~nelmi vonatkozhsii kpiileteket, 
epiiletromokat ks helyeket nem veszik koriil termkszeti disszel. Nem 
fogadja azokat gondjaiba a thrsadalom, nem disziti fel a nemzeti 
onkrzet; nem a nemzeti kegyelet. Sok helyen legeltetik pl. a varro- 
mok kornyekkt, vagy kofejtkssel, kobanya-nyitassal ektelenitik el az  
emlkkek kkpkt. (69. kkp.) 

Mkg az esztergomi bazilika, ks elso szent kiralyunk sziiletksi 
helye sem kelti egy koparsag tetejkn az  arrafelk utaz6ban azt a be- 



nyornast, arnit ez a rn.iialkotas ks ez az elsorendii nernzettortknelrni 
hely rnindenkkppen rnegerdernelne.' 

A rniskolci Avason Nagy Lajos kiralyunk idejkben ernelt, rna 
reformatus egyhazi cklokra hasznalt ternplorn kozvetlen kornyezetkt 
egy ahhoz rnklt6 keret helyett, itgysz6lvan a varos kozepkn, talan rna 
is - mint nern regen - az  egyhazfi tengeri-, rneg burgonyafoldjc 
profanizalja. Kiilonben az  egesz Avas, rnely rnkg nernzetkozi vi- 
szonylatban vett tudornanyos nkzopontb61 is annyira krtkkes kultitr- 
hist6riai vonatkozasu thrgyak lelohelye lett ks nagyon fontos tu- 
dornanyos rneghllapitasokra adott alkalrnat, ezenkiviil pedig a va- 
ros annyi krdemes polgaranak orok nyugv6helye ks pihenofoldje, 
egyaltalaban nincs abban a keretben, arnint azt nernzettortknelmi 
6s kulturhistdriai, de helyi erdekii jelentoskge is rnegkivanna. 

A visegradi var koriil mar vkgzett ugyan faiiltetkseket az  allarn- 
kincstiir, de e kir. vAr rnindenkkppen fenntartani kivhnatos rornjai- 
nak kornyezete rnkg egyaltalan nern mkltb ks nern rnegfelelo kihlli- 
tasit a nernzettortknelern azokhoz az ernlkkeihez, arnelyek a rnagyar- 
sagot ehhez a varrornhoz fiizik. 

A Nagy Lajos ks Mfityas dicso kiralyaink rkszkrol annyira ked- 
velt 6s annyiszor latogatott diosgyori egykori kiralyi var nkgy tor- 
nyanak t s  falainak rornjai koriil nernrkg rnkg sertks- ks libalegelo 
volt; a rnegrnaradt falrkszeket omladvanyklipok kktelenitettkk, ud- 
varhelykn pedig elkg gyakran kincskeresok astak idktlen giidroket. 

1913-ban azutan intkzkedksernre lehetoleg konzervalthk a ro- 
rnokat ks ezzel kapcsolatban 1915-ben honi fa- es cserfajokkal" 
parkszeriien befasitotthk a kornykket; a bekeritett teriilet vkdelrnkt 
pedig egy orre biztak. (70. ks 71. kkp.) Azbta egy kedves helye a tu- 
risthknak, kiilonosen a kirhndul6 tanulbifjitsiignak, rnely tanarai sza- 
jab61 itt a helyszinkn 6s a szernnek tetszo kedvezo benyornasok mel- 
lett hall isrnertetkseket nagy kiralyaink dicso uralkodas8rb1, ks itt 
idozksiikrol. 

A dibsgyori allarni erdogazdasagi uradalornban ujabban a 
l Ugy 6rtesiiliink, hogy dr. Seredi Jusztinian hercegprimas tervbe vette a bazilika 

k&iili r6szek parkozkat. 
Hazai tortheti emlekek kozelbbe kiilfoldi fajok nem illenek. 

A v lr  teriilete 1 k. hold 6s 756 n.-61. A vhrat k b y e z o  teriilet 1 k. hold 6s 338 n.-61. 
A bekeritett teriilet osszesen 2 kat. hold 6s 1094 n.-61. 





szentle'leki zardarom kornykkkt is termkszeti emlkknek nyilvinitot- 
t ik  6s igy tartjak nyilvan a torvknyes jbvahagyhst nyert iizem- 
tervben.' 

Az iillamkincstar a di6sgyori uradalomnak mocsolyastelepi rk- 
szkben az erdok rnklykn levo Leanyvhr nevii avar foldvarat ovezo 
birtoktestbol 16.1 kat. holdat javaslatomra rezervAci6kknt jelolte- 
tett ki 2 s  torvknyes hatillyal j6vahagyott erdogazdasigi iizemter- 
vkben ezt a rkszt kivonta az erdogazdasagilag muvelt foldteriiletek- 
be]." Esterhazy Mbric grbf pedig a majki (Komarom m) erdobirto- 
kin, a majk-vargesztesi iizernosztalyiban a116 gesztesi varrom kor- 
nyikkt, osszesen 8.46 ha-t (14.7 kat. holdat) jelolte ki rezervAci6- 
nak, mely elhatarozasa a torvknyes hatallyal jbvahagyott erdogaz- 
dasagi iizemtervben is kifejezksre jutott. 

Att61 nem nagy tivolsagra, a tudtunkkal egykor szintkn az 
Esterhizyak tulajdonaban volt birtokon, a Magyar Altalhnos K6- 
szknbinya Rt. mint mai tulajdonos, a Vidamvbr rornjanak ma 
mintegy 70 eves biikkerdo kornykkkt 4.4 hektaron (7.7 kat. hold) 
jelolte ki rezervAci6nak) mely elhatArozis9t ma mar a kormany- 
hat6sAgilag j6vhhagyott erdogazdasagi iizernterv is biztositja. 

Tobbek kozott az illami erdofeliigyelet hivatott olyan iriny- 
ban kozbenjirni, hogy a hitbizomanyok 6s egyhhzak, a kozskgek 6s 
mAs koziiletek, a Itozbirtokossigok 6s volt hrbkresek tulajdonaban 
lkvo erdobirtokok teriiletkn elofordul6 6s nemzeti rnultunkra emlk- 
kezteto varromok kornykkkt a fennebb vizolt krtelemben mindeniitt 
fenntartsiik. Bppen igy az illamerdkszet ks a gazdasagi feliigyelo- 
skgek feladata az ar61 va16 gondoskodas, hogy az erdon kiviil, tehit 
nem annak kotelkkkbe tartoz6an jobbadhn csupaszon 9116, tobb- 
nyire ornladozd virromoknak j6rkszt az alland6 legeltetks miatt ko- 

A szentlkleki zirdat, melynek krdekes romjair61 itt szb van, Rad6 Gibor kozlkse 
szerint a XIV. szkadban  kpitettkk. Ujabb kutatbok szerint m i r  egy XIII. szazadbeli tar- 
donai hatarbejaras4 jegyzijkonyvben is emlitks esik a szentlkleki zBrdir61, arni val6szintiv6 
teszi, hogy a XIV. szazadban kpult z irda elBtt ott mar elobb is egy zarda illott. - Az 
lijabb z i rd i t  1560 korul Serkdi Gasp&r dlilta fel 6s az6ta rom. 

A foldvar terulete 8.1 kat. hold, az azt kornyezo gytirti, mely azt a varirok pere- 
mkn kiviil ovezi, 8 kat. hold. 

B Hason16 foldvhr van a kozelben Kis-Gy8r kozseg teriiletkn, amelyet ma Majorvhr 
nkven ismer a nkp. Van azutin ott mkg az 6hutai 6rbCres teruleten a Nagysanc nevu 
foldvar. 
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6s latvanyos oreg siremlekek diszitik! 
Meghatb krzkst valtanak ki es kegyeletet ebresztok azok az  

oreg temetok is, ahol barmilyen egyszerii, mohos siremlekek folk 
termeszeti emlekekke venhedt 6s erintetleniil fenntartott oreg fas- 
novenyek borulnak; meg ha  azok hatalmasra nott ven teste, vagy 
vastag gyokere egyik-mhsik mohos siremleket ki is mozditotta he- 
lykbol 6s ferde hllasba kenyszeritette.. 

Eur6pa legtobb nagy varosaban az  epito telkek dragasaga da- 
chra is, a kegyelet 6s megbecsiilks targyai a legtobbnyire beepitett 
rkszek kozk szorult 6s felhagyott oreg temetok. Ilyenekre Parist61 
Konstantinhpolyig es az  olasz foldto1 fel Lembergig, vagy Varsbig 
mindenfelk talhlkozunk! 

Budapest szekesfovaros, melynek meg ma is olyan nagy tere 
van a terjeszkedeshez, krthetetlen okokb61 nem kegyelmezett meg 
a budai felhagyott 6s folottkbb erdekes temetoknek; amit nemcsak 
a termkszeti diszek 6s nem egy erdekes sirernlek elpusztulAsa, ha- 
nem az  alattuk piheno erdemes polghrok 6s a hozzhjuk fiizodo tor- 

parosodo kornyeket a tulajdonos (tobbnyire kozseg, vagy kozbirto- 
kossag, nkha mas is) az  erdotorveny rendelkezeseinek is megfele- 
loen mielobb es mindeniitt ott beerdositse, ahol tudomanyos vagy 
esztetikai erdekek (ritka novenyzet, szep geol6giai alakulas) nem 
kivanjak meg bizonyos reszeknek a mai allapotukban valo, de za- 
vartalan fenntartasat. 

Ilyen eljarassal ketsegkiviil az  otthon-vedelemnek is nagy szol- - 
galatot tesziink es az  idok soran termeszeti emlekekke valo terme- 
szeti alkotasoknak is szerepet biztositunk a nemzeti emlekeink irant 
nem egy esetben eddig elmellozott kegyeletiink megnyilvanula- 
saban. 

Ebbe a kategoriaba sorozhatjuk az  oreg temetoket is! 
Nem kell bizonyitanunk, hogy a kegyelet milyen meghatb krze- 

set keltik a latogatoban az  erintetleniil fenntartott oreg temetok. A 
torteneti mult egy idoszakinak szunnyad6 emlkkei. Koziilok is nem- 
csak azok latasa erinti kozelrol lelkiinket, amelyekben a nemzettor- 
tenelem nagyjai pihennek. Vagy ahol erdemekben gazdag, ismert 
nevii hazafiak nyugvo helyet, esetleg az egykor vagyonilag hatal- 
mas egyenek sirjht, rancoskergii ven fak alatt, nemegyszer miibecsu r 

tkneti mult irant krzett kegyeletes krzesiink is mklyskgesen fhjlal! 
E temetok fenntarthsa erdekkben a napilapokba irt cikkeink 

ckljukat sajnhlatoskkppen nem krtkk el! 
Vidkki varosaink temetoirdl sem emlithetiink fel e tekintetben 

valamely kedvezo jelenseget. Egyik videki virosrbl peldaul azt tud- 
juk, hogy bar erdobirtokkal is rendelkezik, a haborti uthn jelend- 
kezett nagy tiizifainskg idejen temetojknek vagatta ki osszes, ko- 
zottiik tobb termkszeti emlkkiil is beillo fas novknyeit. 

A falusi temetok nem egy helyen mkg az  egyhhzfi, vagy mas 
javadalmas kaszalbi. Az ilyen hasznalathoz fiizodo erdekek pedig 
nemcsak a termeszeti diszek, de mkg a sirkeresztek fennmaradhsa- 
val is ellentktesek. 

Ezeken az  iillapotokon, melyek az  otthon vkdelmkt is kozelrol 
erintik, csak torvenyes rendelkezesek segithetnek! 



IV. Egyes, magukban a116 termeszeti emlbkek 

1. Altal~ban. 

A minden idokre fenntartani kivanatos termkszeti alkothsok 
nagyobb szAmat a legtobb orszagban ma mar teriileti koriilhatiiro- 
lassal magukban foglalb 6s nemzeti park, termkszetvkdelmi park, 
nemzeti emlkk, vagy mAs hason16 megnevezksek szerint ismert ki- 
sebb-nagyobb, sot - mint IAttuk - nem egy esetben 6riisi terje- 
delmii rezervacibk orzik. Ezen kiviil a legtobb nemzet a magukban 
a116 termkszeti alkotisok nagy szAmAt is besorozta a minden idokre 
fenntartani kivant termkszeti emlkkei kozk. Sot akarhany nemzet 
ezeken kezdte a termkszetvkdelem kultuszat, ks csak azuthn, nem 
egy esetben elkksve IAtott a rezerviici6k kialakithshhoz. 

A termkszeti emlkkeknek manapshg mar nagyon elterjedt kul- 
tusza dacAra is bajos volna egyenkknt felsorolni, vagy altalAnosi- 
tottan koriilirni azt, hogy nhlunk a rezervAci6szerii ks az  elozokben 
pkldhkkal i l lusztr~lt  termkszeti alkothsokon kiviil, a szktsz6rtan elo- 
fordul6, egyes termkszeti thrgyak koziil, mit soroljunk a minden 
idokre fenntartani kivhnt termkszeti emlkkek kozk. Ami ugyanis 
egyik orszagban, vagy t a l h  orszagrkszben ritka, az mAs orsziigban, 
esetleg orszAgrkszben gyakori lehet; vagy ami egy orszagban vala- 
mikor gyakori volt, ott manapshg ritka ks mklthn sorolhat6 a termk- 
szeti emlkkek kozk. TehAt hely, ido ks mAs koriilmknyek is befolyhs- 
sal vannak a termkszeti emlkkkk va16 minbsitksre. 

PoroszorszAgban Conwentz szerint a nyusztot, a fekete gblyat, 
a vAndors6lymot, mint ott mar egkszen ritka Allatokat, a termkszeti 

emlkkek kozk sorolj 
ott azokka lesznek. 

ak; a v idra, a gkm pedig belathat6 idon beliil 

A rezgonyar (Populus tremula) Svkdorszigban gyakori fafaj 
volt, de mert gyufagyartisra azt nagyon felhasznAltAk, a mkg meg- 
maradt nkhhny IAtvAnyosabb mkretii pkldiny ott m8r joggal sorol- 
hat6 a termkszeti emlkkek kozk. 

Vannak fafajok, vagy mAs novknyfajok,. melyek valamely or- 
szag egyik rkszkn rnkg gyakoriak, mig elterjedksiik hataran, az  or- 
szAg mhsik rkszkn mar termkszeti emlkkekkknt kell elbiriilni azok 
szklso egyes pkldhnyait ks igy tovabb. Vannak azonkiviil pl. vala- 
mely honi fafajnak mkretekben, vagy korban feltiino pkldinyai ks 
vannak kiilfoldi fafajok is nhlunk, melyek hazai viszonyaink kozott 
ritkak, vagy koruk 6s mkreteik miatt megkrdemlik, hogy termkszeti 
emlkkeink kozk soroljuk. 

Vannak vkgiil egkszen ritka olyan honi, vagy a kiilfoldrol bete- 
lepitett novknyfajaink is, amelyek nem egy koriilirhat6 teriileten 
fordulnak elo, hanem egyenkknt, tehht egyes pkldhyokban talil- 
hat6k ks igy az  egymagukban A116 termkszeti emlkkek kozk tar- 
toznak. 

Az iillatfajokkal is igy vagyunk. Az integer orszAg teriiletkn 
pld. a nyirfajd, a siketfajd nilunk nem volt ritka. A hegyvidkk, leg- 
fokkppen a KArpAt-koszor~ kegyetlen elszakitAsitval ezek a madir-  
fajok - amint ar ra  m i r  az  elozokben is rehmutattunk - mar 3ny- 
nyira ritkhk nhlunk, hogy a Sopron vhros erdejkben itt-ott felbuk- 
kan6 egy-egy pkldiny joggal szamithat termkszeti emlkkkknt va16 
megbecsiilksre. Littuk az elozokben, hogy vannak m i s  ilyen madhr- 
fajaink is, 6s hogy a rovarviliigban is elofordul egynkmely fa j  n6- 
lunk, amely nemcsak az  orszagban, de mkg nemzetkozi viszonylat- 
'ban is olyan ritka, hogy a termkszeti emlkkeink soraban joggal fog- 
,lal helyet. eppen ilyen joggal szerepel elsorendii termkszeti emlk- 
keink kozott az  eur6pai bolkny, melynek a szkkesfovArosi Bllatkert- 
ben meglkvd pkldhnyait - egy m i s  fejezetben mar vazoltak sze- 
rint - az illamfb bolcseskge ks termkszetszeretete vette gondozhs 
ala ks nyujtott rksziikre a visegridi idlamerdoben kletviszonyaiknak 
megfelelobb boldogul Ast. (1  5. kkp.) 

Ugyanez a eset a geol6giai termkszeti alkottisokkal is. A glecs- 



xser nyornok Europa bizonyos rkszein gyakoriak, rnfg a Nkrnet bi- 
rodalorn kszaki rkszkn az egyes vandorkovek l rnanapsag mar rit- 
kak ks azokat ott joggal soroljak az orszag terrnkszeti emlkkei 
koze.' ' . 

Vannak nalunk tudornanyosan is erdekes geologiai forrnaciok, 
vagy olyan latvanyos sziklaalakulatok, arnelyek rnagukban es ott, 
ahol allanak, rnegerdemlik, hogy azokat terrneszeti ernlkkekkknt 
rnegbecsiiljiik es fenntartsuk, rnkg akkor is, ha rnas orszagreszen, 
avagy a kiilfoldon az effelek talan rneretben, vagy kialakulasban 
szArnottevoen feliilrnliljak azokat, arnelyek valarnely videken rit- 
kak vagy egyediilAll6k, s annak erdekesskget ernelik. 

A kiilonAllb ilyen geologiai alakulatok koziil terrnkszeti emlkk- 
kent ajanlatos Recsken, a Lahoca gerincknek keleti v k g h  
levo ,,Nagy-ko", rnely egy andesit vulkan kirnagaslo kiirtojenek 
igen szep . ptldanya, kiilonosen deli oldalarol szernlklve. A pecskoi 
kobanyatarsulat vette rneg egypar ev elott orokaron, es az 1929. 
evben kszaki oldalan ki is kezdette kobanyaszassal, azonban ke- 
sobb felhagyott a rnunkaval. A kobanyatarsulat a Pesti Magyar 
Kereskedelrni Bank alapitasa, rnely kozbenjiirasra bizonyara gon- 
doskodnkk 'arrol, hogy ez a szep terrneszeti ernlkk kirneletben resze- 
siiljon addig is, arnig torvenyes oltalorn ala keriilhet. 

c A regkci viirhegy k~pjanak  nyugati gerincen van egy nagyobb 
gejzirit kdp, rnely szinten megerdemli, hogy termeszeti ernlkknek 
tekintsiik. Minden kozlekedesi eszkoztol tiivol rna mkg nincs vesze- 
delemben, - de ha nern gondoskodunk vedelrnkrol, Aldozatul eshe- 
tik az emberi pusztitasnak. 

Itt rneg kell emlkkezniink azokr61 a kiilonleges kozetalakulatok- 
r61, arnelyek geol6giai tekintetben, ha nern is jelentoskgteljesek, 
rnegis Iatvanyos es egkszen kiilonleges kiilalakjuk rniatt, vagy mert 
azokhoz esetleg valarnely tortkneti eserneny, talan rnonda, vagy 
rege fiizodik, a terrnkszet baratai szernkben kedvesek k s  azokat a 
turistak ks kirAndul6k szivesen keresik fel 6s tartjak nyilvhn. 

Megkrdernlik ezek is, hogy bgy, mint a kiilfiildtin, nalunk is ter- 
' Erratische Blocke. 

Conwentz: Naturdenkmalpflege: Handworterbuch der Naturwissenschaften, Jena, 
1912.' 



73. A G O M B A K O ~  
n h e n  ismert kiiliinleges $klaalakulis Piliscsaba hatlrlban. 

Dr. Halacs A. felvetele. 



74. A , ,Y~TORONY" 
neven ismert sziklatomb a piliscsabai homokfoldek kozott. 

Dr. Halacs A. felvetele. 



75. A KECSKEHEGY I KOOROSZLAN. . . 

Budapest szekesfdvaros erdejeben, melyet egy szobrlszmiivdsz vesdje fosztott meg 
termeszeti emlek jellegdtdl. 

Dr. Halacs A. felvetele. 



mkszeti emlkkeink koze soroljuk ks erintetlen fenntartasukrdl gon- 
doskodjunk. 

Ilyen pl. Sukoro kozskg hataraban, a Velencei-t6 mogott, az 
az klen a116 nagy kokocka, rnelynek egkszen kiilonleges elhelyezke- 
dkse lekoti az arra  jar6k figyelmet. (72. kep.) Ilyen Piliscsaba koz- 
skg hatAraban a ,,GombakoU nkven ismert krdekes kozetalakulas, 
melyet a turistak szivesen felkeresnek es megcsodalnak. (73. kkp.) 
Ezek kozk szamithatjuk a piliscsabai hatarban lkvo 6s ,,Kotorony" 
nkven ismert sziklit, mely a homokfoldekbol emelkedik ki ks azert 
tiinik fel az arra jarokeloknek. (74. kep.) 

Ezekbol rnkg tobb van a csonka orszag teriiletkn is. Meger- 
demlik a termkszeti emlkkkknt va16 elbiralast, rnkg ha nincs is tudo- 
manyos jelentosegiik. 

Ilyen volt a Budapest szekesfovaros erdejkben a kecskehegyi 
kooroszlan, mely a tavolr61 szemlklonek egy oroszlan korvonalait 
nyujtotta. Ezt azutan egy lelkes ks bokezii termkszetbarat szobrasz- 
miivesszel kinagyoltatta, hogy jobban mutassa az oroszlan alakjat. 
A vksovel valb ilyen beavatkozas termkszetesen vkgleg rnegfosz- 
totta ezt a sziklat a termkszeti emlkk jellegktol. (75. kkp.) 

I Az egymagukban a116 termkszeti emlkkek kozk kell sorolnunk 
a fold feliiletkn csak bejaro nyilisaikkal jelentkezo, 6s a kiilszinen 
ez 0kb6l teriiletileg koriil nem hatarolt, a tudomanyos kutatasra 
azonban folottkbb nagy krtekii, vagy a turisztika szernszogkbol el- 
birhltan krdekes ks latvanyos barlangokat is, melyek a termkszeti 
emlkkek kozott kktskgkiviil elsorendii szerepre tarthatnak szamot, 
ha  nem is szolunk arrbl, hogy azok egyike-masika idegenforgalmi 
tekintetben is nagyjelentoskgii. 

Ezeknek a rni szerniink elott annil inkabb nagy lehet az krtkke, 
mert a csonkaorszagnak is nagyfontossagu barlangjai vannak, 
melyek foleg ujabban 6s mkg nernzetkozi viszonylatban is, a koz- 
krdeklodks targyaiva lettek. 

Az olyan barlangjaink, amelyekben pl. az osember nyomait, 
vagy a geol6giai rkgmult mas, folottkbb krtkkes termkszeti emlk- 
keit, sot ezenkiviil kulturhist6riailag is krdekes ereklykket leltek, kp 
igy az olyan barlangjaink, melyek mar latvanyossaguk miatt is kr- 

l 



dekes termkszeti alkotasok, - kell hogy a nemzet olyan klenbdiu- 
mai legyenek, melyek minden idok odaad6 gondozasht kovetelik. 

Ilyen megbecsiilkst krdemelnek a latvinyosabb vizesksek is! 
A himori nagyobbik vizesks (76. kkp) eredeti mivoltaban mintegy 
25 m magasr61 bukott ala. Mint a lomberdo boritotta rnkszhegyskg- 
ben egykbkknt is ritka jelenskg, nalunk egymagaban a116 litvanyos- 
saga 6s fenntartasra erdemes emlkke volt a di6sgyori allami erdo- 
gazdasagi uradalomnak mindaddig, amig a lillafiiredi nagyszallo 
kpitese kapcsan el nem veszitette ezt a jellegkt. A nagyszallo kpi- 
tkskvel ugyanis a mklyskg felk torkolasat Athelyeztkk ks betonba 
foglaltak. 

A termkszeti emlkk fogalma emberi beavatkozast nem tiir meg. 
Az egymagukban a116 termkszeti emlkkekkknt elbiralni kivant 

termkszeti krtkkeink targyalisanal rea kell mutatnunk arra  a ko- 
riilrnknyre is, hogy vannak termkszeti alkotasaink, amelyek - mint 
Iittuk - a maguk egkszkben mar a termkszeti taj  kkpknek vkdelme 
krdekkben is megkovetelik azt, hogy kiilalakjukat minden szemet 
bAnt6 valtoztatas ellen megvkdjiik. Kkpiik szkpskgkt 6s ezzel a kel- 
lemes ks hatasos osszbenyom~s elrontasat emberi beavatkozasok 
ellen megoltalmazzuk ks v~ltozatlanul fenntartani igyekezziink. Te- 
gyiik pedig ezt egkszen fiiggetleniil att61, hogy azok magukon eset- 
leg bizonyos termkszeti emlkkek olyan krtkkes 6s mindenkkppen 
rnegbecsiilendo pkldinyait hordozzak, amelyek ugyan a tajkkpi 
megnyilvanulasban szerephez egyaltalan, vagy alirendelt mkrtek- 
ben jutnak, rnegis egyenkknt potolhatatlan terrnkszeti krtkkek! 

Ilyen - mint lattuk - a Badacsony-hegy, de ilyen pl. a Szent 
Gyorgy-hegy is. Ezeket nem mellozhettiik a tajkkp vkdelmkt tar- 
gyalb fejezetben ks felemlitettiik a kivanatos rezervacibk kozijtt is. 
Nem kivantuk azonban ezeket ebben az utobbi kateg6riaban sem 
mellozni, bar a rezervAci6k jellegkt szorosan i ~ g y  korvonalaztuk, 
hogy azok koriilhatarolt teriiletknek minden gazdasagi hasznalat 
a161 mentesnek kell lenni ks azokat igy kell minden idokre valtozat- 
lanul f enntartani. 

Ez a feltktel termkszetesen sem a Badacsony, sem a Szent 
Gyorgy-hegy egkszere nem krvknyesitheto. Ezkrt is helyes krtelme- 
zkssel ks az altalunk felallitott kategbriak keretkben, a Badacsonyt 76. A H A M O R I  ( L I L L A F ~ ~ R E D I )  V I Z E S e S  E R E D E T I  KEPE.  

Mielott megsziint termeszeti emlek jellege az athelyez6ssel 6s a betonba foglalassal.) 
Ambrus Lajos felvdtele. 
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ks most emlitett tarsait a termkszetvkdelem kultuszhnak rendszeres 
kialakulas8va1, maskknt kell elbirhlni! r Kktskgtelen, bogy pl. a Badacsony-hegy, mint a balatoni t a j  

nagy kkesskge, ha  a maga egkszkben nem is sorozhato a szorosabb 
krtelemben vett rezervAci6k kozk, mkgis kppen ebben az  egkszkben 
megkoveteli es meg is krdemli a termkszetvkdelem legnagyobb 6s 
olyan gondozhsat, mely semmikkppen sem engedheti meg, hogy 
azon barhol is bhnyhsszanak, kupolhjhn az  erdot lepusztitshk stb. 
ks ilyen m6don kkpkt elrontshk. 

Vannak emellett azonban rajta szorosabb krtelemben vett 
egyes termkszeti emlkkek, melyek kiilon-kiilon is oltalrnazast ks 
kegyeletes, nagy vkdelmet igknyelnek. Ilyenek: a ,,KokapuU bazalt- 
oszlopai, ilyenek a Kisfaludi nevkvel kapcsolatos termkszeti ernlk- 
kek, a kupola erdeje stb. 

Ilyen elbiralast igknyel a Szent Gyorgy-hegy is, ahol - mint 
littuk - a ,,k6zshkoku, azok a rkszben egymhsra dolni l i tszb l&- 
v8nyos bazaltoszlopok gyonyorkodtetik a szemet 6s ilyen Tihany 
is, ahol pedig tobbek kozott a gejzirktipok, a ritka novknyek, a ba- 
rhtfiilkkk stb. alkotnak kiilon-kiil~n, vkdelmet igknylo termkszeti ern- 
lkkeket. 

Felemlitettiik mkgis ezeket a hegyeket a rezervAci6k kozott is, 
mert ismeretlen elottiink, hogy nhlunk a termkszetvkdelem kultu- 
szanak a kozeljovore remklni mert kifejl6dkskvel a Badacsony felso 
rksze Altal elfoglalt, vagy esetleg azt is tfilhalad6 teriiletkbol, foleg 
az  erdobol, a sziklafalakb61 ks az  krdekesebb novknyek termohelyk- 
bol, Tihanynak a gejzirkupokbbl, a barhtfiilkkkbol stb. kialakitott 
korzetben, a Szent Gyorgy-hegynek a ,,k8zsikok" nkven ismert 
bazalt oszlopokat maghban foglalb ks az  azokat kornyezo teriiletk- 
bol, belekrtve az  ott talilhat6 krtkkes fl6ra termohelyknek bizonyos 
rkszkt is, lktesitenek-e nagyobb teriileti mkretekre kiterjesztett re- 
zervAci6kat. A gazdashgilag miivelks alatt A116 ks marad6 rkszek 
termkszetesen emellett is a termkszeti ta'j gondos vkdelmkt igk- 
nyelnkk. 

H a  pedig rezervhci6kat nem Iktesitenknek ezeken a hegyeken, 
mert ilyenek kialakitisa esetleg le nem kiizdhet6 akadhlyokba iit- 
koznkk, akkor a magukban h116 termkszeti alkothsokat, - legyenek 



azok akar a termkszettudomAnyok szemszogkbol krdekesek, akar 
kultQrhist6riailag) vagy irodalomtortkneti tekintetben becsesek - 
kiilon-kiilon kell, mint magukban a116 termkszeti emlkkeket elbiralni 
6s gondosan meg6vni.l A hegyeket pedig ezen kiviil kell a maguk 
egkszkben ks a termkszeti t i j a t  vkdelmezo cklzattal megoltalmazni 
minden ki ros  hatas ellen (bAnyaszis, erdotarolas stb.). Ezkrt kel- 
lett az ezeken a hegyeken talhlhat6 6s a kozeljovoben esetleg kiilon 
elbiralni kivanatos termkszeti emlkkekrol, mint ilyen viszonylatra 
alkalmas pkldikr61, ezalatt a fejezet alatt is megemlkkezniink. 

Az egymagukban 9116 termkszeti emlkkeknek az eddig vazoltak 
szerint is igen nagy a valtozata. 

A termkszettudomAnyok egyes Agai miiveloire, a barmily irany- 
ban a termkszet szolgAlatAban A116 hivatalos kozegekre, a termk- 
szetkedvelo tarsadalom szervezeteire ks az  egyes termkszetbara- 
tokra hirul a feladat, hogy azokat felkutassak, hogy azokat nyil- 
vantartasba foglalni, azok megorzkserol ks krintetlen fenntarta- 
sir61 gondoskodni lehessen. Mkgis az  egymagukban A116 termkszeti 
emlkkek sokfkleskgknek arr61 a kkt kateg6riajir61, amelyek na- 
gyobb szamban fordulnak elo hazankban, sziikskgesnek tartjuk, 
hogy pkldakknt rkszletesebben megemlkkezziink. 

Ezek a termkszeti emlkkkknt fenntartasra krdemes fak ks a 
barlangok. 

A fakkal az  egymagukban 9116 termkszeti emlkkek egy csoport- 
janak a sokfkleskgkt, a barlangokkal pedig azoknak nemzetkozileg 
is nagy tudomanyos krtkkkt,' miisfelol pedig turisztikai 6s idegen- 
forgalmi jelentoskgiiket kivanjuk bemutatni. 

Amennyiben ezeken a helyeken, kulonosen a Szent Gyorgy-hegyen taldlhat6 6rde- 
kes fldra ilyen koriilmhyek kozott val6szintileg nem volna termeszeti eml6kkC nyilvanit- 
hatd, annak alkot6 elemeit, mint ,,v&dett nov6n~faiok"-at kell oltalomba fogadni, amint 
arra kiilonben mdr a fenntiekben is relmutattunk. 

a Mivel barlangjaink nagy tudomanyos jelentijsegkt kevesen ismerik, azokkal vi- 
szonylag behat6bban foglalkozunk; 

2. Barlangok. 

Amikor Barsony Janos iigyved 1891-ben Miskolcon, a Pap- 
szer-utcaban, kozvetleniil a Szinva-patak partja mellett hazat kpit- 
tetett, az alapok Bsasakor harom mkter mklysi.gbo1 harom, sajatsa- 
gosan megmunkalt kodarab keriilt elo, amelyekrol Herman Ott6 
, megallapitotta, hogy azok paleolit szakbcak, a pleisztockn osem- 

ber koszersz8mai.' 
1894-ben Herman Otto ugyancsak a Barsony-f kle telekrol 

egy kevksbbk j61 megmunkalt ,,koszilAnk"-ot, 1905-ben pedig az 
avasi temetobol elokeriilt ,,babkrlevkl hegy"-et kapott. Ugyanebben 
az  kvben mkg a miskolci Petbfi-utca 12. szAm6 hazban vkgzett kQt- 
ASAS alkalmaval egy szkpen megmunkalt paleolitot talaltak. 

Mindezen eredmknyek, ks egyeseknek az  azokh,oz fiizott meg- 

i 
allapitasok tekintetkben tamadt kktkedksei folytan Herman Ott6 
kozbenjarasara megbizast nyert a Fddtani  Intkzet, hogy Miskolc 
ks vidkkknek foldtani viszonyait vizsgalja feliil." 

Idokozben a miskolci paleolit koeszkozok s z h a  mindjobban 
gyarapodott ks ezek jbrksze az  Avas teto kornykkkrol keriilt elo, 
ahol ezekhez a koeszkozokhoz annak idejkn a szukskges kkkes- 
sziirke kalcedont leltkk. - 

l Herman Ottd: A miskolci paleolit lelet. (Archeoldgiai Crtesitil XI11. k. 1-25. old. I Bp. 1893. 6s az akibbiakra nhzve is: Kadic Ottok& dr.: A Szeleta-barlang kutatlsinak 

1 eredmhyei. M. kir. Foldtani lnthet hvkonyve XXIII. k. 4. fuzet.) 

1 
a Erre a munkalatra a megbizatist Papp K. geoldgus (most egyetemi tan&) kapta. 

(L. Papp K.: Miskolc kornyhkhek geoldgiai viszonyai. A m. kir. Foldtani Inthzet Ev- 
k'onyve XVI. kot. 3. fiiz. Bpest, 1907.) 



E kBeszkozok korinak pontos megallapitasara azonban az idok 
soran minden rkszkben megforgatott miskolci talaj egyaltalhn nem 
volt alkalmas. Ezkrt is Herman Ott6 annak a meggyozodksknek 
a bizonyosshghba vetett hitkvel, mely szerint e koeszkozok a pleisz- 
tockn osember eszkozei voltak, arra utalt, hogy annak nyomait a 
kozeli barlangokban is meg kell talhlni. 

Kkrte tehht a m. kir. Foldtani Intkzetet, hogy kutassa at ezeket 
a barlangokat. 

Az intkzet ezzel a feladattal dr. Kadic Ottokar geol6gust bizta 
meg, aki a munkihoz 1906. kv oszkn kezdett. 

A kozeli Kecskelyuk ks Biidospest barlangokban vkgzett pr6- 
baasasok utin Kadic dr. a Hamor kozskg folott lkvo Szeleta bar- 
langban kezdette meg a munkilatokat. 

A S z e l e t a  b a r l a n g .  

Hamor kozskg hatAraban (77. kkp), annak kozvetlen kii7elk- 
ben, a Szeletateto alatt, a dkli rkszen, 95 m relativ magasshgban 
van a barlang nyilasa. Bejarata egy 20 m hosszli, 15 m szkles 
6s 8 m magas elocsarnokba nyilik, melybol egy 40 m hosszli, Atlag 
7 m szkles folyosb kszaknyugat felk 6s egy 30 m hosszti keskenyebb 
folyos6 nyugat felk vezet. Az elocsarnok elkggk vilagos, sot a dkli 
6rAkban mkg a nap is kri. Bszaki rkszkn nyilik a fenn emlitett f6- 
folyos6, nyugati rkszkn pedig a mellkkfolyos6. 

~ s a t h s  alkalrnaval az alluvium alatt taliilt iiledkk eloszor vila- 
gossziirke, azutin vilhgosbarna, majd sotktbarna agyagbbl 6s mksz- 
kotormelkkbol allott 6s az ott megvizsgalt rktegkomplexum vkgig 
a barlangi medve (Ursus spelaeus) csontjait tartalmazta. Ez a je- 
lenskg pedig a rkcens fauna teljes hianya mellett azt igazolta, hogy 
a feltart rktegek pleisztockn korliak. I I 

A barlangi medve tordelt, koptatott csontjain zlizasi nyomokat 
is talhlt; anii arra engedett'kovetkeztetnij hogy azok emberi kkzbol 
eredtek. 

A barlang pleisztockn korli meg nem bolygatott rktegeiben 
tiizhely nyomaira is akadt, ami hltal mar elkg bizonycsssii vhlt, hogy 

77. A S Z E L E T A  BARLANG BEJARATA. 
BiikkhegysCg. H h o r  kozskg hatlrAban. 

Springer Miksa felvetele. 
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az osember a pleisztotkn korban a Szeleta barlangban tknyleg 
lakott.' 

1907 tavaszan az asatas folytatasakor a barlang elocsarnoka- 
ban, a pleisztocen rktegben 40 drb. paleolit kbszerszAmot talhltak, 
mig a folyos6 hAtuls6 rkszkben a holockn es pleisztockn hataran 
lkvo mksztufa a161 ,,pompasan megmunkiilt babkrlevkl-hegy", vala- 
mivel mklyebben pedig ,,erosen szilankolt szklti jaspispenge ke- 
riilt elo". (78. kkp.) 

,,Ezek a leletek azutin kktsegteleniil beigazolthk, hogy az os- 
ember a pleisztockn korban tknyleg klt a Biikkhegyskgben." ,,Tar- 
t6zkodAsAnak fohelye - mint Kadic dr. irja - val6sziniileg a mis- 
kolci Avas volt, ahol ,szAlban talilta' a szersziimaihoz sziikskges 
koanyagot. Lakdhelyiil a hamori Szeleta barlangot is hasznhlta, de 
valbszinii, hogy a Biikkhegyskg tobbi barlangjait is felkereste."" 

Az Asatisok azuthn mkg kveken At folytak 6s csak 1913. ev 
oszkn krtek ~ k g e t . ~  

Kadic 0. dr.: Adatok a szinvavolgyi diluviilis ember kkrdbkhez. Foldtani Koz- 
lony XXXVII. (1907.) 154. old. Jegyzokonyvi kivonat. 

' Dr. Kadic Ott6kir: A Szeleta-barlang kutatisanak eredmknyei. A m. kir. Foldtani 
lntkzet kvkbyve XXIII. kotet 4. f. 161. old. 1915. 

' Ezek esemknyeibol 6s eredmknyeibol itt feljegyezni kivanjuk, hogy mkg 1907. kv 
oszkn az h a t i s  folytatisakor a barlang elocsarnokaban 6s fofolyos6jaban a recens 6s 
fosszilis emlos maradvinyokon 6s a holockn osember kultlirmaradvinyain kiviil lijabb 
50 drb. paleolit koszerszim keriilt e16, mig a folyos6 hituls6 rkszkben meg nem bolyga- 
tott pleisztocknkultlirrktegre akadtak 6s ott szknpor, hamu, faszkn, tordelt 6s rkszben e g 4  
szen szknne kgetett Bsmedvecsontok voltak, amelyek kozott sok paleolit eszkoz, koztiik 
tobb ,,babkrlevklhegy" is elokeriilt. 

(Dr. Kadic: A himori osemberrol. Foldtani Kozlony XXXVIII. 1908. 78. old. Jegyzo- 
konyvi kivonat 6s dr. Kadic: Paleolitos koeszkozok a himori Szeleta-barlangb61. Foldtani 
Kozlony XXXIX. 1909. 534-540. old. Bpest, 1909.) 

Az 1908. h i  h a t &  eredmknye a gyiijtott oslenytani 6s rCg6szeti anyag tekinte- 
tkben feliilmlilta az elozo isatksokat. Amig ugyanis eddig csak az osmedve csontjaib61 ta- 
Iiltak nagy mennyiskget, most mi r  mis  emlosok csontjai is elokeriiltek. Paleolit eszkozok- 
bB1 pedig 300 darabot gyiijtottek. 

Az 1909. &vet azutan a Szeleta-barlang feltirasa tekintetkben ket dolog tette neve- 
zetessk. Az egyik, hogy a Foldtani Intkzet a maga rkszkrol befejezettnek nyilvinitotta a 
barlangban vkgzett munkilatokat; minekutina a Miskolci Mlizeum ajinlott fel a vizs- 
galatok folytatisha jelentos osszeget. Misfelol pedig, hogy a kutat6munkihoz segi t6  
tirsul Hillebrand Jeno dr. antropol6gus keriilt, aki azutin ez kv nyarin maga vkgezte a 
feltirbokat, amikor is oslenytani anyaggal 6 lida telt meg, a paleolit eszkozokbol pedig 
lijabb 800 darab keriilt elo. (Hillebrand Jeno dr.: Jelentks a Szeleta-barlangban 1909. &v 
nyarin vkgzett isatisokr61. Foldt. Kozl. XL. 645. old. Bpest, 1910.) 

Annak kiernelCskve1, hogy 1911-to1 a Magyar Nemzeti Mlizeum is h o z z i j h l t  az 
isathokhoz, felemlitjiik, hogy ebben az esztendoben elsoizben egy Elephas pnimigenius 
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Az asathsok l eredmknye szerint a Szeleta barlang iiregkt pa- 
taklerakodas, barlangi agyag, mkszk6tormelkk ks humusz tol- I 
totte ki. 

Tobb evi Asas utan csak 1912-ben ertek feneket az elocsarnok- 
nokban, ahol a lerakodhst 12 m vastagnak talalthk. 

A fofolyosbban csak ot mkter mklyskgig Astag, de ott mkg fe- 
nkkre nem akadtak, a mellkkag hatus6 szakaszhban a barlangfenkk 
egyszerre felfelk hajlik ks ott a feneket mhr 1-2 m mklyskgben 
elkrtkk. 

Az krintetleniil talalt elsodleges rktegek lerakodhsa Q kovet- 
kezd rktegsorozatban tortknt: 

Holockn: 
Denevkr guan6, 
Mksztufa rkteg, 
Fekete humusz. 
Pleisztocen: 

Vilagossziirke barlangi agyag, 
Vorosesbarna barlangi agyag, 
Sotktsziirke barlangi agyag, 
Vilagosbarna barlangi agyag, 
Sotktbarna barlangi agyag, 
Plasztikus agyag, 
Pataklerakodas. 

zipfoga keriilt el6, mely a szeletabarlangbeli ,,lerakodisok foldtani korit a jCgkorszak 
keretbbe rogziti". (Kadic: JelentCs a hlmori Szeleta-barlangban 1911. Cvben folytatott 
Psatisokr61. JelentCs a Magyar Nemzeti Mhzeum 1911. Cvi illapotir61. 178-182. old. 
Bpest, 1912.) 

1913-ban az elocsarnok nyugoti r6szCben a 111. CS IV. szint leisisa alkalmival, na- 
gyobb kiterjedksti sotCtsziirke ttizhelyre akadtak, mely tele volt paleolitokkal. Ezeket 
legfiikhppen egy nagyobb kotusk6 koriil talilt&, amibol arra lehet kovetkeztetni, ,,hogy 
e k6tusk6 kiiriil az osember leginkibb tart6zkodott". 

A mellCkig kitakaritisa alkalmhal pedig, annak mCszsziklib61 l116 CS ott er6sen 
felemelkedett fenekCn, a lerakodls aljin, helyenkint kozvetleniil a svikla fMott nagy kiter- 
jedCsU tfizhelyes rCteget taliltak, melybol tobb, kivll6an megmunkilt ,,babCrlevklhegy" 
keriilt el6. 

Az 1906-t61 1913-ig vkgzett CS osszesen 1 Cvet, 3 h6napot CS 3 hetet igknyelt &a- 
tisokra 15.700 (arany) korona koltsCget forditottak, mely osszegbol a Foldtani Intezet 
5000, a Magyar Nemzeti Mlizeum 5000, a Miskolci Mhzeum pedig 5700 koronit ildozott. 

a Dr. Kadic Ottoklr: A Szeleta-barlang kutatisinak eredmenyei. A Magyar Kir. 
Foldtani IntCzet XXIII. k. 4. fiiz. 192. old. 
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Az iszapbol, homokbol es kavicsbol a110 es a barlang fenekere 
iilepedett fluviatilis 1. sz. reteget meddonek talaltak. 

Ez a pataklerakodas kiilonben azt igazolja, hogy a Szinva 
medre a pleisztocen korban a mainal legalabb 80 mkterrel magasab- 
ban volt, vagyis az6ta ennyit melyedt. A Szinva patak tehat ara- 
dasokkor a medre folott nem sokkal magasabban nyil6 Szeleta bar- 
langba is bejutott es ott iszapot, homokot es kavicsot hagyott hatra. 

A 2. sz. plasztikus agyagot is meddonek talaltak. 
A 3. sz. sotetbarna barlangi agyagnak, mint a meszko mallsi 

produktumanak kepzodese akkor kezdodott, amikor a Szinva patak 
medre mklyiilt, vize emiatt a nyilason at mar nern jutott a barlangba, 
ks oda mar hordalekot sem rakhatott le. A barlangba ezutan mar 
csak a szivargassal jut6, nkha nagyobb mennyiskgii viz a folyoso- 
b61. az elocsarnok medenceszerii mklyedkse felk haladtaban vitte 
magaval ezt az iszapot es rakta ott le, mig a mesztormelkk a fo- 
lyoso sziklagitja mogott rak6dott le. 

E sotktbarna barlangi agyagban az emlosok koziil a aarlangi 
medve (Ursus spelaeus Blumb.), a barlangi oroszlan (Felis leo 
spelaea Goldf .) , a barlangi hiena (Hyaena crocuta spelaea Goldf .) , 
.a farkas (Canis lupus L.), a roka (Alopex vulpes L.) maradvinyait 
talaltak. Elokeriilt ezenkiviil, mint egyediili mammut maradvany az 
Elephas primigenus Blumb. egy zapfoga. A szarvas (Cervus ela- 
phus) 6s a rhszarvas (Rangifer tarandus L.) jelenletkt csak egy- 
.egy phalanx juv. igazolta. 

A 4. sz. vilagosbarna barlangi agyag az elocsarnokban 3.5, a 
fofolyos6ban 1.5 m vastagsagti es egksz terjedelmkben egyontetii 
ugyan, megbontjak megis egyformasagat az azt tag016 6s egykori 
tiizhelyeknek bizonyult sotktsziirke, szabaytalan vitkony shvok. 
Ilyen rkteg van a bejarati rkszben, az elocsarnokban ketto: egy m& 
lyebben 6s egy magasabban fekvo; 6s van a fofolyos6ban is egy. 
Kisebb tiizhely rktegek a fofoyoso eliilso rkszknek voros agyagaban 
mkg ezenfelol is elofordulnak. 

Ebb01 az agyagb61 keriilt elo a legtobb medvecsont, ezenfeliil 
talaltak mitg barlangi oroszlan (Felis leo spelaea Goldf .) bar- 
'langi hikna (Hyaena crocuta spelaea Goldf.), farkas (Canis lupus 



L.), r6ka (Alopex vulpes L.) ks 6riAs gim (Megaceros giganteus 
Blumb. ) maradvanyaibdl. 

Az 5. szamti 6s a barlang osszes szakaszaira Atlag mintegy 
0.5 m vastag sotktsziirke barlangi agyag kevks krdekeset szolghl- 
tatott. Benne csak a barlangi medvknek, a barlangi hiknanak 6s a 
farkasnak csontmaradvanyaib61 talhltak. 

A 6 .  szamu vorosesbarna barlangi agyag atlag 30 cm vastag- 
sagban fordul elo 6s benne csak a barlangi medve csontjaira. 
akadtak. 

A 7. szamti vil~gossziirke barlangi agyag zarja a pleisztocen 
lerakodas sorozatat, melyben mar a mksztormelkk szogletes, a 
csontmaradvhnyok kpebbek, ami arra mutat, hogy ez a rkteg akkor 
kkpzodott, amikor a barlang mar teljesen szaraz volt 6s vizbeomlk- 
sek nem krtkk.' 

Benne, a fofolyos6 6s mellkkag hatuls6 rkszeben tiizhelyek for- 
dulnak elo. Emlosok gyiijtott maradvinyai kozott elofordul a bar- 
langi medvek (Ursus spelaeus), a barlangi oroszlank (Felis leo 
spelaea Goldf .) , a barlangi hiknak (Hyaena crocuta spelaea) , a far- 
kase (Canis lupus L:), a r6kAk (Alopex vulpes L.), az 6riAs gimk 
(Megaceros giganteus Blumb.) 6s a 16 (Equus caballus L.) marad- 
vinya. A barlang bejarathnhl elofordul6 iillepedett viliigosstirga 
agyagban a barlangi medve 6s farkas csontjain kiviil a hitiz (Lynx 
lynx L.), a renszarvas (Rangifer tarandus), tovabbh a Caprella 
rupicapra L. es a Gypaetus barbatus keriilt elo." 

Kadic dr. feltiinonek talhlja, hogy a barlangi allatok (medve, 
hiha,  farkas, r6ka) csontmaradvanyaib61 viszonylag olyan keve- 
set talaltak 6s feltiinonek, valamint meg nem magyarAzhat6nak jelzi 
azt is, hogy a nern barlanglak6 6s oda csak ember, vagy Allat altal 
hozott Allatok (Elephas primigenus, Megaceros giganteus, Rangi- 
fer tarandus 6s Cervus elaphus) rnaradvAnyaib61 is olyan kevks 
keriilt elo; holott a paleolitok rktegtani elterjedkse igazolja, ,,hogy 
az osember a barlangot a lerakodhs idejkben tobb izben kereste fer 

Ez a r6teg az elocsarnokban, a fofolyos6 6s a mellCkdg elso r6szCben 1.0 m, a 
fofolyos6 hAts6 reszeben alig 0.5 m, mig a mellCkdg hits6 r6szCben 2 m-t is elkr. 

Yambrecht Kilmdn: K& Gj  ragadoz6 madlrfaj a BiikkhegysCg barlangjaib61. Bar-. 
langkutatds 11. kot. 3. fiiz. 145. old. 

dott". 
A holockn reteg-komplexusb61 a legals6 reteget, a fekete hu- 

rnuszt krdemes felemliteniink, mely kizar6lag az elocsarnokban 6s 
a barlang elotti tkren fordul elo, ks mely korhadt falevelekbol, 91- 
lati 6s emberi hulladkkb61 gyiilt ossze. A benne talhlt tiizhely, harnu, 
faszen, cserkpedkny-tormelkk, 6s a kobol, csontb61, bronzb61, 
vasb6l kksziilt eszkozok azt igozljak, hogy az ember a holocknben 
is eleget lakta a barlangot.' 

A barlang erintetlen pleisztocen rktegeben talalt tiizelohely- 
maradvanyok is elkggk igazoljak az osember kktsegtelen nyomat; 
amit kiilonben az ott oly nagy szamban talhlt koeszkozok mkg in- 
kabb megerositenek es kktsegbevonhatlanul beigazohak." 

Ez a legelso lelohely hazankban, ahol a pleisztockn osember 
biztos nyomainak erdekes anyaght, kulttiraja maradvhnyait rend- 
szeresen gyiijteni lehetett, ha a pleisztockn osember legelso nyo- 
inat a miskolci paleolit koszerszamok nyujtottik is! 

Kadic dr. e szerszamok . vizsgalatab61 azt kovetkezteti, hogy : 
,,ezek iparht tipologiai ks sztratigrafiai szempontok szerint kkt, j61 
megkiilonboztetheto, de kapcsol6tagok Altal genetikailag ossze- 
fiiggo kulttirszintre kell szktvalasztanunk: a szoliitrknnek egy tijabb 
es egy idosebb periodusara. A fiatalabb kultura helykt finom ba- 
bkrlevkl hegyei, a java szoliitrknben (Hochsolutrken) jelolik ki. Eb- 
bol kovetkezik, hogy a durvhbb babkrhegyek kulttirhja csakis kora- 
szoliitrkn (Friihsolutr4en) lehet." 

Meg kell jegyezniink, hogy'a koszersz~mokon kiviil csontb61 
kksziilt eszkozok is elokeriiltek az AsatAsok soran. Igy nehhny, a 

l A fekete humuszban talllt csontokban a kovetkezo emlos illatfajok vannak kCp- 
viselve: farkas, vadmacska, borz, ostulok, szarvasmarha, kecske, szarvas, oz, sertes, vad- 
sertes, - 6s embercsoportok. Tehit. j6reszt hitziillatok 6s vaddszzsikmany csontjai ezek. 

' A Szeleta-barlangban elsodleges fekvohelyen 1603 drb. paleolit anyagot gyiijtottek, 
melybol 924 drb. a megmunkhlt szilank, 94 drb. a duha CS 74 drb. a finom bab6rlevel- 
hegy, 511 drb. pedig'nyers darab; komag, brintetlen; vagy eppen csak hasznllt szillnk. 
Ezek a kBszersz&nok harnuszurke, sziirk6sfehCr, siirgisfeher, fehCr 6s' vorosesbarna, vala- 
mint kalcit-szemes kalcedonb61, skgaszinlf, viaszsarga 6s satbtsziirke kalcedonophlb61, 
viirosesbarna porfirtuflb61, opilbbl, "obszididnb61, kvarcitb61 6s limnokvarcitb61 val6k. 
A kalcedon 6s faleg a hamusziirke kalcedon volt az a kozet, amit leginkibb hasznhl- 
tak.' Ezenfeliil a vorosbarna porfirtufa. 



barlangi medve szemfogab61 kesziilt csontpenge ks ezenfeliil fel- 
tort ks lecsiszolt medvecsontok nagy szamban. 

A holockn osember kultlirrnaradvanyaibd - Bella Lajos vizs- 
galatai szerint - a barlang elocsarnokhban lerak6dott fekete hu- 
musz a neolit-, bronz- ks vaskori osember kultfirmaradvinyait tar- 
talmazta.' 

Ezek a maradvanyok igazoljak, hogy az ember a la Thne-kor 
kivktelkvel ezekben a korokban is eleget tart6zkodott a Szeleta 
barlangban. 

Legjelentosebb mkgis az Gskorbeli jelenlkte, ,,amikor a Szeleta 
barlang lak6i 6ttoroi 6s fejlesztoi voltak a szoliitrkn kultfiranak, me- 
lyet igen magas fokra emeltek."' 

Ez a barlang fdleg a pleistockn bsemberrel kapcsolatos vo- 
natkozhsaival, a Herman Ott6 kezdemknyezkse ks buzg6lkodAsa 
folytan itt megkezdett 6s az6ta annyi sikert elkrt tudomhnyos bar- 
langkutatis meglepo eredmknyeivel, nemzetkozi viszonylatban is 
nagy jelentoskgre tett szert. Ezkrt is ha a Szeleta a szemnek nem is 
valami megkap6 alkotb, tudomlnyos nkz6pontb6l egyik nagy- 
jelentiiskgii ks minden idok gondozashra mklt6 elsBrendii termkszeti 
emlkkiink, melyet, mint e mindsegben elsiinek felthrtat, rkszleteseb- 
ben kivhntunk ismertetni. 

A H e r m a n  O t t b -  (v. p u s k a p o r o s i )  b a r l a n g .  

A .  borsodmegyei Hhmor kozskg hathiban a puskaporosi ' 
Szinva szoros als6 bejhrathnak dkli falaban egy bokrokkal benott 
nagynyilhsti kofiilke rejtdzik, amelyet Kadic dr. puskaporosi kofiil- 
kknek nevezett eL4 

I A neolit-kori 6sember kulthnaradvinyaibd el6keriiltek: csiszolt k6eszkoz6k1 6s 
csontbdl kesziilt eszkozok. Agyagiparib6l edeny-toredbkek. 

A bronzkori Bsember kultirrmaradvinya csak 3 kett6sfiilG, lapitott tetejii gomb. 
A vaskori asember kultirrmaradvinyaib6I, nevezetesen: 
A) a hallstatti korbdl csak agyagipari tiirgyak toredeke keriilt e16, 
B) a La Tbe-kort is csak agyagipari tkgyak kevCs t6redCke kbpviseli. 

Kadic Ottokh dr.: A Szeleta barlang kutatisinak eredmhyei. Foldtani IntCzet 
Cvkonyve XXIII. k. 4. f. 1915. 

' A puskaporos nevet a szoros onnan kapta, hogy valamikor a kozelCben illott vas- 
hiimor puskaporsziiksCgletCt ott t a r to t tk  

Kadic 0. dr. 6s Kormos T.: A himori puskaporos 6s faunija Borsod megyeben, 

E kofhlke mellett, de attdl lejebb esoen, ugyancsak egy nagy- 
nyilish kofhlke van, mely hats6 rkszkben egy jelentkkenyehb 
arinyh barlangba nyilik. Par lkptssel a kofiilkktol ks nem sokkal 
a patak-folott is van egy nyills, mely az emlitett barlangnak alsb 
6s kozvetlen bejarata. Ez az ut6bbi 3 m magas, 4 m szkles ferde 
nkgyszogalakh 6s 12 m hosszu bejirati rksszel vezet a barlang 
csarnokhba. Az elobbi felso nyilhs a mar emlitett fiilkeszeru oblijso- 
dkssel kezdodik, ks egy 6 m magas 6s 12 m hosszi~ bejaraton i t  
ugyancsak a barlang csarnokhba vezet. 

A barlang csarnoka atlag 6 m szkles, 20 m hosszit ks 10 m ma- 
gas iireg, melynek falai lejtosek, mig talpa alig kszrevehetoen lejt 
kifelk, - egykbkknt szintes. A barlang csarnoka hhtrafelk szukiilo -- 

ks alacsonyodh 38 m hosszh, 5 m magas folyos6ba nyilik, melynek 
sziklis talpa az elejkn 6s a vkgkn folfelk hajlik, egykbkknt szintes. 
A csarnok a kkt nyilhs rkvkn elkggk vilhgos, a folyos6 eleje is vilh- 
gos, hats6 rksze azonban sotkt. 

Kadic dr., mint e barlang kutatbja, azt kezdetben puskaporosi 
barlangnak nevezte,' majd kesobb a Barlangkutat6 szakoszthly 
hatirozatanak is megfeloen, Herman Ottb-barlangnak nevezte el. 

A barlang elocsarnokaban 2.5 m vastag lerakodhs van, mely 
10-fkle rktegre tagolhat6.2 homokos agyag (2. rkteg) ks a sarga 
agyag (5. rkteg) keletkezkse idejkn megPllapitls szerint a barlan- 
got a pleisztockn osember lakta, amit a megmaradt pleisztockn tiiz- 
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hely is igazol. Mindebbol pedig az kovetkezik, hogy abban az ido- 
ben a barlang sziiraz volt. 

Ezen a rkszen' a Szinva-meder magassaga ugyanis tobbszor 

A m. kir. Foldtani Intezet Cvkonyve XIX. k. 109. old. Budapest, 1911. 6s Kadic dr.: Ujabb 
adatok a himori barlangok ismeretehez. Barlangkutatis 111. k. 3-4. fiizet, 148. old., vCgiil 
Kadic dr.: A Herman Ott6-barlang Himor kozseg hatiriban. Barlangkutatis IV. kotet. 
I. fuzet, 6. old. Bpest 1916. 

l Kadic dr.: 6s Kormos T. i. m. 
a Az 1. laza mesztormelek a barlang sziklis feneken, azutin a 2. a sirga rntkztor- 

melekes agyag. 3. Sirga meszko breccsia. 4. Sirga finom homok. 5. Sirga agyag. 6. Bama 
rn6sztormelkk. 7. Sotetsziirke agyag. 8. Viligossziirke agyag. 9. Fekete kultirra rbteg. 
10. Sziirke kultlira reteg. 11. SotCtsziirke agyag nagyobb mesztormel6kkel. 12. Viligos- 
sziirke finom homok. 13. Viligossziirke agyag. 14. Viligossziirke finom homok. 15. VilC 
gossziirke agyag. 16. SotCtsziirke homokos agyag. 17. Denever guanb. 



azaltal is, hogy a -- 
szoros rnaga is barlang volt, de beornlott ks annak anyaga egy 
idore feltoltotte a Szinva rnedrkt. Erniatt azutan a felduzzadt pa- 
tak vize a barlangba is befolyt. A Szinva-szorosban kiilonben a 
vizaradasok hordalkka is okozhatott olyan gitszerii torlabzt, rnely 
a vizet a barlang szintje folk emelte. Az ilyen jelenskgek rnegismkt- 
lddkse idkzte elo a barlangban lerak6dott 17 rkteg nagy valto- 
zatat. 

A 17 fkle rkteg koziil azonban az asatasi eredrnknyek szerint 
csak a sarga mksztormelkkes agyag (2. rkteg), a sarga agyag (5. 
rkteg), a fekete (9. rkteg) ks a sziirke (10. rkteg) kulth-reteg, va- 
lamint a sotktsziirke homokos agyag (16. rkteg) tartalrnaztak 
faunit 6s I?. n. ipar-t. 

A pleisztoch-kori rktegbol 700 darab tulnyom6 reszben 
sziirke kalcedonbol va16 paleolit koszilank keriilt elo,' rnelybol 73 
darab rnegrnunkalt szilank CS 29 darab ckltudatosan kidolgozott 
koszersziim; de tipolbgiailag egy sern olyan jellegzetes darab, hogy 
a koipar helyzetkt a paleolit kulthraban pontosan rnegallapitaiii 
lehetne. 

A pengeszeriien rnegmunkalt koeszkozok koziil 3 nagy, vas- 
tag, hajlott penge figyelemre rnklt6; a szabalytalanul rnegmunkalt 
koeszkozok koziil pedig 3 szkles, jelentkkenyen szilankolt vakar6- 
ks tobb fi1r6eszkoz krdernel elsosorban ernlitkst. 

A talhlt targyak koziil pedig kkt, a gyokerkn Atftirt szarvas- 
szernfog, arnelyet az osernber val6sziniileg fiilbeval6nak hasznalt. 

Kadic dr. rnegillapitasa szerint a Herrnan Ott6-barlangban 
taldlt koipari targyak a Szeleta-barlang rnklyebb rktegeiben talalt 
kora szoliitrkn kulth-Aval egyeztethetok ossze, hianyoznak azonban 
itt a Szeleta szabalytalan ks szabalyos, durvabb tehnikajh babkr- 
levklhegyei! " 

A barlang holocknkori rktegeiben talllt targyakat Bella Lajos 
Kadic dr.: A Herrnan Ottbbarlang Himor kozskg hathiban. Barlangkutatb IV. 

kotet 1. f. 14. old. 
a Ebb51 33 nyers anyag, 565 darab megmunkilatlan szilink, mig 102 darab meg- 

rnunkat. 
U. a. i. m. 17. old. 

vizsgalta meg.' Megallapitasa szerint a legtobb ernlek a neolit kor- 
b61 va16. Sok az obsidianb61 va16 koszilank. Akadt egy kisebbalakti 
nucleus, 6s egy szepen kidolgozott nyilhegy kikanyaritott alappal. 
Nkhhny kapa 6s balta, de Atflirt koszei-szam nern keriilt elo. 

A talalt neolitkori edknyanyag rnegallapitas szerint teljesen 
egybevag a Biikkhegyskg egykb barlangjaiban talalt ugyane korli 
anyaggal 6s teljesen egyezo a Baradla (Aggteleki) barlang anyaga- 
val."ella szerint olyan izlkses, valtozatos ks finom kivitelii ez a ke- 
rarnikai rnunka, amin6 hazankban egyebiitt sehol sern fordul elo. 
Szerinte a Bodrog es Saj6 altal hatarolt ez a vidkk ,,a neolit korban 
egy kiilon tartornanyt jelez, melynek lakossaga az agyagrniivesskg 
nagy mestere volt". ,,El kellene rnenniink - igy ir tovabb - Krkta 
szigetkre, h01 az ti. n. Kamares stilusban a Biikkhegyskg neolitkori 
stilusa rnklt6 vetklytarsit talaljuk.""rn - Bella szerint - nern 
onnkt hozott, hanern ,,OS eredeti rniivkszete ez a Biikkhegyskg neo- 
litkori lakoss~ganak."" 

Egyezoek a baradlaikkal a kiontovel ellatott edknytoredekek 
is, rnelyeket Nyary ,,biitykos edknyekU-nek nevez 6s egyezoek a 
lyuksoros edknyek is, ahol ezeket a lyuksorokat nagy val6sziniisPg 
szerint csak diszitksiil alkalmaztak. Fehkr festkst is alkalrnaztak az 
edknyek egy rkszkn. 

Bronzkorb61 va16 edknyanyagtormelkk is elkg nagy mennyi- 
skgben keriilt elo. Ebbe a korba helyezi Bella az ott talalt nagy 
csontgombot is, rnert forrnaja teljesen egyezo a dornboru feliiletii 
nagy bronzgombokkal; bhr a hazai leletek kozott ilyen rnkg nem 
fordult elo. 

A vaskor egyik idoszaka sincs az elokeriilt targyak kozott 
elkggk kkpviselve. Egy toredkk azonban ,,egyediil A116", rnert az 

Bella Lajos: A Herman Ott6-barlang helocknkori rkgiskgei. Barlangkutatis 1V. 
k. 1. f. 17. old. Bpest, 1916. 

a Nyiry Jeno bir6: Az Aggteleki barlang mint Bskori temeto. Bpest, 1881. 
' Bella: i. m. 18. old. 6s M. Hoernes: Urgesichte der bildenden Kunst in Europa 

stb. 250. old. Zweite Aufl. Wien, 1915. 
' Bella fojellegkt a ,,kihagyisosW m6dszerben talilja. Ez szeninte abb61 ill, hogy 

,,az edeny fiiliilethn vont h o r n  vonls-csoportokkal iires helyeket hagy ki, rnelyek elegdns 
alakot kkpeznek". 



emberi abrazat toredekes reszkt mutat6 ez a darab ,,az elso oskori 
plasztikus edknytoredkk hazankb61.l 

hmlitksre erdemes meg a hallstatti korba tartoz6 egy pastab01 
va16 gyongy az U. n. ,,tigrisszernii" disszel. 

A barlang faunajat Ehik Gyula dr. vizsgalta meg 2 s  dolgozta 
fel. A fobarlang alluvialis retegeibol elokeriilt allatok kozott fel- 
tiinonek tartja a tarand szarvas (Rangifer tarandus) jelenlkt6t; de 
mert a csontokra tapadtan breccsias mksztufat talalt, tigy vkli, hogy 
valamely vkletlen folytan keriiltek ezek a csontok ebbe a rittegbe. 
l?p igy erdekes az alliviumban a Bos primigenus jelenlkte is, mely 
faunankbol kozismerten csak a torteneti idok folyaman tiint el. 

A fobarlang diluvium~b614 kikeriilt Allatok koziil emlitksre er- 
dernes a javorszarvas (Alces machlis Ogilby) 6s a h6d (Castor 
fiber), melyek pleisztocen maradvanyai nalunk ritkik. Feltiino 
a zerge akkori gyakorisaga a bukki barlangokban,"~ emlitesre 
melt6 egy koszali kecskefaj jelenlkte. 

E fauna korara nezve a barlangi medve nagy szamabbl 6s ab- 
bol, hogy a kkrodzok is gyakran fordulnak elo; hiivosebb korok 
idejkre, tehat arra az idore lehet kovetkeztetni, mely a jkgarak 
visszavonul~s~val, tehit a jegkorszak vkgen, esetleg a posztgla- 
cialis kor elejkn kovetkezett el. 

A barlang felso bejaratanak faunaja az elokeriilt anyag alap- 
jan tortent megallapitas szerint valamivel fiatalabb, mint a fobar- 

Bella i. m. 23. old. 
Dr. ehik Gyula: A Herman Ottbbarlang BsatlsJnak faunisztikai eredmknyei 

a AZ alluvium. 
Siitktsziirke homokos agyagiban: Equus caballus L. Sus scrofa L. Cervus elaphus 

L. Ovis v. Capra (sp.?) Bos taurus. 
11. A sziirke kult6r rktegben: FePs silvestris L. Equus caballus L. Sus scrofa L. 
111. Fekete kultlira rktegben: Homo sapiens L. Canis lupus L. Canis familiaris L. 

Alopex vulpes L. Lepus sp. Equus caballus L. Sus scrofa L. Cervus elaphus L. Rangifer 
tarandus. Ovis v. Capra sp. (?) Bos taurus L. Bos primigenus Bojanus. 

' Diluvium. 
I. Sirga mkszko breccsia: Alopex vulpes L. Alces machlis Ogilby. 
11. M~szkotormelkkes agyag: Ursus spelaeus Blumb. Canis lupus L. Hyaena cro- 

cuta spelaea Goldf. Castor fiber L. Cervus elaphus L. Alces machlis Ogilby. Megaceros 
giganteus L. Caprella rupicapra L. Ibex (sp.?) Bos (sp.?). 

' Eddig a Puskaporos, a Szeleta, a Balla, az Isti116sko 6s Pesko barlangokbdl is- 
meretes. 

lang CS az als6 bejarat faunija.' A talalt maradvanyok mind sarga 
mkszkdtormel6kes agyagb6l keriiltek elo, a kesoi szolutrkn ipari tar- 
gyakkal egyiitt. 

Ebben a rkszben a sok apr6 Allat nyoma szarazabb koriilme- 
nyekre enged kovetkeztetni 6s olyan szubirktikus faunat jelez, mely 
rnai nap a szarazabb szubarktikus pusztakon 61. 

Az eddigi kutatasok roviden vazolt fennebbi eredmknyei is 
mar elkggk igazoljak, hogy a Herman Ottb-barlang is nagyon er- 
tkkes 6s gondozasunkra igen krdemes termkszeti emlkkeink kozk 
tartozik. Ilyen kulonben szomszedja, az h. n. Puskaporosi kiifiilke is, 
mely a szolutrei kulttira legfiatalabb emeletenek, a kksoi szolutrkn- 
nek klasszikus lelohelye. 

Ezek a barlangok - mint az alhbbiak szerint a Biikkhegyskg - 

mkg tobb mas barlangja - megerdemlik, hogy oket az Crtkkes ter- 
mkszeti emlkkek kozott tartsuk nyilvan, 6s azokat ilyen krtelemben 
is biraljuk el. 

A Biikkhegyskg mkszkdzete ugyanis elkg gazdag barlangok- 
ban. Amint mar az edaigi ismertetesekben isrnktelten reamutattunk, 
az asatasokkal tudomAnyosan krdekessk ks krtkkessk lett egyes bar- 
langok a pleistockn osember kktskgtelen nyomait sokszorosan iga- 
zoljak, ks egyes korok ko-, agyag- stb. ipar6ra 6s a fauna-valtoza- 
tokra is folottkbb krdekes ks a tudomhny nemzetkozi szemszogkbol 
is igen krtkkes vilAgot vetnek. 

A Biikkhegyskg barlangjai megerdsitik egyben azt a kovetkez- 
tetkst is, hogy haz6nk egykori eljegesedksknek csekkly terjedelme 

Alluvium. 
Ursus arctos L. Canis familiaris L. Sus scrofa, L. Cervus elaphus L. Ovis aries L. 

Bos taurus. 
Diluvium. 
Sorex araneus L. Talpa europaea L. Ursus spelaeus Blumb. Mustela erminea L. 

Mustela nivalis L. Canis lupus, Canis vulpes L. Heliomys cricetus L. Evotomys glareolus 
Schreb. Microtus arvalis Pall. Microtus agrestis L. Microtus ratticeps Keys. et Blas. Mi- 
crotus gregalis (Pall.) Microtus nivalis. Martins. A ~ i c o l a  terrestris L. Sicista (montana 
M6h.7) Ochotona pusilla Pall. Lepus (sp.?) Rangifer tarandus L. Caprella rupicapra L. 
Ovis (sp.?) (ehik Gyula dr.: A Herman Ott6-barlang Lat l s inak  faunisztikai eredm6- 
nyei. Barlangkutatls W. kot. 1. f. 24-29. old. Bpest, 1916. A halakat Leidenfrost Gyula 
hatlrozta meg.) 

Dr. Kadic 6s dr. Kormos Tivadar: A himori Puskaporos 6s faunija Borsod megyk- 
ben. Foldtani Intkzet evkonyve XIX. kot. 109. old. 6s Barlangkutatis 111. kot. M fiizet. 

Dr. Kadic: Ujabb adatok a hlmori barlangok ismeretkhez. 1915. 148. old. 



mellett, a sok vadja ks barlangja - kp ugy, mint Del-Franciaorszag 
egyes vidkkein - nkhany embercsoport allandb megtelepedkskre 
vezetett. Ezt a feltevkst ugyanis megerositi a koipar-tipusok foly- 
tonossaga, melyek ,,a csenevksz szakbcakbbl a szoliitrknre jellemzB 
babkrlevkl formakhoz vezetnek", S amely formakat a nyugateurbpai 
lelohelyeken hiaba keresnok.' 

A Szeleta-barlangt61 mintegy 3 6ra jarlsnyira, Rkpashuta ha- 
taraban, a Balla-bkrc lejtojkn, 543 m tengerszint folott nyilik a 
Balla-barlang. Eszak-keleti iranyba nkzo tagas nyilasa 53 meternyi 
magassagra van a volgy fenekktol. (79. kep.) 

A barlang hossza mintegy 30 m; atlagos szklesskge 8 m. Ki- 
va16 nevezetesskge ennek a barlangnak, hogy benne akadt 1909. CV 
nyarln dr. Hillebrand Jeno a konyviink mas helykn mar emlitett di- 
luviilis gyermekcsontokra. 

A barlang toltelkkenek legfelso retege sotktbarna humusz. Ez 
alatt egy ugyancsak alluvialis sziirkksbarna rkteg kovetkezik; mig 
alatta az alluvium 6s diluvium hatarat kkpviselo, laza, vilagossar- 
gas, meszes rkteg teriil el. Tehat ugyanolyan rktegezettskg, mint a 
Szeleta-barlangban. Ezekbol az alluvialis rktegekbol rkcens cson- 
tok, cserepek 6s kkt retusnklkiili kis penge keriilt elo. 

A diluvialisnak bizonyult tovabbi sarghs es erosen tormelkkes 
reteget, a manapsag csak arktikus vidkkeken elofordulb rBgcsB16 
fauna kisebb-nagyobb fkszkekben, de nagy mennyiskgben elokeriilt 
csontmaradvanyai jellemzik. A diluvium mellett bizonyitanak mkg 
az lijabban ott talalt renszarvasmaradvanyok is. Ebben a rktegben 
1.30 m mklyskgben CS zavartalan helyzetben talhlta dr. Hillebrand 
a kkrdkses gyermekcsontokat. Ezeknek a csontoknak diluvialis ko- 
rat a zavartalan helyzet mellett a sarga agyagrkteg ks az azt klskr6 
fauna mellett mkg az a koriilmkny is bizonyitja, hogy a puskaporosi 
(Herman Otto) barlangban hasonlb rCtegezettsCg mellett a rhg- 

Dr. Hillebrand Jeno: A pleistociaen ijsember lijabb nyomai hazknkban. Barlang- 
kutatis I. k. 1. fiizet. 1913. 18. old. 



csa16 fauna diluvialis soliitrki tipusti koszerszhnokkal egyiitt for- 
dul elo. 

A homo sapiens-nek, egy koriilbeliil 1% eves gyermeknek 
csontvhza ez, melynkl a koponya feltiino hosszti formija krdemel 
kiilonos emlititst. Folotte krdekes jelenskg e mellett, hogy ezek a 
fiatal csontok a kovesedksi processzust kibirtak, bar azt mar a Sze- 
leta-barlangbol elokeriilt fiatal fosszilis medvecsontok is igazoltak. 

Fe1 kell emliteniink, hogy az  krdekes leletrol vett ertesiilks u t in  
a m. kir Foldtani Intkzet 1910-ben kikiildotte dr. Kadic OttokAr ks 
dr. Kormos Tivadar geol6gusokat a helyszinkre, akik Hillebrand 
dr.-ral tortknt egyiittes eljArAsukon ugyanazokhoz a sztratigrafiai 
eredmknyekhez jutottak. 

A diluvialis embernek a csonka hazaban talhlt ez a csontma- 
radvinya a rkpishutai Balla barlang-ot kiilonos nevezetesskgre 
emelte. 

A z  I s t A l l 6 s k o i  b a r l a n g .  

Kozel fekszik SzilvasvAradhoz. 
Faunaval kapcsolatos egyetlen lelohelyiink a Biikkhegyskgben 

6s egyike a tudomhnyos nkzopontbol elsorendiien krdekes barlang- 
jainknak. 

Rendszeres felthrasa Hillebrand dr. nevkhez fiizodik.' 
Az e barlangb61 elokeriilt paleolitek legnagyobb rksze vastag 

penge, melynek szklkt az  aurignacienkori ember izlksknek megfe- 
leloen koroskoriil szilinkolt ks jo resziiket barazdas szilhnkolas tit- 
j in  vakar6 szilinkokka dolgozta ki. 

Hillebrand Jeno dr.: A pleistocaen osember lijabb nyomai hazinkban. Barlangku- 
t a t i s  I. k. 1. f. 1913. 21. o. 

Hillebrand dr.: Az 1913. Cvi barlangkutatisaim eredmknyei. Barlangkutatls 11. k. 
3. fiiz. 118. old. 1914. 

Hillebrand dr.: Az 1916. h i  barlangkutatisaim eredmknyCro1. Barlangkutatis V. 
kot. 2. f. 106. old. 1917. 

l 
Hillebrand dr.: Az 1917. &ben vkgzett isatisaim eredmenyei. Barlangkutatls VII. 

kot. 1 4 .  fiizet.. 6. old. 1919. 
Hillebrand dr.: Az 1917. Cvben vegzett isatisaim eredmhyei. Barlangkutatis VIII. 

kot. 1 - 4 .  fiizet 6. old. 1919. 
Dr. E. Hillebrand: ,,Uber neu Funde aus dem ungarlandischen Palaolithicum. Die 

Eiszeit 1926. 111. B. I. H. pag. 3-5. 



Talhlt itt Hillebrand egy hrvksot (burin Stichel), melynek ti- 
pusa a nyugateur6pai felsd aurignacikn rktegeket jellemzi. Egy si- 
mhra 6s tojhsdad keresztmetszetiire csiszolt csonttiialakti thrgyat, 
mely az egyik oldalon ferdkn rovhtkolt vonalakkal van diszitve 6s e 
rkven a legrkgibb diszitett tiirgyunk a pleisztockn-bol. Kiemelendok 
mkg a barlangi medvefogakb61 kkszitett ks nagyobb szhmban talhlt 
ii. n. kiskevklyi pengkk; egy barlangi medve vkgcsontjaibbl kifor- 
mhlt 6s hegyben vkgzodo, simhra csiszolt csontthrgy, melyet va16- 
sziniileg Ihndzsahegynek hasznhltak, 6s egy finom hegyben vkg- 
zodo csonttii. Ez val6sziniileg varr6tii volt, mely feltevks esetkben 
rkgibb rktegben mkg varr6tiit nem talhltak. 

Meg kell emlkkezniink ezenfeliil ifj. dr. Saad Andornak Megay 
Gkzhval e barlangban az  1927. kvben vkgzett kutatiisai krdekes 
eredmknyeirol is.' Hillebrand dr. megbizhsiib61 vkgzett iisatiisaik 
sorhn a barlang hhtuls6 rkszkben kkt egymhs alatti diluvialis (au- 
rignacien) rktegben (melyeket egy vorossiirga agyagrkteg vhlasz- 
tott el egymiist61), kkt tiizhelyre akadtak. Ezek koziil a felsoben 
egy ,,gravette pengkU-t talhltak, kevksbbk krdekes aurignacikn pen- 
gkk kiskretkben; az  als6 tiizhelybol pedig kkt csonteszkoz ks szh- 
mos ,,kiskevklyi penge" keriilt elo. 

A csonteszkozok egyikkn egy mesterskgesen bevhjt csatorna 
vonul vkgig, mely az  eszkoz kihegyesedo vkge felk elsekklyesedik. 

Absolon K.," aki a rnorvaorsziigi Pekarna magdalenienkori kul- 
ttir rktegkben hason16 eszkozoket talhlt, iigy vkli, hogy' a csatorna 
a megsebzett vad elvkreztetkskt volt hivatva elosegiteni. Dr. Hille- 
brand is ezt tartja, mig Obermaier "zerint nem kiziirt, hogy ezekbe 
a csatornhkba rnkreganyagot kentek. 

Ennkl is sokkalta krdekesebb a barlang kiilso rkszkben vkgzett 
iisathsuk eredmknye. Ott a 30 cm vastag humuszrkteg elthvolitAsa 
uthn egy mkszbekkrgezksii, kemkny, csill8mos agyagrktegbe iitkoz- 
tek, mely bizonyos rktegzavar megnyilv8nulhshval egy helyen meg- 
sziinik, ahol is kozvetleniil egy tiizhely keriilt elo. 

' Dr. Satid Andor: Die Ergebnisse der Ausgrabungen in der Isttill6skoer Hohle im 
Jahre 1927. Die Eiszeit 1927. pag. 97-98. 

' K. Absolon und R. Czizek: Die palaolitische Erforschung der Pekarna-Hohle in 
Mahren. 

~ e a l l e x i c o n  der Vorgeschichte VI. B. 138. S. 

80. A BUD&-PEST BARLANG BEJARATA. 
Bukkhegyseg. 

Dr. KuriPn Gy. felvetele. 



A tiizhely - mint Saad dr. irja - ,,val6saggal ontotta maga- 
b61 a tobbk-kevesbbk megkgetett embercsontokat, amelynek szama 
200-on feliil van". ,,Az Alkapcsokat osszegyiijtve megallapithattarn" 
- igy ir -, ,,hogy azok legnagyobb rksze gyermekektol szhrmazik. 
Koponyatetocsontokb61 alig talhltam egynkhanyat." l 

Az embercsontokkal keverve allatcsontokat is talhltak, ami 
lakmarozas mellett ~ ~ 6 1 .  Mar a helyszinkn kanibitlizmusra gondol- 
tak a kutatbk, amit Bayer J. bkcsi professzornak "usztriiban 
ugyancsak a kanibalizmusra vonatkoz6 megallapitAsainA1 talalt es  
az istAll6skoivel egyezo jelenskgek csak meger~si tenek.~ 

M B s  b i i k k h e g y s k g i  b a r l a n g o k .  

A tudomanyosan krtkkes biikkhegyskgi barlangokat es a ben- 
nok vkgzett AsatAsok eredmknyeit, kp tigy mint a latvhnyosan szkp 
ks igy foleg turisztikai szempontb61 krdekes barlangokat is, itt mind 
es reszletesen ismertetniink nem lehet, bhrmilyen nagyra is krtkkel- 
jiik azokat az orszag termkszeti emlkkeinek sorozathban. 

Ennek a munkanak csak az  lehet a cklja, hogy koziilok ks az  
orszhg egykb vidkkeinek barlangjai koziil is, az  illeto vidkken talA1- 
hat6 jellegzetesebbek ismertetkskvel reA viliigitson a nemzet 
ilyenfkle, eddig elkggk csak kevesek Altal krtkkelt termkszeti kin- 
cseire. Az emellett a feladata ennek a konyvnek, hogy ilyen titon be- 
igazolja azok gondozasbavktelkhez, feltarasiihoz ks termkszeti em- 
lkkekkknt va16 megorzkskhez fiizodo elsorendii nemzeti kotelesse- 
giinket. 

Pedig nem szivesen rnellozzuk pl. a Biidospest-barlangst (80. 
kkp), mely a ForrAsvolgy balpartjin levo Kecskebarlanggal (kecs- 

Dr. Said:  A Biikk-hegysegben vCgzett fijabb kutatisok eredmenyei. 
' J. Bayer: Ein sicherer Fall von prahistorischem Kanibalizmus bei Hankenfeld G. 

B. Atzenburg Niederosterreich. Mitt. des Antrop. Ges. Wien 1923. I. 111. B. 83. old. 
a Amint az ausztriai esetnbl, ligy az itt talilt helyzet is kizirni Iatszik, hogy temet- 

kezesi helyrijl legyen sz6. A ,,teljes ossze-visszasig, a feltort 6s osszeegetett ember- 6s 
allatcsontok, pengck, kobaltik, edenytijfedekek, festkkrogok 6s egyCb eszkozok ossze- 
keverve CS egymhra  hinyva" - Said  dr. szerint - ,,nem adnak alapot arra, hogy a 
temetkezesnek egyebkent ilyen hihetetlen alakjzira gondoljunk. Hangslilyozom azt is, hogy 
ut6lagos feldulisra utal6 nyomokat a rCteg vizsgilatinal nem taliltam." 

Dr. Sa id  U. o. 5. old. 



kelyuk) szemben, a benne vkgzett Asatasok revkn a Biikkhegyskg 
tu.domAnyosan krtkkes barlangjai sorhba keriilt.' 

A Kecskebarlangrbl felemliteni kivanjuk mkgis, hogy elocsar- 
nokhban a m. kir. Foldtani Intkzet 1930-ban vkgeztetett rendszeres 
asat ist ,  mely alkalomrnal 1.5 m vastag pataklerak6dAs alatt szivbs 
agyagban 2-3 cm-nyi vastagsigti kulttirarkteget fedeztek fel, 
amely tele volt a ,,biikki kultitrit" jellemzo neolitkori cserkpedkny- 
toredkkekkel. A barlang folytatasaban kvek elott felfedezett vkgso 
szakaszt ez alkalommal felmkrtkk, amikor is kitunt, hogy a barlahg 
teljes hosszlisaga kozel 400 m. A kozkpso ks hAtuls6 barlangsza- 
kasz tele van cseppkovekkel, ami a barlangot osrkgkszeti jelento- 
skge mellett, lhtvanyos termkszeti emlkkkk avatja. 

Nem irhatunk reszletesen az  Ornassa kozskg hataraban a Ha- 
romklit folotti sziklavonulatban lkvo ti. n. haromkuti barlangrol, 
amelybol egy, a miskolci szak6cakhoz hason16 koeszkoz keriilt 
elo, stb. 

Nem foglalkozhatunk bovebben az istAll6skoi barlangt61 dkli 
irinyban nkhiny kilomkternyi tavolshgra eso, ks a 856 m magas 
Peskohegy csticsa alatt alig 30 mkterrel mklyebben fekvo Pesko- 
barlanggal, rnelynek pleisztockn shrga agyagiiban az osember nyo- 
mai az egksz rktegsorozatban vkgig kovethetok," ks amely hazhnk- 

' A boltives szCp barlangban ugyanis a kitoltks mClyebb szintjeibol az Bsember 
paleolit szilankjai mar az elozo isatisoknil 1igysz6lvin ezerszimra kerultek e1B; ami arra 
.enged kijvetkeztetni, hogy ez a barlang is miihelye volt a szolutrei Bsernbernek. 

FeltoltCsCnek felso humuszrCteg6biil pedig Crtkkes neolit kulthrit taliltak, diszitett 
cserkpedhyekkel CS tobb emberi csontvizzal. 

Dr. Kadic: Az 1913. evben vCgzett barlangkutatisaim eredmenyei. (Barlangkuta- 
t i s  11. kotet. 4. fuzet. 1914. 188. old. 6s 

Kadic dr.: A Budospestben 1916-ban vegzett i sa t i s  eredmhnyei. Barlangkutatis 
IV. kotet 3 - 4 .  fuzet 1916. 136 old. 

' Tobb faszendarab, sok feltort renszarvas- CS osmedvecsont, az 1 m mClysCgben 
talilt vastag ttizhely, nChiniy paleolit eszkoz stb. 

Dr. Hillebrand: A pleistocaen osember nyomai hazlnkban. Barlangkutatis I. k. 1. 
fuzet 23. old. CS 2. fuzet 70. old. 

Erdekes faunljit  dr. Bhik Gyula dolgozta fo1 CS sorolja elo. Szeninte legnevezete- 
sebb az orvos lemming jelenlete a Biikkhegysegben. Eddig ugyanis egyik barlangban sem 
tallltik. Itteni elofordullsit a barlang magas fekvCse magyarizza meg. (Dr. Ehik Gyula: 
A borsodmegyei Pesko barlang pleistocaen faunija. Barlangkutatis 11. kotet 4. fuzet 191. 
.old. 1914.) 

ban a legmagasabban fekvo olyan barlang, amelyben az  osem- 
ber klt. 

Meg kell mkg emlkkezniink a csak turisztikai tekintetben emli- 
tksre krdemes hamori l (Anna) barlangrol is. Egy rkszkt rkgebben 
ismerik. A lillafiiredi Palota-szAll6 kpitkse alkalmaval azuthn tijabb 
rkszleteket thrtak fel ks egyben villanyvilAgitAssal szereltkk fel. 
Falait a diluvialis mksztufhban alakult kelvirig- ks m~hasze ru  kkp- 
zodmknyek diszitik. 

Tobbet nyujt a szintkn Lillafiireden, a Szent Istvhn-1Apa nevu 
hegyoldal 1AbAnhl nyil6 Szent Istvbn-barlang. Ennek eleje ugyan- 
csak rkgebb id8 6ta ismeretes. Ujabban ehhez az  Allamerdkszet 
kozel egy kilomkter hosszitsagot tart fel. Az aggteleki barlangkhoz 
hason16 cseppkokkpzodmknyek diszitik ks teszik 1htvAnyossA. 

Fe1 kell emliteniink vkgiil a gorombolyi barlang-ot. A gorom- 
bolyi Tapolca fiirdo folott, a mkszkoszikl~kban tobb kiirto van, 
amelyek egy mitlyebb barlang-szintbe vezetnek. Az als6 barlang- 
szint megkozelitheto, ks arrbl nevezetes, hogy melegforriis fakad 
benne, mely a barlangban levo kis tavat thplhlja. 

Kivhatos ,  hogy ezt a barlangot is mindenkkppen alkalmassh 
tegykk arra, hogy az  idegenek IiitogathassAk. 

Az agasvhri barlang hasadkkmenti eltol6dAssal erupcids k6- 
zetben kkpzodott, ami magiban elkg ritka eset," ks mar ez okb61 is 
megkrdemli termkszeti emlkkkknt va16 fenntarthsat. 

c) A budai hegysigben. 

A P A l v o l g y i  b a r l a n g .  

A budai hegyskgnek PAlvolgy nevu rkszkben fekszik V s  nyi- 
' Az irodalomban igy isrneretes. Ujabban Anna-barlang nevvel is megjelo!ik. 
Dr. Kadic Ottokir: A himori barlang Borsod megykben. TermCszet XVII. Cvf. 

.56. old. 1921. 
' Szab6 I.: Foldtani Kozlony I. k. 11-12. old. 

Bekey I. G.: A pilvolgyi barlangrendszer. Turistik Lapja XV. evf. 2. sz. Dr. 
Kadic Ottokir: A pllvolgyi barlang Budapest fovhos hatiriban. Turistasig CS alpiniz- 
mus X. Cvfolyam 5. sz. 1920 mijus h6. 



l h a  a Liitohegy Iabanal hosszti kvek elott nyitott kofejto dkli f a l i b  
ks a Duna szintje folott 105 m magasagban van. A Budapest szk- 
kesfovhros hataraban levo ezt a barlangot a felso eocknkorti mar- 
gas  mkszko termelkse ckljab61 hosszti evek 6ta vkgzett kofejtksek 
soran tartak fel; abban tehat prehisztorikus emberi, vagy allati nyo- . 

mok nem lelhetok. 
A barlangok folyos6i a kozetben elofordulo kiilonbozo irhnyti 

hasadkkok mentkn, a viz kiltigoz6 h a t h a ,  a korrozi6 folytkn kkp- 
zodtek. Ezek koziil a fiiggoleges repedksek nyomhn kialakultak kes- 
kenyek 6s magasak, mig a kozet rktegezettskgknek irAnyAt kovetii. 
meglazulAsok szerint keletkezettek szklesek 6s laposak. 

A barlang korrozi6s eredetkbol folyoan az  egyes jhratokban 
ks a termekben koomladkk 6s barlangi agyag van nagy mennyi- 
skgben, mig a cseppkovek 6s cseppkoves bekkrgezksek abban csak 
helyenkknt fordulnak elo. 

A kiilonbozo magassagban, valtozatos hozzAjutAssa1, elkg sok 
nehkzskggel 6s koriilmknyesskggel megkozelitheto termek kiilon- 
fkle alakja kktskgkiviil krdekes IAtvAnyossAgot nyujt, 6s azok so- 
kasaganak,' valamint az  azokat osszekoto jhratoknak ' megisme- 
rkse a kelloen fel nem tart barlang-csoport elkggk nehkz kozlekedksi 

. koriilmknyei kozott egy egksz napot, 6s kiilonleges turisztikai vhllal- 
kozhst igknyel. 

A bejaras elkg nagy nehezskgeiben van a magyarazata annak, 
hogy a PAlvolgyi barlang manapshg is mkg a budai hegyskg elitggk. 
nem krtkkelt termkszeti IAtvanyossAga, melykrt Budapest szkkes- 
foviiros sajnalatoskkppen nem hozott eddig a becskvel arhnyos, 
olyan aldozatot, mellyel annak feltirisAt biztosithatni 6s ezzel ezt 
a kktskgkiviil krdekes termkszeti emlkket a nagykozonskgnek nehkz- 
skg nklkiil hozzAfkrhetovit tenni lehetne. Pedig ezt a fovaros.idegen- 

Bejirati-terem, Mczy-terem, KeresztezCs, Kettos-terem, Kipolna, Kohid-terem,. 
KabarC, Szinhaz (legimpozansabb ureg), Szikla-terem, Keskeny-terem, Lapos-terem, 
Nagyko-terem, Valter-terem, Cseppko-terem, Scholtz-terem, Sarok iireg, Iszapos-terem,. 
Radium-terem, Jordan-terem, Plokl-terem, OmladCk-terem stb. 

Meredek hasadCk, Kutyaszorit6, Felso Epcsos folyos6, Also l6pcsos folyos6, Labi- 
rintus, Cseppkoves folyos6, .MellCkfolyos6, dsszekoto folyos6, Peti folyos6, Gizi szoros,, 
Ince-16g6, Turista folyos6, Pince folyos6, dtosok folyosdja, Geol6gus folyos6, Hosszk 
folyos6 stb. 

forgalmanak emelkskhez 6s a turisztika fejlesztkskhez fiizodo fontos 
krdekek nagyon is kivanatossa tennkk. 

A barlang feltirashn eddig vkgzett munka lelkes termkszet- 
baratok faradozasanak eredmknye, mely bhrrnily tiszteletre mklt6 
tevkkenyskg is, eddig csak a barlang egy kevks rkszkt tette alkal- 
massa az  akadilytalan bejArAsra. 

Ahhoz, hogy a barlang minden veszitly 6s nehkzskg nklkiil be- 
jarhat6 legyen, nagyobb Aldozatok sziikskgesek, amit ez a szkp 
termkszeti emlkk meg is krdemel 6s amit a szkl~esfov~rosnak a ter- 
mkszetkedvelo kozonskggel szemben nern mellozheto kotelesskge, 
az  idegenforgalomhoz 6s a turisztika fejlesztkskhez fiizodd fontos 
krdeke kgetoen siirget. 

M A s  b a r l a n g o k  a b u d a i  h e g y s k g b e n .  
I w - w m - -  

h A Bathory-barlang a Nagy-HArs egy csucsa I la t t ,  a mkszko 
ks hornokko hatarin, dachsteini mkszkoben alakult ki. 

A barlangnak egy oblos elocsarnok, tobb kisebb iireg ks tobb- 
szor elAgaz6 folyosbk az alkot6rkszei. Az elocsarnok agyag kitol- 
tkse mkg tudomAnyos vizsghlatra 6s rnindenekelott pr6bahsatA- 
sokra vhr.' 

A barlang tortkneti 6s turisztikai szempontbd krdekes termk- 
szeti emlkk. BejBratAnAl mArvinytibliiba vksett sorok emlkkeztet- 
nek arra, hogy e barlangban klt 1437-to1 1457-ig BAthory LAszl6 
pAlosrendi szerzetes. Itt forditotta a bibliat magyarra, 6s irta meg 
a szentek kletkt,. 

A szemlohegyi barlang. Turisztikai 6s egyben idegenforgalmi 
tekintetben krdemel emlitkst. Miklbs Gkza gy6gyszerksz szemlo- 
hegyi telkkn kofejtks kozben csak a legut6bb (1930) fedeztkk fel. 
Megfelelo fe l thas  ut5n kktskgkiviil gyarapitani fogja a budai he- 
gyek lAtv8nyossagAt. A tobb helyen jelentekeny magassagig emel- 
kedo falait kelvirhgszerii bekkrgezodksek diszitik ks teszik krde- 
kessk. 

4, 
Dr. Kadic Ottokbr: Az 1917-1919-ben vCgzett barlangkutatdsaimr61. Barlang- 

kutatls VII. k. 1 4 .  fuzet. 1919. 15. old. 



Eddig a barlangnak mintegy 600 m hossztisaga ismeretes. Er- 
rol dr. Kadic Ottokar fogeol6gus egyetemi hallgat6kkal vkgzett fa- 
raszt6 felmkrkssel mar rkszletes felvkteleket kkszitett. 

Budapest szkkesfoviiros krdeke ks igy feladata is, hogy a bar- 
langot felthrja, a latogatasra alkalmassh ks konnyen hozzhfkrhe- 
tovk tegye. Kelloen kivilhgittassa es ort Allitson vkdelmkre. 

A Remete-barlang. Maria Remete hathraban, az  ordoghrok 
szurdokinak vkgkn, a 423 m magas Remetehegy kszaki oldalhn 
nyilik 12 m magassagban. 

A barlang bejhratanak pitvarat sziklak zhrjak koriil. E pitvar- 
b61 szkles, de alacsony kapu vezet az iireg tagas rkszebe, nlely egy 
20 m hosszti, egyes rkszeiben 8 m magas 6s 6 m szkles terem. 

A barlangban 191 4-ben vkgzett pr6baasaths) szimos egymAs 
folk telepiilt tiizhelyet talalt, melynek kozelkben prehisztorikus cse- 
rkptormelkk 6s nkhhny neolit kopenge keriilt elo. A barlangban e 
pr6baasatAs alkalmhval nem jutottak el annak a fenekkig, mikrt is 
nincs kizhrva, hogy ott mkg diluvialis rktegek is elokeriilnek.' 

A Remetehegyi sziklafiilke, a Remete-barlang kozelkben, a 
mCszCgeto folott 54 mkternyire a volgyfenkktol ks 338 m abszolut 
magassagban nyilik. Ket rkszbol all. Egy kiilso 6s egy belso fiilkk- 
bol. A kulso 6 m mkly 6s elol 7 m, de felkben mar csak 3.5 m szkles. 
A belso 4.1 hosszti, 6s legnagyobb magashga 2.6 m. 

A sziklafiilke atkutatasit dr. Kormos Tivadar es dr. Lambrecht 
Kidman vkgeztkk, akik ott az  alluviumban 6s alatta a posztglacialis 
,,rAgcsal6 rkteg6'-ben krdekes fauna-maradvhnyra akadtak. 

Az ott gyiijtott ks AttanulmAnyozott mintegy 5000 darab csont- 
maradvany kozott legnagyobb szhmban a nagytermetii k6sza pocok 
(Arvicola terrestris) fordul elo. Ilyen tomegben ez az  iillat mAs h a -  
tAsnAl mkg nem jelentkezett. 

Ezt a pocok-fajt vizben 616 vAltozat8tbl (Arvicola terrestris 
amphibius) a csontmaradvinyok utan megkiilonboztetni ugyan nem 
lehet, mkgis a mocsArlak6 guvat (Rallus aquaticus) itteni gyakori 
eldfordulAsiira ks az  BsatAsnAl eldkeriilt sok hal- 6,s bkka- 

' Dr. Kadic Ottoklr: Jelentis az 1917-1919. ivekben vigzett barlangkutatlsairnr61. 
Barlangkutatls VII. kot. 1 - 4 .  fiizet. 1919. 14. old. 



csontra valo tekintettel, a kutatast vkgzett dr. Kormos Tivodar 
azt hiszi,' hogy azon nagyreszben a vizi pocok alkapcsai keriil- 
tek eIo. Ebb01 azutan, valamint a vizsgalatok egykb eredmenyei 
alapjan azt a kovetkeztetkst vonja le, hogy Budapest kornykkkn a 
posztglacialis idok abban a rkszeben, mely alatt e sziklafiilke rkte- 
gei keletkeztek, elobb vizenyosebb, mocsarakkal tarkazott, majd 
kesobb mind szarazabba va16 pusztasag teriilt el, melynek faunaja 
az  utolagos ide vandorlasok revkn tobb es  tobb steppei elemet 
mutat. 

Itt kell feljegyezniink, hogy e barlang fajgazdag fosszilis ma- 
darfaunajat, mely iigy minoskgi, mint mennyisegi osszetktelkben az  
eddig ismert hasonlo koru madarfaunaktbl lknyegesen kiil'onbozik, 
dr. Lambrecht Kalman hatarozta meg ks dolgozta fel." 

E sziklafiilke a kutatasok most roviden ismertetett eredmenye 
szerint kktskgkiviil egy nevezetessege Budapest kornykkknek. 

A solymari barlang. A solymari kofejto folott nyi l ik .~onyolul t  
szerkezetknkl ks nagy kiterjedksknkl fogva a piilvolgyihez hasonl6an 
elsorangu turisztikai latvanyossag, amikrt is megkrdemli, hogy az  
orszag gondozasra ks felkarolasra erdemes termkszeti emlkkei kozk 
keriil jon. 

d)  A Pilishegysbgben. 

A K i s k e v e l y i  b a r l a n g .  

A Csobhnka folott (81. kkp) 178 m magassagban fekvo ezt a 
barlangot mkg dr. Koch Antal tanar fodozte fel." Az 6 rkszkrol itt 
gyiijtott osmedvecsontok kkpeztitk alapjiit a fijldtani intkzet gerin- 
ces gyiij temenyknek. 

A barlangot ujabban a Magyar Tudomhnyos Akadkmia ks a 
Foldtani Intkzet anyagi timogatAsiiva1 Hillebrand dr. kutatta fel"  

Dr. Kormos Tivadar CS dr. Lambrecht KAlmdn: A remetehegyi sziklafiilke 6s post- 
glacialis faunAja. M. kir. Foldtani IntCzet Bvkonyve XXII. kotet 6. fiizet. 1914. 351 old. 

' ' L. az elobbi munkab61 kiiliin cim alatt: dr. Lambrech KAlmln: 2. A remetehegyi 
sziklafiilke maddr faunaja 366. old. 

a Bovebb ismertetks a Turistdk Lapjdnak XXXII. Cvf. 59 -62 .  oldalhn. 
' L. dr. Koch Antal tanirnak a Foldtani Tarsulat 1863. december 116 234 szakiilCsCn 

tartott eloadlsdt. 
Dr. Hillebrand: A pleistocaen osember djabb nyomai hazdnkban. Barlangkutatb 

I. kotet 1. fiizet 20. old. 1913. 



ks megallapitotta, hogy a barlang kitoltkse helyenkknt 6 mkternkl is 
nagyobb, ks hogy a kitoltks szelvknye amennyire v8ltozatos, any- 
nyira krdekes is. 

Feliilrol az elso, sziirkkssirgAs agyagrktegben a rknszarvas 
(Rangifer tarandus) ks a fosszilis 16 (Equus caballus) maradva- 
nyai a legszembetiinobbek, a medve azonban hianyzik. Az ember 
nyomait pedig feltort csontok, a rknszarvas feldolgozott agancsa- 
nak rkszletei ks mikrolitikus kovapengkk jelzik, amelyek nagy s z h a  
retus-nklkiili, egy rksze pedig siirii retussal megdolgozott. Szerinte 
mindez, a faunaval kapcsolatosan, a magdalenienre, tehat a leg- 
felso pleisztockn korszakra enged teljes bizonyossAgga1 kovetkez- 
tetni.' ' 

Az alatta talalt sarga agyagrktegben a barlangi medve (Ursus 
spelaeus) csontjai fordulnak elo nagy szamban, ks a medve szem- 
fogaibbl nagy iigyesskggel kksziilt pengkk. 

A barna agyag, harmadik rktegben mar teljesen hianyzik a 
rknszarvas, de fellkp a hikna (Hyaena spelaea) ks az erdei szarvas 
fogai is elkg siiriin talAlhat6k. Ebben a rktegben mar tiizhely is van, 
sok kgetett csonttal, faszkndarabokkal 6s paleolitekkel. 

A sirgas plasztikus negyedik agyagrktegben a hikna fordul 
elo tomegesen 6s krintetleniil, tigyhogy sikeriilt ebb01 a rktegbol 
egy, majdnem teljes hiknakoponyat biztositani. Ember nyomait, k6- 
szerszamot ennek a legals6 rktegnek felasott rkszkben nem talaltak, 
mig a fosszilis 16 (Equus caballus) 6s az orrszarvu (Rhino:eros 
antiquitatis) a pleisztockn mindegyik rktegkben elofordul. 

Az Asatasok ~ t j a n  talalt 6s megallapitott krdekes faunAr6l2 
Hillebrand szerint az akkori kghajlatra ks novknyzetre is elkg j6 
kovetkeztetkseket lehet levonni. Az itt talalt fauna ,,a barlangjaink- 

Kormos Tivadar dr. a pleistocen rCtegekbo1 a kovetkezo fajokat hatirozta meg: 
1. Rangifer tarandus. 2. Cervus elaphus. 3. Euryceros megaceros. 4. Capreolus capreolus. 
5. Felis leo. 6. Capella rupicapra. 7. Bos primigenius. 8. Hyaena spelaea. 9. Ursus spe- 
laeus. 10. Lupus vulgaris. ll. Vulpes vulpes. 12. Lynx lynx. 1.3. Mustela martes. 14. 
Equus caballus. 15. Rhinoceros antiquitatis. 16. Lepus timidus. 17. Ochotona sp. 18. Meles 
taxus. 19. Hystrix h~irsutirostris. 20. Cricetus cricetus. 21. Arvicola amphibius. 22. Dicros- 
tonyx torquatus. 23. Citellus citellus. 24. Microtus nivalis. 

' Dr. Hillebrand Jen6: A kiskevClyi barlangban 1912. h b e n  vegzett isatasok ered- 
mhyei .  Barlangkutatis I. kotet. 4. fiizet, 1913. 153. old. U. a.: Az 1913. Cvi barlangkuta- 
tisaim eredmhnyei. Barlangkutatis 11. kot. 3. fiizet, 115. oldal. 



ban tett eddigi megfigyelksekkel osszhangban - szerinte - azt 
bizonyitja, hogy hazankban a pleisztocen kozkpso 6s felso szaka- 
ban az erdo csak nagyon alarendelt szerepet jatszhatott, helykt 
arktikus tundra mellett a lemming, a szubarktikus steppe mellett 
pedig a pocok-nytil (Ochotona) ks a vadl6 tomeges elofordulasa 
sz61. Mindezek az illatok szinte kizarjik nagyobb ijsszefiiggo er- 
dok kozelskgkt. Az erdohoz kotott Allatokat, szarvast ks a hitizt 
csak nkhiny fog kkpviseli, ami azt bizonyitja, ,,hogy ezek az Alla- 
tok csak nagyon alarendelt szerepet jAtsz6 ks val6sziniileg foly6k 
partjahoz kotott erdokre vonatkoztak".' 

A barlangban a kutatasok soran kozel 100 drb. paleolit, tobb 
csontszerszam, illetoleg csontfegyver keriilt elo. 

A legfelso, sarga diluvialis rittegbol a mar fennebb emlitett 
mikrolitikus kis pengkk mellett kkt eliptikus atmetszetii, finom hegy- 
ben vkgzodo ks val6sziniileg dardahegynek, vagy arnak hasznilt 
csonthegyet talaltak, amelyen itles barizdak jelzik a beerositks nyo- 
mait. Ez a barlang ketskgkiviil egyik krtkkes termkszeti emlkkiink. 

Mas pilishegyse'gi barlangok. 

A csobankai Macskabarlang, mely a hegyoldalr61 alirotlan6 
csapadkkvizet fogadja maghba, csak turisztikailag krdeke.;," kp 
tigy, mint a gr6f Karacsonyi birtokan lkvo piliscsabai Klofild-bar- 
lung, mely tudomasunk szerint tudomanyosan mkg felkutatva nincs 
6s ez id0 szerint csak turisztikai szempontb61 krdemel felemlitkst. 

A pilisszantoi Kofulke (82. kkp.) Pest-Pilis-Solt-Kiskun var- 
megye pomazi jarashban, a Pilishegy dklkeleti labanal PilisszAnt6 
kozskg hataraban fekszik.Tbbo1 a viszonylag kis iiregbol a tudo- 
rnanyos kutatasok soran a madelhi  osember koeszkozei ks igen 
gazdag posztglacialis fauna keriilt elo. Kiilonosen sok a tarand 
szarvascsont, melybol ott dr. Kormos 1400 darabot gyiijtott ossze 

L. az elobbi oldalon a alatti jegyzetet, mely ide tartozik. 
a Bekey Imre Glbor: A csoblnkai Macskabarlang. Barlangkutatls 11. kotet, 3. fiizet. 

XXIII. kotet. 310. old. 1915. 
a Dr. Kormos Tivadar: A pilisszint6i kofiilke. A m. kir. Foldtani lntket kvkhyve, 

133. old. 1914. 



CS amelynek feltiino nagy mennyiskgkbol azt kovetkezteti, hogy 
tarand szarvasvadaszok kerestkk fel ezt a fiilkkt, de az elejtett va- 
dat  kizsigerlks utan nagyrkszt tovabb vittek. A nagyobb vkgtag- 
csontokb61 ugyanis mkg apr6 toredkkek sem keriiltek elo; a comb- 
csont ks a humerus fejkt azonban ismeretlen 0kb6l mar a szktdara- 
bolas alkalmaval leiitottkk, mert a forg6kb61 203 darabot talaltak 

Az ott lelt koszerszamok mellett kohulladkk nem fordult elii, 
arnibijl az  kovetkezik, hogy a posztglacialis ember szerszamait ma- 
sutt kkszitette ks csak kksz Allapotban hozta ide magaval. 

A Strtizsa-barlang Esztergomt61 4.5 kilomkternyire az  eszter- 
gom-dorogi fit mentkn fekszik. Be nem fejezett asatasakor ott ed- 
dig igen kevks posztglaciAlis elemet talaltak.' 

A Lege'ny-barlang Pilisszentlklek (Esztergom vm.) kozskg 
hatarAban.Wagy nyilasa egy 22.5 m hosszu, Atlag 6 m szkles ks 
4 m magas csarnokba vezet, melynek vkgkn sziik hasadkkon atbujva 
.nehezen megkozelitheto, ks tobb nagyobb iiregbol A116 belso sza- 
kaszba lehet jutni. Turisztikai szempontbbl nevezetes. A kutataskor 
csak a bejiratnal, a diluvialis rktegben talaltak nehany fosszilis 
csontot. 

Az alluvialis takar6 mar j6val gazdagabb volt. A lerak6dott 
humuszban egy lencseszeriien letelepedett rkteg tele volt rkcens 
mikrofaunaval, apr6 rAgcsA16kkal CS madhrcsontokkal. A kiasott 
arheol6giai anyag - .Bella Lajos szerint - a neolit, a bronzkori, 
a hallstatti 6s a kozkpkori emberkultlirat kkpviseli.' 

A Leciny-barlang a Legkny-barlang toszomszkds~gaban van." 
l Dr. Veghelyi Lajos: Elozetes jelentks a Strhzsa-barlang kutat6sir61. Barlangkuta- 

ths X-XIII. kot., 1-4. f. 24. old. 1922-1925. 
' Dr. Kadic: Jelentes a barlangkutat6 bizottsag 1912. 6vi mtikod6sCrol. Barlang- 

kutatb I. k., 2. fiizet, 71. old. 1913. 
Dr. Korrnos Tivadar: A pilisszentleleki Leghy-barlang praechistoricus faunijirbl. 

Barlangkutatas I. k., 3. f., 117. old. 
B Erdeklodesre mkg leginkibb tarthatnak szimot a Spalax-maradvbnyok, amelyek 

Korrnos dr. rnegillapitisa szerint fajilag a Magy. Alfoldon CS Erdkly 'nyugati rCszeiben 
ma is 610 Spalax hungaricus-hoz tartoznak, mely illat a Dunlnthl mai faunhjibbl. eddig 
nem isrneretes. 

Dr. Kadic Ottoklr: Jelentes a barlangkutat6 bizottsignak 1912. h i  mlikibdks6roI. 
Barlangkutatas I. kotet, 2. fuzet, 21. old. 

Tag nyilasan egy kisebbszerii csarnokba jut az  ember, amelynek 
vkgkn egy sziik nyilas a barlang belso iiregkbe vezet.' Ma mkg csak 
turisztikailag krdemel emlitkst. 

e )  A Gerecse hegysdgben. 

Ez a barlang az esztergornvarmegyei Baj6th kozskg hatara- 
ban es a kozsegtol % ora jarasnyira keletre, a Koalja volgy folott 
80 m magassagban, a teto alatt pedig 20 mkternyire talalhato. Dach- 
steini mkszkoben alakult ki, mely ma az  esztergomi kaptalan tulaj- 
dona. 

A barlangoknak annyi kart okozott kofejtes itt is leszelt mar 
annak a meredek lejtore torkol6 nyilasab61 vagy 10 mktert. A bar- 
lang utols6 harmadaban a mennyezeten hatalmas kerek kiirto nyilik 
a te tore.' 

A barlangot Hillebrand dr. kutatta At, aki mar az elso eljarasa 
alkalmiva14 annak diluvialis felso rktegkben az  orrszarvunak em- 
bertol feltort felkarcsontjara, CS egy rknszarvasnak aggancstore- 
dkkkre akadt, mig az  alsbbb rktegben mar csak kizarblag a barlangi 
medve csontjai fordultak ott e10.~ 

Az eml8soknek e barlangban talalt csontmaradvlnyai kozott 
jellemzo az  orvos lemming (Dicrostonyx torquatus P.) 6s a pocok- 
nyS11 (Ochotona) gyakorisaga. Figyelemremkltb a foldi kutya (Spa- 
lax hungaricus Nhrg.) jelenlkte. 

A madarak koziil a pleisztocknnek megfelelden nagy szhmban 
fordulnak elo a fajdfklkk (Lagopus lagopus L. ks Lagopus mutus 

Dr. Kadic: Tunistik Lapja, 1929. bvf. 
NevCt az ily nevti volt kultuszminiszter utan kapta, abb61 az alkalornb61, hogy a 

miniszter a barlangot L6czy ~ a j o s  tarsasagaban meglhtogatta. 
Bekey Imre Giibor: A bajdti oregko barlangjai Esztergom megyeben. Barlang- 

kutatis I. kotet, 3. fuzet, 1913., 122. old. 

Dr. Hillebrand Jenii: A diluvialis osember nyomai a bajdthi tiregko nagy barlang- 
jhban. Barlangkutatas 1. kot., 3. fiizet, 126. old. 1913. CS dr. Hillebrand Jenti: Az 1913. Cvi 
barlangkutatisaim eredmknyei. Barlangkutatls 11. kotet, 3. fiizet, 116. old. 1914. 

A barlangban talhlt faunat Korrnos Tivadar dr. 6s Larnbrecht Kamhn dr. dolgoz- 
t ik  fel. LBsd dr. Korrnos 6s dr. Lambrecht: A baj6thi Oregko barlangjhnak faunija. Bar- 
langkutatas 11. kot., 2. f., 77. old. 1914. 



Montin). Nagyobb szamban fordul elo a h0110 (Corvus corax L.). 
Uj fajokkknt jelentkeznek Magyarorszag ornisaban a cighnyrkce 
(Fuligula nyroca Guld.) es az orvosgala~nb (Colurnba polumbus 
L.), melyet Kormos ks Lambrecht megallapitasa szerint: Eurbpa 
pleisztocknjkbo1 eddig egyediil a morvaorszagi Certova dira bar- 
langban talaltak.' 

A pleisztockn rkteg felso rkszkben talalt paleolit koszerszamok 
nem jellegzetesek. erdekes azonban a leletek kozott egy simara k s  
hegyesre csiszolt es csontszillnkb61 kksziilt, atlyukasztott varrbtil, 
mely azkrt rendkiviil becses, mert az elso diluvillis varr6ti.i hazink- 
ban. 

A meddo agyagra telepedett rktegbol azutan az elobbieknkl 
mar jellegzetesebb koszerszamok keriiltek elo. Igy egy muszterien- 
szerii ks csak egyik oldalan megdolgozott hegy 6s egy koroskoriil 
szilankolt pengeszerii vakarb. 

Arheolbgaiai szempontbbl azonban legkrdekesebb a barlang 
nyilAsanPl a Hillebrand dr. szerint Magdalenien 11.-vel rnegjelolt 
rktegben elokeriilt 3.8 cm hosszti ktipalaku, hegyesre 4s fknyesre 
csiszolt phlcika-toredkk, melyet koroskoriil zegzugosan bevksett 
vonalak diszitenek. Ez a rnagdalenien lelohelyekre jellemzo elso di- 
szitett csonttirgy, amit hazankban talaltak. 

Nagy nevezetesskget szerzett azonban a barlangnak a hMs6 
felkben felfedezett egy lij iga. Amikor ugyanis az elso barlang- 
rksz hhtuls6 felkben a barnasfekete alluvialis kitoltksben mintegy 
1.5 mkternyire leistak a kutatbk, ott egy kis nyilasra akadtak, 
amelyrol a tovabbi asatasok soran kideriilt, hogy egy, eddig isme- 
retlen barlangrkszbe vezet. Ez az hj ag egy keskeny folyosbval kez- 
dodik, mely azuthn kitagul 6s vkgiil egy, majdnern koralakic kupo- 
lateremmk boviil, melynek legmagasabb rksze 5 m, legszklesebbik 
rksze pedig 6 m, mig a folyos6 7.5 m hosszit. 

Az uj  barlangrksz nyilhsanak felso rktege Bella Lajos meg- 
hathrozasa szerint a java bronzkorba val6, amibol kovetkezik, hogy 
ebben az idok soran elzarbdott barlangrkszben mintegy 3000 kv 
6ta ember nem jart. A kupolaterernben tknyleg a geolbgiai krtelem- 

l Dr. Korrnos.Tivadar 15s dr. Lambrecht Kalmin: A baj6thi ~ r e g k o  nagy barlang- 
jhak  faun8ja. Barlangkutatis 11. kotet, 2. fiizet. 

ben vett jelenkori embernek semmi nyoma CS a sarga pleisztockn- 
agyag feliiletkn a barlangi medve nyomai hevertek. 

Hillebrand dr. megallapitasa szerint ez a barlangrksz az os- 
ember igen kedves tart6zkod.asi helye lehetett, 6s hogy a pleiszto- 
cenkori ember volt ennek a barlangnak az utolsd lak6ja. Utina a 
mind nehezebben hozzafkrheto, majd pedig lezarult barlangreszt 
mar ember nem kereste fel. 

Ebben a barlangrkszben a szoliitrki rktegek nagymkretiiek, 
anklkiil, hogy kulturfokozatra tagol6dnAnak. A fauna egyhangu. 
A barlangi medve feltort csontjai igen nagy mennyiskgben fordul- 
nak elo. Ezzel szemben csak ritka.n keriil elo a barlangi oroszlin, 
hikna, farkas, 16 vagy rknszarvas egy-egy csontrksze. 

Annil krdekesebb az arheologiai anyag. Kikeriilt ebb01 az tij 
barlangrkszbol szaznal tobb szoliitrki tipusu paleolit, melyek kii- 
zott vagy husz, jobbara jaspisb61 kksziilt landsahegy van. Nkhany 
pengeszerii darabnak egynkmelyik rksze mar a szoliitrki izlksnek 
megfelelo megdolgozAsti. 

Nagyszamban talaltak csontbbl kksziilt, laposra ks hegyesre 
csiszolt landsa hegyeket 6s elokeriilt egy mammutagyarb61 kifara- 
gott 6s fknyesre csiszolt 21.80 cm hosszti ks 1.16 cm vastag csont- 
palca, mely a hazai pleisztocknben talalt elso ilyenfajta disztar- 
gyunk. Elokeriiltek a barlangi medve fogaib61 kksziilt pengkk ks ki- 
Astak egy csontbbl f aragott ks valamif kle Allatf ejet Abrizolb csont- 
thrgyat, mely mint a hazai pleisztocknbol elokeriilt elso szobraszati 
emlkk, folottkbb krdekes ks krtkkes. 

Elokeriilt vkgre a teljesen zavartalan szoliitrki rktegben fa- 
szkndarabokkal valtakozva vizszintesen fekvo helyzetben talalt 
tobb mint 100 drb. biitykos k s  szabalytalan farkszlet. Ezek a fada- 
rabok kktskgkiviil a szoliitrki osember tiizeloszerkt kkpeztkk, S Hol- 
lendonner vizsgalatai szerint valamely pinus-fajhoz tartoznak. Nem 
szenesedtek meg, hanem sokfkle szerencsks koriilmkny 6sszejBtszb- 
.disa mellett korhadt Bllapotban ugyan, de megmaradtak.' 

Az eddig roviden vazoltak utAn sem kell tovabb indokolnunk, 
' Dr. Hillebrand Jeno: A baj6thi Jankovich-barlangban 1914. CS 1915. kvekben 

vkgzett kutatisok eredmhyei. 



hogy ez a barlang kult~lrhist6riailag mennyire jelentos termkszeti 
emlkkiink. 

A Pisznice-barlang is ernlitksre krdernes mkg a Gerecsehegy- 
skgben. Boltozatos kialakulasanal fogva nagyon krdekes barlang. 
Turisztikai szempontb61 is elkg kival6. Szakszerii ismertetkst m6g 
nern irtak r61a. Dr. Kadic ks dr. Vigh mkrtkk fel. 

f ) Naszalhegyen. 

A Nasinip-barlang Atkutatasat grdf Csaky Khroly vaci piis- 
pok egy pknzadornanyAva1 tette lehetovk. 

A Naszalhegy kszakkeleti oldalhn nyil6 barlangban vkgzett 
prbbaAsatAsna1 az  alluvi~lis humusz-takar6ban rkcens emloscson- 
tokat ks cserkptoredkkeket taliltak, az alatta lkvo diluvialis rkteg 
azonban meddo volt.' 

g )  Virteshegysigben. 

A Vkrteshegy keleti lej tojkn, Csakvar nagykozskg hathaban,  
a Gubahegy sziklas oldalaban a gubai prkshazak folott 204 m ma- 
gassagban nyilik. (83. kkp.) 

A fohasadkk 1.5 m szkles 6s 5 m magas nyilhsa 4 m hosszfi. 
folyosdba vezet, rnely befelk egy 8 m hosszu kiilso terernbe nyilik. 
Ez a terem a fohasadkk ks egy mellkkhasadkk keresztezkskben ke- 
letkezett, rnely befelk fokozatosan sziikiil, alacsonyabbh valik 6s. 
vkgiil a belso terembe vezet, ahol egy hasadek-nyilas fejezi be 
a sziklaiiregszerii alakulatot. A mellkkhasadkknak kkt szakasza van. 
Egy 4 m hosszu kiilso 6s egy 7 m hosszh belso szakasz. 

Az 1926. kvben a tulajdonos Esterhazy Mbric gr6f kijltskgkn 
vkgzett asatasok a sziklaiireg petrografiai osszetktelknek harmas 
tagozottsaga rnellett egy hj holockn, egy glacialis 6s egyfajokban 
igen gazdag szarmata-korbeli anyagot, tehht harom igen kiilonboz8~ 
foldtortkneti kor AllatvilAghnak rnaradvhnyait hoztak napvilagra. 

Dr. Kadic Ottokir: Jelentes a barlangkutat6 bizottslgnak 1912. kvi mBkodCsCrtl1. 
Barlangkutatis I. kMet, 2. fiizet, 1913. h i ,  73. old. 

83. AZ ESTERHAZY-BARLANG BEJARATA. 
(Barachaza) Cstikvar hataraban. 

Nagy J6zsef felvktele. 



Kadic dr. ks Kretz6i Mik16s1 meghllapithsai szerint ,,az els6 
ketto semmivel sem emelkedik az Atlagon feliil, addig a legals6 rk- 
teg Hipparion faunajanak valtozatossiiga, nagy kora, de meg szhm- 
talan rij alakja miatt is - minden trilzis nklkiil - az  ut6bbi kvtize- 
dek legszenzacibsabb eurbpai leletknek tekintheto es fontossigra 
semmivel sem marad el a Pikermi, Szamosi, Polgardi ks Taraklia 
mogott". 

A barlang legmklyebb rktegeiben ugyanis a harmadkor vegkn 
meleg eghajlat alatt klt allatoknak, mint a haromrijjri os16nak) az. 
oszsirifnak, mastodon 6s dinoterium nevii vastagboriieknek, a kard- 
fogri tigrisnek, az  ossertksnek, valarnint a gazelliiknak, antilopok-. 
nak, kiilonfkle szarvasoknak ks mis ,  meleget kedvelo emlosoknek 
phratlanul gazdag csontleletkre akadtak, melyeket hullarkszletek- 
ben bizonyiira a barlangban tanyaz6 hiknak cipeltek valamikor oda." 

A kutatok megallapitha szerint ez a szarmatakorbeli fauna 
valamennyi eur6pai Hipparion-fauna koziil kppen a polghrdi-beli-. 
to1 6s a baltavArit61, tehht annak a kkt, nem barlangbeli lelohely- 
nek a faunajat61 iit el leginkabb, mely hozzi  legkozelebb fekszik." 

Ezzel szemben ,,a dklorosz faunakkal ks mkg rkszben SzAmosz- 
szal is elkg j61 egyezik, bar igen sok az  osi, teljesen endemikus 
alakja, melyek arra  utalnak, hogy amazokknhl rkgebb korb61 szar- 
rnazik az  allatvilAgaU. A dklorosz lelohelyek koziil a Taraklia-khoz 
leginkhbb hasonlb. 

Vkgso megallapithsuk ennek alapjhn rigy sz61, hogy: ,,a csak- 
v i r i  fauna minden kktskget kizAr6 rn6don a tarakliai, me6ciai fau- 
nAnAl idosebb lerakodAsb61 ered, tehiit semmikkppen sem lehet pon- 
tusi, hanern foltktleniil szarmata koru". 

Az Esterhazy-barlang e meghllapithsok szerint hazhnk egy 
folottkbb krdekes 6s tudornhnyosan krtkkes termkszeti emlkke. 

Dr. Kadic Ottokir CS Kretz6i Mikl6s: Elozetes jelentCs a csikvhi  sziklaiiregben 
vkgzett isatisokr61. Barlangkutatis XIV-XV. kotet, 1926-1927. 1 - 4 .  fiizet. 

a Dr. Kadic Ottokir: A magyar barlangkutath 1926. h i  eredmbnyei. TermCszet,. 
1929; december havi fiizet, 233. oldal. 

B Ugyanis e kCt leliihely faunijhal csak alig p L  CS legfeljebb 68 faja egyezik, mig 
25--30 faj att61 teljesen eliito tipusbdl szirmaz6; holott Baltavir 17 faja koziil PolgPrdin 
13-14-et megtaliltak. 



A Szelim-barlang l is emlitksre erdernes. A Vkrteshegyskgben 
.a banhidai turul madir kozelkben nyilik. Titgas iireg, melyhez 
monda fiizodik. Eddig rnkg rendszeresen nem kutattak Bt. 

I 
h) A balatoni hegyviddken. 

A t a p o l c a i  b a r l a n g .  

A Balaton vidkkknek ezideig csak kkt, mesterskgesen megnyi- 
-tott kisebb barlangja ismeretes, amelyek, ha tudomhnyos szempont- 
-b61 nem is jelentosek, idegenforgalmi tekintetben figyelmet krde- 
melnek. 

Ezt a barlangot a nagykozskg belteriiletkn khtasas kozben, 
tehht egkszen vkletleniil fedeztkk fel. Bizonyos mklyskgben ugyanis 
egy nagyobb iiregre bukkantak. A tovabbi vizsgalat azuthn * a 
kozskg alatt elteriilo szarmata mkszkoben kupolis, teremszerii, 
tobb, nagyobb iireget talalt, amelyeket folyos6k kapcsolnak egy- 
mhsba. Ezeken a folyos6kon at patak halad, mely a barlang terem- 
formajfi iiregeiben helyenkknt t6vh szklesedik. Vkgiil is a fold a l i  
tiinik el ez a patak; a tovabbiakban pedig mar a felszinen tor elo, 6s 
.a tapolcai kozismert tavat taplhlja. 

A teremszerii, szkp formhjit iiregeket latvhnyossh teszi kupo- 
lhs kialakulhsuk, mely koriilmkny 6s a viznek a falakon ks a kupo- 
IAkon kivhjhsokkal megnyilatkoz6 kvezredes munkhja, valamint a 
foldalatti tavak kristfilytiszta vize a lAtogat6 elott krdekessk teszi a 
cseppkoveket egykbkknt nklkiilozo barlangot." 

A b a l a t o n f i i r e d i  L 6 c z y - b a r l a n g .  

A TamAshegy aljan, kdbAnyAszhs kozben fedeztkk fel mintegy 
.40 kv elBtt ezt a barlangot. FelthrhsAt 6s felkutatasat korhbban 
Mangold Guszthv, tijabban pedig Kkri Ghbor siirgette, aminek foly- 
thn a Foldtani Intkzet e munkhval Kadic Ottokar dr. fogeol6gust 

DCry J. Turistlk Lapja, XIII. k., 32. old. 
a A barlang feltirldra a nagykozskg lakosaibbl annakidejen a ,,Tapolcai Barlang- 

"Wsasig" alakult. A 1egsziiksCgesebb anyagi eszkozok eloteremtes6vel az utcBrb1 lejtos 
:bejAr6t Cpitettek, kitakan'ttattak az egyes helyeken hzegytilt folosleges tormeleket 6s 
~illanyviligitist vezettek bel6je. 

bizta meg. Az 6 leirha szerint l ma mkg 2 mkter mkly kiirton van 
bejutas a triasz mkszkopadok kozott fejlodott barlangba, mely 
mindjart a kezdeten 3 agra szakad. 

Egy baloldali alacsony nyilason At csarnokszerii nagy. 
iiregbe jut az ember, mely alsb vegkn osszesziikiil ks kisebb terernbe. 
vezet. A nagy csarnokkal parhuzarnosan halad a misik Ag, egy fo-. 
kozatosan alacsonyodo folyos6, melyet a nagycsarnokkal tobb ab-, 
lakszerii nyilhs kot ossze. A harmadik ag pedig a barlang elejkn. 
nyilik. Egy alacsony rks vezet a falain kelvilagszerii bekkrgezksek-. 
kel diszitett iiregbe, melybal azutan lefelk sziik 6s keskeny, isme-, 
retlen hosszhsagh folyos6 vezet, a mkg fel nem kutatott tovibbi. 
rkszekbe. 

e Balatonfiirednek, mint lhtogatott fiirdohelynek krdeke kivana-- 
tossi teszi, hogy ezt a barlangot a fiirdolatogat6 kozonskg rkszkre 
hozzafkrhetovk tegykk. A cklnak megfeleloen felthrjak, a foldtol 6s. 
tormellkktol megtisztitsak, jhrhat6vh tegykk ks kivilagitsiik. 

A barlangot Kadic dr. javaslatara a Balaton-vidkk foldtani vi- 
szonyait fhradhatatlanul kutatott dr. L6czy Lajos emlkkkre Lbczy-. 
barlangnak neveztkk el. 

i) A Mecsekhegyskgben. 

Az A b a l i g e t i  b a r l a n g .  

A Mecsekhez tartoz6 Abaliget nevii hegy labanal, Abaliget koz-, 
skg templomatdl dklre 6s atto1 620 m tavolsigban kszak felk nyilik 
a szabadba. Kktskgkiviil egyik termkszeti krdekesskge a Mecsek-- 
hegyskgnek. 

A 466.8 m hosszh 6s atlag 3 m magas barlangnak nagy Atlag-- 
ban dkli iranyban vonul6 foiigaban egy patak folyik, mely azutan 
alig par percnyire a kozskg aljatbl a rkt szklkn keriil a szabadba. 
A barlang thls6 vkgkn a mennyezet egkszen alhszall, 6s csak olyan 
magas, hogy a patakot bocshtja be. Van-e folytathsa a befolyhs 

I Eloadta a Balatoni Szovetsegnek 1930. jfilius 27-611 Keszthelyen tartott kazgylilb 
sen. L. ,,BalatonN c. folybirat 1930. evi augusztusi szamat. Eloadasaban mindket bala-. 
toni barlangot ismertette. 



mogott, az mkg felderitetlen. Van azonban bizonyos alapja annak a 
feltevesnek, hogy e szorulaton thl tovabbi barlangrkszek lehetnek. 

A fohgon kiviil van a barlangnak jobb ks balfelol egy-egy mel- 
lkkhga, melyek koziil az egyik szuk mkretei miatt jhrhatatlan, a mP- 
sik pedig nehezen hozzafkrheto. 

A barlang fohgAt tobb oldaliireg CS szhmos hosszabb-rovi- 
debb, nem egy esetben fiiggoleges ks kurtoszerii hasadkk teszi krde- 
kessk. 

Az abaligeti barlangban nagyon alarendelt a csepkokkpzodks 
k s  a falakat is alig fedi be a travertinus rkteg. 

Meglllapithat6, hogy az abal~geti barlangnak ' nincs hosszh 
geol6giai multja 6s nem is a11 hosszh geol6giai jovo elott, mert to- 
vhbbi fejlodksknek a felszini er6zi6 fog hatlrt szabni. A barlang bol- 
tozatdt fed6 kozet ugyanis arhnylag nagyon vkkony, 6s azt az er6zi6 
elkg hamar le fogja pusztitani. Ezt a megAllapit8st mkg az a je- 
lenskg is igazolja, hogy a boltozatomlasok mar eddig is meggyongi- 
tettkk a barlang mennyezetkt, egyes kkmknyek nagyon kozel jutot- 
tak a felszinhez, viszont kiviilrol az egyes tolcskrszerii kiirtok igen 
kozel krik a barlangboltozatot. Vkgiil is a fobarlang egkszen meg 
fog nyilni ks egy feltart volggyk alakul ki. 

A barlang BllatvilAgPb61 emlitksre melt6 a Stenasellus hunga- 
ricus Mkh."evii vizi iszka 6s a Brachydesmus troglobius Dad. nevii 
szhzliibh, melyek csak e barlangb61 ismeretesek, CS arr61 nevezete- 
sek, hogy teljesen a fold alatti kletm6dhoz alkalma~kodtak.~ A bar- 
lang 6llatvilPgAt mkg kelloen nem kutattlk fel. Bokor szerint eddig 
46 faj ismeretes belole. 

A Mecsekhegyskgben az abaligeti barlangon (Nagypaplika) 
kfviil rnkg az abaligeti Viznyelobarlang, az abaligeti kisebb Forras- 
barlang (Kispaplika), a rlkosi SArkhnyforrAs, az orfiii osszeomlott 
Vizfdbarlang CS a MAnfai-kolyuk (Ktilik) ismeretesek. 

l Dr. Bokor Elernkr: Az abaligeti barlang. ,,Foldrajzi Kiizlem6nyek" 1925. Vi-VII. f. - 

VIII. fiizet. 
a Mathern. 6s Terrn6szettudornlnyi ertesitii XLI. k., 1925., 187-192. old. 
' MMbs fajok, mint: a HyaPnia glabra Fer. nevti csiga, a Polydesmus collaris C. 

Koch. 6s Gervaisia costata Waga nevti. szhzllbti, az Eugamasus magnus Krarn. nevti 
atka, a Heterornurus nitidus Templ. nevti Bsrovar, a Blepharoptera serrata L. nevti l6gy 
a Trechus austriacus Dej. nevti boglr stb. ml s  barlangokban is elofordulnak. (Dr. 
Bokor U. 0.) 

k) A szilicei f ennsikon. 

A z  A g g t e l e k i  ( B a r a d l a )  b a r l a n g .  

Csonka hazanknak ezt az egyik legnagyobb IAtvanyossAgat 6s 
tudomanyos szemszogbol megitelten is egyik igen nagykrtkkii, pA- 
ratlan nernzeti kincskt, Gomor varmegykben, Aggtelek kozskg mel- 
lett a szilicei fennsik hordja mkhkben. 

A j6rkszt tolgyerdovel benott fennsik 360 m-nyire emelkedik a 
Saj6 szintje 6s 268 mkterrel a barlang aggteleki nkven ismert rkgi 
bejhrata folk. 

Nagy rksze e fennsiknak a felso triaszhoz tartoz6 mkszkobol 
va16, mig dklkeleten a j6svafoi volgy kkt oldalan, le egkszen B6dviig 
az als6 trihzhoz tartozb h. n. gutensteini rnkszko az Blladkka. 

Szogliget 6s Szilas kozott mar vigloria mkszre akadunk, mig 
alhbb a B6dva volgyben liasz-mirga 6s melafir jelentkezik. Bszaki 
rkszen pedig palas 6s homokkoves rkszek kkpviselik az Atmenetet 
az firchegyskg osagyagpalhjhhoz. 

A barlang egksz kornyeke eleggk jellegzetes karsztvidkk, amit 
nemcsak a' karsztos mkszkobol va16 hegyoldalak, de a viznyelok 
(Ravaszlyuk, Kis-Baradla, Zsomboly), a vizes tobrok (Veresteto, 
Aggteleki-tb, Biidos-t6) 6s szimos bedugult, elz5r6dott) sz6raz 
tobrB jellemeznek.' 

A barlang 
azonban patak 
a sziklhk kozot 

kozelkben nincsenek patakok, a barlang iiregkben 
fakad. Kktigh az eredete. Egyik az Acheron, mely 
:t vkgzodo vizmoshs idoszakos vizeibol taplidkozik, 

mhsik a Styx, mely ismeretlen eredettel a barlang biidostoi Agtiban 
tor elo. E kkt Ag egyesiilkskbol' alakult patak azutan a barlang to- 
vabbi rkszh vkgighalad 6s a ,,Bilviny-oszlop" alatt tiinik el. Ezek 
a vizek nem Alland6k) hanem idoszakiak. Nyaranta nkha egkszen 
elakadnak 6s t6csakban allanak, h6olvadhskor pedig megdagadva 
nagy robbajjal haladnak, habzanak, zuhognak, a nyelok folott orvk- 
nyeket alkotnak 6s a barlang kkpknek krdekesskgkt kktskgkiviil mkg 
f okozz Ak. 

Dr. Dudich Endre: Az aggteleki barlang. Term6szettudorndnyi Kozlony, 1930. 
jtilius 1-15. szlrn, 386. oldal. 



A mkszkozetbe beszivarg6, a tamadt iiregekben 6s rksekben 
csepego 6s folydogal6 viznek old6 6s vaj6 kvezredes munkaja ala- 
kitotta ki a barlangot mai formajara. 

A mkszkozetben kozismeretiien a barlangok tigy kkpzodnek, 
hogy a televkny retegeken va16 atszivArgAs kozben a viz szknsavat 
szed fel magaba, mely a repedkseknkl oldja a kozetet, 6s annak m&- 
ladkkht szensavas mksz formajhban cipeli magaval tovibb. Ehhez 
a vegyifolyamathoz kapcsolodik mkg a konnyebb haladasra talhlt 
csepego 6s folybviznek eromiivi hatasa, mely ketto karoltve az idok 
nagyon hosszti sora alatt jelentekeny iiregeket vhj maganak ott, ahol 
a kozelben nern talil nagyobb ellentillisra, mig masutt hosszabb- 
rovidebb vonalrkszen At, sziik folyos6kon halad. 

Nkha azutan valamely oldalnyilison talal konnyebb utat a viz, 
ami altal tij iranyt vesz 6s elhagyja rkgi folyasat, a mar kivajt bar- 
langiireget, mely ekkknt grottAvA lesz. 

A diluvialis jkgkorszak elott, a barlangkkpzodks idejkn nagy 
tomegii viz aramlott a mai aggteleki barlang fokozatosan kioldott 
ks kimosott iiregein i t ,  mely azokat mind jobban tagitotta, kialaki- 
totta. Ez idothjt azonban rnkg leiillepedksek ks olyan lerakodhsok, 
amelyek ma a barlang IAtvanyossagai, nem kkpzodtek. 

Csak azutan, hogy ezek a nagy vizek megapadtak, kezdhette 
meg a lassan, ugysz6lvAn cseppenkint beszivirgb viz a barlang- 
iiregek diszitkskt. Szknsavtartalminak egy rkszkt ugyanis AtszivAr- 
gas kozben 6s addig, amig a barlang mennyezeti rkszkig jutott, el- 
veszitette; ks mikozben pirologni kezdett, feloldott mksztartalma 
gyiiriialakban rakodott le ott, ahol a viz a barlang iiregfalhn eloke- 
riilt, avagy ott, ahova rnkg cseppekben lehullott. A lerak6das arhnya 
pedig annil nagyobb volt, mink1 tobb volt a beszivlrg6 viz 6s mind 
nagyobb annak mksztartalma. 

Az kvezredes idok soran nagyon lassti gyarapodhssal igy kiala- 
kult ks jkgcsapok formajhban alacsiingo, megvastagodott stalag- 
mitok, 6s a fenkkrol folfelk, ktipokban kppen igy gyarapodott sta- 
lagtitok idovel nem egyszer egybeolvadtak 6s hatalmas mkretii 
oszlopokka formal6dtak (84. ks 85. kkp). 

Masutt pedig, ahol repedksekben szivhrgott be a viz, a mksz- 
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csapok bizarr formhi a sok kvezredes idok multhn orgonasipszerti 

C sorozatban, fuggony, vagy vizesks alakjhban formblbdtak ki. 
Lhtvhnyos mkretekben, meglepo csoportosulhssal 6s alakban 

helyezkedtek el ezek a mesebeli formhcibk a hatalmas barlangso- 
rozat brihsi keretei kozott, mely ma egyik legszebb 6s legnagyobb 
zabhsti termkszeti emlkkunk 6s pbtolhatatlan nemzeti kincsiink. 

Az aggteleki barlangot mhskknt Bradla nkven ismerik,' 6s a 
kpmonda regknyes tortknetet ftiz hozzh." L Korht, kkpzodkshek idejkt, meghllapitani igen nehkz. Sieg- 
eth azt kovetkezteti, hogy a barlang kialakulhsa a diluvium elotti 

orszakba esik, talhn a neogen 6s diluvium kozotti h a th~ - r a .~  Csak 
talhlgaths ez, amelynek nincsen semmi elfogadhatb thmasztkka. 

Cholnoky a barlang kifejlodkskt a mhsodik jkgkorszakra teszi 
6s az a feltevkse, hogy a csepkovek lassti gyarapodhssal azbta kkp- 
zodtek benne." Kktskgtelen, hogy azok a hatalmas mkretti stalag- 

- ~ 

mitok, stalagtitok 6s oszlopok, amelyek a barlangot olyan lhtvh- 
nyossh teszik, sok ezer 6v alkothsai. 

Raisz Kereszt6ly 6s Bartholomaeides Lisz16 a ,,piraw sz6b61 szirrnaztatjik ezt az 
elnevezkst 6s ligy magyarizzik, hogy a barlang nyilisib61 el6szil6 p L i k  nyomin a 
pkad16b61 alakult volna a Baradla n6v. Ezzel szemben Vass Imre hgy vCli, hogy barit- 
laknak hivtik azelbtt, mert hajdan remetCk, baritok laktak volna benne. Ezek a magya- 
rizatok azonban csak feltevksek, minden szilird alap nklkiil, ami6rt azokra bizonyossbg- 
gal timaszkodni alig IehetsCges. (Christian Raisz Topographische Beschreibung der im 
Gornorer Cornitate bei dem Dorfe Aktelek befindichen Hohle Baradla 1802. Samuel Bere- 
detzky: Neue Beitrage zur Topographie und Stabistik des Konigreichs Ungarn. BCcs 6s 
Trieszt 1807., 266. old. Bartholomaeides Liszlb: Inclyti superioris Ungariae comitatus 
Gomoriensis notitia historico, geografico statistica. Leutschoviae 1806-1808. Siegmeth 
Kiroly: Az aggteleki csepkBbarlang. Nimetbijl ford.: Dr. Raisz Gedeon. Eperjes, 1890.) 

A n6prege szerint - arnint Siegmeth Kiroly leirja - ,,a mai Aggtelek helyCn egy 
nagy viros illott, a Baradla teton pedig egy gyonyorti v i r  volt, melynek aranyos fedele 
messze tiinduklott CS fhylett.  A virban lak6z6 kirily sok harcost tartott, akikkel rabolva 
6s gyilkolva jirta be a kornyeket CS temCrdek kincset halmozott ossze a virban 6s az 
alatta elteriilo barlangban. Egyszer azutin messze foldon egy gyonyorti kirfilyleinyt 
ejtett zsikminyul, kinek szerelm66rt minden kincskt felajlnlotta, - de mindhiiba. A 
kirilyleiny vijlegenye sok hiibaval6 keres6s utin v6gre m6gis megtudta menyasszonyC 
nak tart6zkodisi helybt, varizspilcija CrintCs6re megnyiltak a virkapu zirai 6s hiveivel 
behatolt a virba. A kirily embereivel a barlangba menekiilt, ahol azutin a varizspilca 
ereje ot is CS szolgiit cseppkovekke viltoztatta l t ,  a kirilyleiny pedig termeszetesen 
megszabadult. Siegmeth Kiroly i. m. 9. old. 

q iegmeth  Kiroly i. m. 9. old. 
' Dr. Cholnoky JenB: Az aggteleki csepkobarlang tort6nete. Magyar Foldrajzi ev- 

konyv. 1930. 



Tudomlnyos szempontb61 eloszor bar6 Nyary Jeno ' kutatta 
at a barlangot 6s a Magyar Tudomanyos Akadkmia kiadasaban 
rnegjelent munkajlban o vilagitott reP elsonek arra, hogy a paleolit 
6s neolit korszakban emberek laktak 6s hogy a neolit korszakban 
azt temetoiil is hasznaltak. 

Nyary barb, aki kutatasai soran sok emberi 6s Bllati csontot, 
csont- ks koszerszamot, kiilijnfkle cserttpdarabot 6s gabonamara- 
dCkot talalt, kutatasai eredmknyebol azt allapitja rneg, hogy a nagy 
vizek elvonulasa utan ott foleg a Rhinoceros trichorhinus, az Ursus 
spelaeus CS a Hiaena spelaea tartbzkodtak. A paleolit korszakban 
mar az ember is megjelenik 6s ebbe a korszakba illenek az ott talhlt 
felhasogatott csontok, 6s a beloliik kesziilt kiilonfele szerszlmok. 
Ezek kozott felhasogatott emberi csontokra is akadt, amibol azt a 
kovetkeztetkst vonja le, hogy az akkori barlanglakok emberevok 
voltak. 

A neolit korszak idejebol'hazi Allatok csontjai, gabonamaradk- 
kok stb. keriiltek elo, valamint az e videken idegen trahitb61 6s ho- 
mokkobol valb koszersz~mok. 

Tovabbi leletek a bronzkorba va16 atmeneti idoszakra its a 
bronz- 6s vaskorra vallanak. 

A DenevCr-barlangban talalt Nyary egyes olyan csereprkszle- 
teket is, amelyeken tatar-motivumokat v61 felfedezni. 

Talalt vegiil a Denever-barlangban lijabbkori elkorhadt ru- 
hanemiit, tiizhelyeket, szertehevero Allati csontokat stb., a'mibol .arra 
kovetkeztet, hogy vagy haborus menekiilok, vagy rabl6k tanyaja 
lehetett a kozelebbi rnultban a barlang egy rksze. 

Nyiry bAr6nak felszazad elott vkgzett munkaja k6tsegkiviil 
tiszteletre its megbecsiilksre melt6, de nem felel meg a barlangkuta- 
t i s  azoknak a mai. tudomanyos modszereinek, amilyenekkel tud6- 
saink rendszeres kutatasaikat egykb barlangjainkban az ut6bbi idok- 
ben olyan nagy eredmknnyel vkgeztkk. 

Ujabban dr. Kadic Ottokir, dr. Tompa Ferenc 6s dr. Hille- 
brand Jeno vkgeztek e barlangban paleontolbgiai 6s rkgeszeti kuta- 
tisokat. Ezek eredrnknyeibol tudjuk, hogy a ,,biikk kulth-A"-riak 

BAr6 Nyiry JenB: Az aggteleki barlang, mint oskoni temeto. Bpest, 1881. 

fontos lelohelye a barlang, foleg a Csonthaz- es a Denever-bar- 
lang nevii resz. 

A barlang mai allatvilagarol - Dudich Endre dr. legujabb 
kutatasai adnak tajekoztatast.' 

Ezekbol tudjuk, hogy a barlang allatvilaga mintegy 200 faj- 
bo1 all, amelyek legnagyobb resze azonban olyan apro, hogy azok- 
hoz a szakember is csak kiilonleges gyiijto modszerek segelyb 
vel jut. 

Szerinte a barlangban talalhato faunat 4 reszre kell osztani. 
U. m. a valodi barlanglako es a barlangot kedvelo allatokra. To- 
vabba a barlangi vendegekre es a barlang veletlen vendegeire. 

Igazi barlanglako allat ebben a barlangban vagy 20 van. Eze- 
ken az apro allatkakon ,,a latoszerv csokevenyesedese, a tapinto- 
es szagloszervek kiegyenlito, erosebb kifejlodese, a borfestek anya- 
gainak eltiinese, a szaporodasi periodus megsziinese", szoval az 
alkalrnazkodasbol eredo mindazok a jelensegek eszlelhetok, me- 
lyek a barlang nyujtotta kiilonleges eletkoriilmenyekbol erednek. 

Ezek koziil itt felemlitesre alkalmas a szarazon meg leginkabb 
feltiino, az egesz barlangban fellelheto es 5-7 mm nagysagu feher 
vak aszka rak (Mesoniscus graniger)' es a barlang vizeinek voro- 
sessarga iszapja folott hszkalo 6s 2.5 cm nagysagra is megnovo 
U. n. ,,pokoli vakrak" (Niphargus). 

Ilyen igazi barlanglako tovabba a barlangi rablbcsiga (Dau- 
debardia cavicola) es a magyar vak futonc (Anophthalmus hunga- 
ricus). Ilyenek tovabba az aggteleki osrovarok (Plusiocampa spe- 
laea, Lepidocyrtus aggtelekiensis), a barlangi p6kok (Porrhomma 
errans Rosenhaueri) stb. 

A masodik kategoriaba tartoz6 h. n. barlangot kedvelo hllatok 
is allandban a barlangban elnek 6s itt szaporodnak is; de ezek a 
fajok a nekik megfelelo irletkoriilmenyek kozott a barlangon kiviil 
is megtalhlhatok. Ezeken kiilonben mar az alkalmazkodasi jelen- 

Dr. Dudich E.: i. m. 392-395. old. U. a. Az Aggteleki barlang Cletvilkga. A 
Magyar Barlangkutat6 Thrsulat 1931. Cvi januir h6 13411 tartott eloadasa. 

a Errol Frivaldszky annakidejen a ,,szemercses vakAsz" nCven emlCkezett rneg CS 
amelynek dr. MChely Lajos a Magyar Tudom. AkadCmia 111. osztilydnak 1931. Cvi januir 
12iki iilCsh tartott eloadisaban a Mesoniscus Leydigiana MCh. nevet adta. 



skgek nem kszlelhetok, legfeljebb a szaporodasuk periodussaga 
sziint meg. 

Van kozottiik tobb gilisztafkle, sok rak CS osrovar, atkak, ka- 
szasp6kok,' bogarak,' bizonyos lkgyfajok. Ide szokthk szamitani 
vkgiil a denevkreket is,' bar ezek ki is repiilnek a barlangbol. 

A barlangi vendkgek mar nem tartoznak a barlangi kletkozos- 
skghez, hanem bizonyos kletkoriilmknyek kivulrol csabitjiik be oket 
a barlangba.' Ezek tknyleg legtobbnyire nem is lkpik i t .  a be- 
hat016 fkny hatarat ks igy j6rkszt a barlang bejarata kozelkben ta- 
itlhatbk." 

A barlang vkletlen vendkgei semmifkle vonatkozasban nincse- 
nek a barlanggal, hanem vagy vkletleniil tkvedtek oda, vagy a kiil- 
vilag vize cipelte be oket. Ezeknek termeszetesen Allandban vPltoz6 
a thrsashga." 

A novknyvilagot az eddigi megallapitasok szerint az aggteleki 
barlangban csak gombak CS baktkriumok kkpviselik. 

Dr. Dudich Endre megallapitha szerint az  aggteleki barlang 
Allatvilagfinak egy kisebb rksze a denevkrek iiriilkkkbol 61. A bar- 
lang allatvilaginak nagyobb resze korhad6, vagy elkorhadt novknyl 
maradvlnyokbbl taplilkozik. Van azonban kozottiik olyan is, mely 
friss novknyi rkszekbW, pl. gornblk testkbol szerzi taplhlekht. Van- 
nak ezeken feliil ragadozbk, melyek teh6t mas allatokbbl tartjak 
fenn magukat. 

Van vkgiil a taplalkknak rnkg egy mAs forrhsa is! Ezek bizo- 
Nemastoma chrysomelas. 
' Trechus austriacus, Quedius mesomelinus. 

Jelenleg a kis patkds denever (Rhinolophus hipposidoros), a kereknyergG p a t k b  
denever (Rhinolophus euryale), a hosszli fiilG denever (Plecotus auritus) 6s a kesei dene- 
vCr (Eptesicus seronitus) elnek a barlangban. 

' Igy egyesek nappali alvisra hliz6dnak be a barlangba, mlsokat az alig viltozb 
hBmCrs6kleti teli llomra csalogat oda. Egyes fajokat a denever guano, vagy a sok gomba 
mycelium mint boseges tiplalek kecsegtet, masok pedig a barlangon kiviil is a hUvos 
helyeket, arnyas iiregeket kedvelik. 

" Vannak kozottiik hlzatlan csigak, az Oxychilus glaber nevfi iivegcsiga, egy gom- 
bSlyodB h z k a  (Cylisticus convexus), szzizllbliak, kiilonbozii bogarak, legyek, sok sz6- 
nyog (Culex pipiens), ket lepke (Scoliopteryx libatrix. Triphosa dubitata), fiirkeszdarazsak, 
atklk, a Meta Menardi nevti nagy pdk stb. 

Vannak kozottiik vizi puhatestfiek, rlkok, szlzllb6ak, mezei polosklk, gotek, 
bbklk, kigydk, sirganyakli erdei egerek stb. 

nyos baktkriumok, amelyek napfkny hozzajutasa nklkiil, vegyi Uton, 
oixdici6 titjin, chromoszint~zissel tudnak szerves vegyiileteket elo- 
illitani, testiik 610 anyagat kitermelni, mely azuthn az illatok koz- 
vetlen tiplhlkka. 

Ilyenek az  U. n. vasbaktkrium (Lepthotrix ochracea Kiiss. 6s 
L. crassa Chol.)' 6s egy kknbaktkrium (Beggiatoa lept~mitiforrnis).~ 

Az Aggteleki barlangr61 sajnalatoskkppen nincs olyan ossze- 
foglal6 tudomhnyos munkhnk, mely ezt a nagy termkszeti kincsiin- 
ket a tudomany mai BllAspontjiin 6s annak minden vonatkozasaban 
ismertetnk.' Nagyon kivanatos lenne ennek a barlangnak a tudo- 
many minden szemszogkbol va16 rendszeres atkutatisa ks az ilyen 
munkhlatok eredrnenyeinek egy, a mai kor szinvonalhn a116 tobb- 
nyelvii, kelloen illusztriilt ks megfelelo tkrkkppel felszerelt mun- 
kaba va16 foglalhsa. Ez Uton a barlangot a nagykozonskg korkben 
is ismertebbk tehetnok 6s az  krdeklodks is jobban megnyilvanulna 
irinta. 

Volt ugyan mar a multban is valarnelyes krdeklodks a barlang 
irant, de a hozzajuths nehkzskgei ks egykb, a kirAndul6kra hiitra- 
nyos koriilmknyek nem tudtak annak IAtogatottsAgat a kivanatos 
mkrtkkig kifejleszteni. 

Raisz Keresztkly Gomorvarmegye fomkrnoke mar 1801-ben 
v~llalkozott a barlang felmkrkskre, de munkajival csak a Vaskapu 
nkven ismert reszig jutott el. 1802-ben Raisz meg is irja a Bradla- 
barlang ismertetkskt nkmet nyelven.' 

1806-ban J6zsef nador, 181 7-ben Ferdinand foherceg litogat- 
jak meg ks gyonyorkodnek annak szkpsegeiben. 

1807-ben Beredetzky Samuel nkmetul, ugyanebben az  idoben 

A Lepthotrixek a vizvezetekek csoveiben is tenyksznek 6s ezek tomegei alkotjAk 
azokat a voroses barna cafatokat, amelyek a vizvezetek viz& olyan kellemetleniil be- 
szennyezik. 

Dr. Dudich Endre: Az aggteleki barlang lllatvilagdnak klelemforrlsai. Allattani 
Kozlemhyek XXVII. 1930. - Dr. Dudich E: Az Aggteleki barlang. Termeszettudominyi 
Kozltiny 1930. 1-15. fiizet 6s dr. Dudich Endre: A barlangok eletvilaga cimen ,,A Ma- 
gyar Barlangkutat6 Tarsulatban" 1931 januir 13-ln tartott eliiadisa. Vegiil dr. Sods 
Lajos: filet a fold alatt. A termeszet 1930. h i  13-14. szlma. 

a Sokat igkr e tekintetben dr. Dudich Endrenek az Aggteleki barlangr61 most kb- 
sziil6 munklja, mely tobb irhnyban hezagpdtld lesz. 

' L. nevezetteknek ml r  elobb idezett munklit. 



Bartholornaeides Laszlb latin nyelven isrnertetik annak latvanyos- 
sagait. 

1829-ben Vass Irnre gornori fornkrnok vallalkozik a felrnkrksre 
,ks fel is veszi azt a Pokol nevii rkszkig 6s ezzel annak a vkgkig. Neki 
tulajdonitjak az ,,Uj Ag" nevii resz felfedezkskt. Isrnerteti is a bar- 
langot: ,,Az aggteleki barlang leirbsa" Pest 1831 cirnii munkajiban, 
melyhez mar a barlang fekvkskt feltiinteto tkrkkpet fiiz. Ez a 100 ev 
elott rnegjelent rnunka a barlang egyik legjobb isrnertetoje, rnely 
annak a kornak a viszonylataban rna is elisrnerkst krdernel. 

1841 -ben Perknyi Janos Salarnon a tudornanyos ornithol6giA- 
nak 6s rnarnrnalogianak 6s Frivaldszky Irnre a tudornanyos faunisz- 
tikanak rnegalapit6i kerestkk fel a barlangot; 1853-ban Frivaldszky 
JAnos 6s Irnre vkgzik az elso zool6giai kutatisokat a barlangban. 
A kkt Frivaldszky testvkr kutatisanak eredrnknyei azonban olyan 
kkson littak napvilagot,' hogy oket Schrniedl Adolf osztrhk kutat6 
megelozte."857-ben lhtott dr. Schrniedl Adolf nkrnet nyelvii isrner- 
tetkse napvilagot: ,,Die Baradla-Hohle bei Aggtelek und die.Led- 
nice-Eishohle bei Szilitze" cirnen. 

Az alkotrnhny visszaallitasa kvkben mar a Magyar Orvosok es 
Terrnkszetvizsgal6k vhndorgyiilkse latogatja rneg. De nagyobb kr- 
deklodks rnkg ebben az idoben sern nyilvanul rneg irhnta. Ugyan- 
ebben az kvben jelent rneg Hunfalvy Jhnosnak: ,,Gornor ks Kishont 
torvknyesen egyesiilt vhrrnegykk leirasa" Pest 1867. cirnii rnunkiija, 
amelyben kiilon fejezetben irja le a Baradla-barlangot.' 

1881-ben jelenik rneg bar6 Nyary Jeno mar idkzett rnunkaja, 
mely abban az idoben kktskgkiviil szArnottevoen hozz~jarult ahhoz., 
hogy az aggteleki barlangra a kozfigyelrnet felhivja. Talan ez a 
munka is kozrehatott arra az elhatarozisra, hogy 1881-ben a Ma- 
gyarorszagi Kirpategylet bkrelje ki az addig rnaghnbkrletben volt 
barlangot. Ez a kotelkk azutan 1886-ban 6rok bkrlettk alakult At, 
mely idotol azutAn tij korszaka nyilott rneg a barlangnak. 

A Magyarorszagi KArpAtegylet a rnaga szerkny anyagi esz- 
kozei rnellett ks tagjainak faradhatatlan tevkkenyskgkvel sokat tett 

Frivaldszky J.: Adatok a magyarhoni barlangok faunhjhhoz. (Math. 6s Term& 
szettudomhnyi Kozlemenyek 111. 1865. 27-43 .  old.) 

' Dr. Dudich: Die Geschichte und der Stand der biologischen Erforschung der Agg- 
teleker Tropfsteinhohle Baradla in Ungarn, 1930. 

ettol az idotol kezdve a barlang krdekkben, foleg pedig olyan irany- 
ban, hogy azt elhanyagolt allapotab61 kiernelje 6s konnyebben meg- 
tekinthetovk tegye. 

Siegrneth Karoly inditvanyara rnkg 1886-ban elhathrozta az 
egyesiilet egy trlj bejarat nyithsat a barlangba, hogy ennek a rkvkn 
annak egksz hosszban va16 bejhrasat rnegkonnyitse. Ennek krdekk- 
ben Miinnich Kalrnan faradhatatlan 6s ijnzetlen tevkkenyskgkvel 
mar 1886-ban rnegtortknt a barlang tij felvktele, arnelynek alapjhn 
a bejirat terve is elkksziilt. 

A ferdkn lefelk vezeto tij bejarat a nehkzskgek lekiizdkskvel 
azuthn 1890-ben nyillott rneg. Ezt verest6i bejaratnak is hivjak, 
mert kozelkben van a Verestb nevii kis dolina t6. Az aggteleki its 
verest6i bejarat egyrnastbl va16 tavolsaga a barlangon i t  4925 m. 

A barlang tovabbi vonalan 4925 m-nkl nyilik az Arany-utca 
nevii ag, rnajd a fohg vkgkn a Pokol nevii koriilbeliil 500 m hosszti 
rksz, melybe 1928-ban Kaffka Pkter felrnkrkse 6s tervei szerint J6s- 
vafo hatirhban, a Farkaslyuk volgykben, j6svafoi elnevezkssel kk- 
nyelrnes tij bejhratot nyitottak.' 

A 9166 m hosszti barlang Eur6pa legnagyobb ilyen nevii ter- 
mkszeti alkotasainak egyike.Tseppkokkpzodrnknyei az 1927-ben 
itt jhrt osztrak ks nkrnet barlangkutat6k rnegallapitasa szerint sem- 
rnivel sern rnarad a vilaghirii Adelsbergi barlang ilyes kkpzodrnknyei 
~nogot t .~  

Hazank szerencsktlen rnegcsonkitasa ks terrnkszeti kincsei 
nagy rkszknek elszakitasa bta nagyobb krdeklodks nyilvanult rneg 
e barlang irhnt. 

A Magyarorszagi KarpAt Egylet, kiilonosen pedig gornori osz- 
tilya lelkes tagjainak tevkkenyskge 6s a rksziikrol felkeltett kozkr- 
deklodks bizonyara nagyban hozzAjArultak ahhoz, hogy a korrnhny 
gondosshga is rnegnyilatkozzkk e vilhgnevezetesskgii barlang irAnt 
ks annak krdekkben cselekvksre hattirozza el rnagat. 

* Dr. Dudich Endre: ,,Az aggteleki barlang". Term6szettudomBnyi Kozlony. 1930. 
.jliliusi 91 1-912. fiizet, 387. oldal. 

Qz Eisenriesenwelt 33.000 m, az adelsbergi barlang 23.061 m, a Dachstein-Mam- 
muthijle 15.000 m. E hhom utdn hosszlisdgban negyediknek az aggteleki barlangk ko- 
.vetkezik. (Dr. Dudich Endre: i. m. 386. old.) 

' Dr. Dudich i. m. 390. old. 



Amint m L  egy rnasik fejezetben rhrnutattunk, a kereskede- 
lemiigyi miniszter fijabban a hozzajuthst egy aut6fit kikpitksknek 
tamogatashval nagyban elosegitette; a vallis- ks kozoktathsiigyi 
miniszter anyagi thrnogathsa pedig lehetovk tette, hogy a barlang 
meredekebb rkszei kolkpcsokkel ks korlhtokkal legyenek ellhthatbk 
ks hogy a barlang a kanyarg6s patakon lktesitett 104 hid rnegkpl- 
tkskvel konnyen jhrhatdvh vhljkk.' 

Ugy a tudornhnyos k u t a t h  terkn, mint a turisztikai forgalom 
elosegitkse krdekkben azonban rnkg sok teendo vhr megoldbra  ah- 
hoz, hogy hazhnk e meg sern becsiilheto nagy nemzeti krtkke, ks 
annyira lhtvhnyos terrnkszeti emlkke a kivhnatos mkrtkkig koz- 
kinccsk vhljkk ks azt az idegenek is mink1 siirfibben latogasshk! 

' E munkilatok sikeres biztositisa k6riil Soldos BCla faispin fejtett ki elisme- 
rksre mClt6 tevekenyskget. 

3. Egyes f&, mint termkszetl: emlekek. 

Egyes f i k  rnagas koruk 6s mkreteik folythn krdemlik meg, hogy 
azokat kletiik tartarnhra becses termkszeti ereklykkkknt megbecsiil- 
jiik 6s odaad6 gondozhsban rkszesitsiik. Ezek nemcsak a honi faj- 
thk koziil valbk, mert a kiilfoldrol hozott 6s ide telepitett fafajok 
kozott is akadnak elkg szkp szhrnban ilyenek. 

Vannak azuthn kiilfoldi fafajok, melyek ritkashguk miatt 
krdemlik meg a termkszeti ernlkkkknt va16 elbirhlhst; 6s vannak 
olyan honi kredetii fapkldhnyok is, amelyek a gazdashgi htalakulhs 
folythn bizonyos helyeken rnhr ritkashgszimba mennek. Vannak 
ezenkiviil olyanok, arnelyeknek feltiinoen szkp novkse, esetleg kiilo- 
nos alakja, abnormis kifejlodkse kivhnja meg, hogy azokat,. mint 
ritkashgokat a nemzet termkszeti ereklyki kozk soroljuk. 

Vannak azuthn f ik ,  arnelyekhez a nemzet tortknelmkvel kap- 
csolatos ernlkkek fiizodnek, vagy arnelyek irodalom- vagy rniivk- 
szettortknelmi, esetleg gazdashgtortknelmi ' vonatkozhsban jutot- 
tak jelentoskghez. 

Vannak vkgiil olyanok, amelyekhez nkpmondhk 6s regkk fii- 
zodnek. 

l Szeged viros polgarmestere pl. Kiss Ferenc ny. min. tanicsos inditvinyira a 
Szeged vhos hatiriban, 1805-ben vCgzett els6 mesterseges iiltetCsb61 eredi5 erdobol 
viszamaradt 9 darab kocsanyos tolgyet 6s 1 darab vadkortefit 1930. Cvi 18.133. szimu 
intkzkedkskvel termkszeti emlkkkent fenntartani rendelte. 



a )  Hazai faju, koros e's nagyme'retii fape'ldanyok. 

Nalunk kiilonijsen a szelidgesztenye-,' a tolgy- 6s szilfa azok 
a honi fafajok, amelyekbol mitg a leglitvinyosabb pkldanyok ma- 
radtak reink. Akadnak azonban e mellett a csonkaorszigban rnkg 
elvittve m i s  fafajokbd is rneglepgen nagymkretii torzsek.' 

Szelidgesztenye ma kktsegkiviil az orszig  legoregebb ks leg- 
hatalmasabb rnkretii klofija. Koszeg vi ros  tulajdoniban a Kirily 
volgyben i l l  ez a pkldiny (2. ks 86. kkp), melyet mkg 1817-ben 
Czeke Gusztiv ajindkkozott Koszeg virosinak. Mellrnagassigban 
9.25 m a keriilete; koronijinak itmkroje 24 m. Korit  800 kvre 
becsiilik. 

EnnCl nem sokkal kisebb mkretii szelidgesztenyefa i l l  a Mecsek 
dklkeleti oldalhn, a DunagBzhaj6zBsi Tarsasag tulajdoniban lev6, 
ks Pkcs szab. kir. v i ros  erdeje szornszkdsigiban elteriilo ti. n. Gesz- 
tenyksteton. (87. kkp.) 

Keriilete mellmagassigban rnkrve 8.8 mkter.' A fa  torzsitnek 
magassiga az elso eligazasig 2.5 m. A fa  magassiga 14 m. 

Volt m6g nem rkgen ezeknkl is hatalmasabb rnkretii 6s bizo- 
nyira  korosabb szelidgesztenyefhnk! Zalamernye kozskg hat& 
riban, a veszprkmi kiptalan birtokin, a zalarnernyei 6s zalatijlaki 

A szelid gesztenye irodalma jelentekeny mkrtekben dr. Gayer Gyula kivi16 bota- 
nikus nevehez flizodik, akinef magyar 6s n h e t  nyelven megjelent Crtekes tanulmC 
nyaiban a nagymeretii 6s magaskorli szelid gesztenyefikr61 is boseges adatok vannak. 
L.: Der Letzte Kastanien-Urwald in Ungarn. Miteilungen der deutschen Dendrologischen 
Gesellschaft 1925. 111. old. Vasvirmegye fejliidestorteneti nuvCnyfoldrajza 6 s . a  praeno- 
rikumi fl6rasav. Vasvirmegye 6s Szombathely viiros KulfliregyesuletCnek 6s a VasvAr- 
megyei Mlizeumnak 1. evkonyve 1925. Die Walder und Baume des alpinen Vorlandes in 
Westungarn. Mitteilungen d. deutsch. Dendrol. Ges. 1926. 23. old. Haldokl6 gesztenykk. 
Budapesti Hirlap 1926. januiir 29. A gesztenye: Termeszettudomanyi Ktizlony LX. k. 
1928. 617. old. ertekes dolgozatokat irtak mkg: Scherman Szilird: Haldokl6 gesztenyk- 
sek cimen a Turistasig 6s Alpinizmus 1926. 7 - 8 .  szimiban. Rapaics Raymund dr.: 
A velemi gesztenyesek: Magyarsig. 1927. jlinius 19. Az utolsd magyar gesztenye-erdo. 
Pesti Hirlap 1927. j6lius 31. A tortenelem 616 tanui, Pesti Hirlap 1927. augusztus 28. 
Oreg fik, osi legendik. Terrneszettudominyi Kozlony. 61. kot. 1929. december 15. 
721. old. Pauer Arnold: AdalCkok a koszeg-vidideki gesztenyesek tortknetkhez. Vasvhr- 
megyei Mlizeum 11. evkonyve. 1927. 197. Nemet szovegben ugyanott 246. old. FoldvLy 
Miksa: A Balaton 6s kornyekenek termeszeti emlekei. Erdeszeti kiskrletek 1928. XXX. 
kot. 341. old. 

a A gyokfonel a kerulete 10.0 m. 



hatar tal6lkozasana1, az oromhegyi csapas mellett allott ez a gesz- 
tenyefa, amelyet mintegy 20 kv elott vagtak ki. A mkg rneglevo  US-. 
kbjanak keriilete 10.70 m. Az idok soran 14 sarjadkk fakadt belole,. 
amelyek koziil az egyik Foldvary megallapitasa szerint 100 kves. 
lehet. A tobbi mintegy 40 kves.' 

A veszprkmi khptalan mint tulajdonos sovknykeritkssel vette 
koriil a sarjak e csoportjat, melyek mint az osi fa emlekei ks leszar- 
mazottjai, ilyen kialakulAshban is megkrdemlik, hogy azokat ter-. 
meszeti emlekkknt megbecsiiljkk 6s minden idokon a t  gondozasban 
rkszesiiljenek.' 

A vasmegyei ma is elo leghatalmasabb szelidgesztenyefa utan,,, 
a Zala rnegyitben Bazsi kozsegben Harsfa Flbrian telkkn a110 pkl-. 
danyt mkretei utan a masodik helyen kell emliteniink. Mellmagas-. 
sagi keriilete 8.40 m. Atmkroje 2.95 m. MagassAga 12 m. Korona- 
janak szklesskge 23.8 m. Sajnos, hogy a fa beteges 6s igy m a r  
hosszti kletre alig szamithat. Az iireges, odvas torzs dkli oldalan a. 
fold szinktol az elso eligazasig levalt mar a kkrge, ami kktskgkiviil 
a pusztulas jele. Ilyen mivoltaban is mindenkeppen megerdemli az. 
odaadb, kegyeletes g o n d o z a ~ t . ~  

Velem vasmegyei kozskg retjen van egy 8.25 m torzskeriiletii. 
gesztenyefa, melynek rnellmagassagi atmkroje 2.62, magassaga. 
22 m, koronajinak atmkroje pedig 30 m. 

Tekintelyes a mkrete annak a szelidgesztenyefanak is, mely 
Szentgyorgyvar zalamegyei kozskg h a t h i b a n  Remete Jdzsef gyii- 
molcsoskertjkben az ~ r e g h e g y  nevii dombon All. A torzs mellrna- 
gassagi keriilete 7 m. Atmkroje 2.23 m. Magassaga 15 m. A korona 
keriiletknek Atmkroje 14 m. Amint beszklik, 1864-ben villam suj- 
totta, mely a torzs dklnyugoti oldalan futott vkgig. Ennek emlkkkre 
egy fesziiletet fiiggesztettek re i ,  mely az 1864. kvszamot jelzi." 

Foldviry Miksa: Erd. Kiskrl. 1928. 341. old. 
a A kozelkben 9116 nagymkretii tobbi pkldinnyal kapcsolatban - amint arra az 

el6zo fejezetben kitkriink -, ott egy rezervAci6t kellene lktesiteni, hogy az oreg gesz- 
tenykket kivktel nklkiil fenntartani lehessen az ut6kornak. Ugyanez volna kivinatos a 
mecseki gesztenykkkel is. 

Gayer i. m. 6s Foldviry i. m. 
' Ambrus Lajos felvktele szerint. 

Foldviry Erd. Kiskrl. 1928. 343. old. 



Gayer leirasa szerint' a koszegi KirAly vdgyben lkvo, ks rk- 
sziinkrol elsonek ks legoregebbnek jelzett 9.25 m keriiletii geszte- 
nyefa kozelkben is all mkg egy 7.46 m ks egy 4.28 m keriiletii gesz- 
tenyefa. 

A vasvarmegyei Cak kozskg legelojkn is talhlhatb egy mellma- 
,gassagban 6.30 m '  keriiletii, 10 m magas szelid gesztenye, mely- 
.nek koronaszklesskge l l m (88. kkp). 

Egy igen szkp alakh, 5 m keriiletii egkszskges szelidgesztenye 
.all br. Baich Mihaly alsoszelestyei parkjiban (89. kkp). 

ZAkany kozskg hatAraban a Tolosi diilon lkvo szolokben Nav- 
racsics Gyorgynk tulajdona egy szkp 6s terebklyes gesztenyefa, 
melynek 3.79 m a keriilete, 1.19 m az Atrnkroje, 18 m a magassiga. 
Ugyancsak a Tolosi diiloben nem messze az elobbi fat61, Varga 
.Gyorgynk szolojkben All egy 2.40 m keriiletii, 0.76 m atmkrojii 6s 
16 m magas szelidgesztenyefa, ~ t b . ~  

Amint a sok kBziil e pkldak igazoljak, szelidgesztenyefakbbl 
,elegskges szhmban vannak 18tvAnyosan szkp termkszeti emlkkeink, 
melyek kivktel nklkiil megkrdemlik a szbmbavktelt, ks azt, hogy 
megoltalmazasukr61 gondoskodjunk. 

Tolgybol is maradtak magas koru 6s nagymkretii pkldanyok 
rehnk; ha nem is olyan arhnyban, amint a tolgy elterjedkse mellett 
,ezt joggal virni lehetne. 

Tudomhsunk szerint a legidosebb ks legnagyobb mkretii tolgy 
a Ferenc bajor kiralyi herceg sirvhri kastklyinak parkjaban A116 
pk ldhy  (Quercus pedunculata) , melynek mellmagassagi keriilete 
23.90 m, Atrnkroje pedig 3.74 m. Magassiga 23 m, koronhjhnak At- 
mkroje pedig 22 m. (90. ks 91. kkp.) A kastkly ks az uradalom egy- 
'kori tulajdonosai, a NAdasdy gr6fok valamelyike iiltettette egykor, 
a ma legalabb 4--500 kves oreg fat, mely a tortkneti adatokban is 
sokszor szereplo kastklykert sok emlkkknek ma is klo tanuja. A ko- 
.zelkben h116 fAk is oregek, de korhntsem kozelitik meg hatalmas 

Gayer Gyula dr.: V a s v h e g y e  fejl6destorteneti novenyfoldrajza 6s a praenori- 
'kumi flbrasiiv. Vasviirmegye 6s Szombathely vlros kultliregyesiiletenek 6s a Vasvlr- 
.megyei M6zeumnak I. evkonyve 1925. 37. old. 

A mereteket Ambrus Lajos vette fel. 
Toldvlry  M. i. m. 343. old. 



89. SZELID GESZTENYE. 
(Castanea vesca.) 

Bar6 Baich Mihaly szelestyei kastelya parkjaban. 
A torzs keriilete5.00 m. Mellmagassagi atmero 1'59 m. A korona atmeroje 16'00 m. 

Ambrus Lajos felvetele. 



90. 6REG T6LGYEY. 
Ferenc bajor kir. herceg s i ~ l r i  kastelya parkjiban. 

Hatterben a 8'90 m keriiletfi legidijsebb tolgyfa. 
Arnbrus Lajos felvdtele. 





92. YOCSANYOS T~LGY. 
(Quercus pedunculata.) 

Nagy Gyorgy kissitkei erdejkben. 
A torzs keriilete 7'10 m. Mellmagassagi atmkrBje 2.26 m. A korona btmkr8je 22.00 m. 

Ambrus Lajos felvktele. 





meretii tarsuk korat. Mai tulajdonosa nagy kegyelettel veszi koriil 
es a megkrdemelt gondozasban rkszesiti. 

Felsobiiki Nagy Gyorgynek vasmegyei kissitkei erdejkben van 
egy hatalmas tolgy, melynek mellmagassigi keriilete 7.10 m; at- 
mkroje 2.26 m. Magassaga 28 m, koronaja atmkroje pedig 22 m. 
(92. kkp.) 

Nem sokkal kisebb a keriilete, de teljesen alaktalan a teste 

r a Ferenc bajor kiralyi herceg sarvari uradalma Farkas-erdo nevii 
rkszkben a116 ks koznkven ,,banyafaU megjelolkssel ismert oreg 
tolgyfanak. (Querus sessiliflora.) (93. kkp.) Mellmagassagi kerii- 
lete 6.40 m, atmkroje 2.30 m. Magassaga 23 m, koronajanak at- 
mkroje pedig 32 m. 

Csurgo nagykozskg hataraban kozskgi birtokon, a sktakert 
kszaknyugoti sarkan, a tiizolt6torony kozelkben all egy 4.80 m ke- 
riiletii kocsanyos tolgy, melynek 1.53 m az Atmkroje. Egyik aga 
pusztuloban van, egyebkent egkszskgesnek latszik. 

A Knipsz Antal bkcsi lakosnak kamahazai (Zala m.) pusztajan 
a116 tolgynek, amelyrol alabb meg megemlekezni kivanunk, 4.50 m 
a mellmagassagi keriilete 6s 1.43 m az atmkroje.' 

A dibsgyori kincstari erdogazdasagi uradalomban termkszeti 
emlkkkknt tartjak nyilvan 6s bekeritve vkdik a bekknyi erdoori lak 
mellett a116 gyonyorii koronajti tolgyfat. MellmagassAgi atmkroje 
1.20 m. Kormkrete 3.90 m. Magassaga 16 m. Koronaja vetiiletknek 
atrnkroje 21 m. 

Ugyancsak termkszeti emlkkkknt gondozzak ott a Kkkmezo 
mellett A116 6s ,,MatyAs kiraly faja" nkven ismert tolgyfat. Mellma- 
gassAgi Atmkroje 1.25 m. Kormkrete 3.95. Magassaga 23  m. Koro- 
naja vetiiletknek Atmkroje 28 m. 

Itt kell megemlkkezniink a csAkvAri Esterhazy gr6fi uradalom 
nagymkretii, idos tolgyfair61. A csakvar-gesztesi hitbizomany urai 
mar generAci6k 6ta nagy kegyelettel 6vjAk az uradalmi erdok oreg 
fAit. Ennek a tiszteletremklt6 gondozasnak az eredmknye, hogy az 
uradalmi erdokben ma is mkg 82  drb. 4 m ks azon feliili keriiletti 
kiilonbozo fajti torzs all. Ezek koziil 72 darabnak 4-49 m a kerii- 

* Foldvziry Erd. Kiskrl. 1928. 344. old. 



lete, 10 darabk pedig 5 m 6s 6.97 m kozott vhltakozik. Az elso kate- 
,g6riBb61 48 drb. a tolgy, mig a masikb61 6 drb. Ez utbbbi, tehat a 
legoregebb hat darab koziil is, a nanai Kisbiikk erdorkszben A116 
:egy 6.97 m, egy 6 m keriiletii ks egy 5.09 m keriiletii, a csaszari Ko- 
,paszhegy nevii erdorkszben pedig egy 5.60 m keriiletii mkg teljesen 
legeszseges ks igy ezeknek rnkg hosszu eletet igkrnek. 

A gr. Szechenyi Bertalan felsosegesdi (Somogy) uradalma- 
ban is tobb ilyen vastag tolgyfat gondoznak. Ez a nagy termkszet- 
.szeretetre va116 gondozas mindenkkppen utanzasra mklt6. 

Vannak, de mar ritkibban olyan torzsek is, amelyeket nemcsak 
vastagsagi, hanem egykb mkretiik ks szkp novksiik tesz krdemessk 
a termkszeti emlkkkknt va16 megbecsiilksre. Herceg Hohenlohe Ke- , 
.resztely somogyszobi legelo erdejkben all egy szkp tolgy (94. kep), 
melynek 3.07 m mellmagassagi torzskeriilet mellett mintegy 30 m 
magas 6s teljesen egyenes torzse az elkgge szabad allas dacara 
.22 m magassagig teljesen agtalan. Ez a gyonyorii torzs minden- 
k6ppe.n krdemes arra, hogy az uradalom termkszeti emlkkkknt a 
Iegnagyobb vedelemben CS megbecsiilksben rkszesitse! 

A szilfak kiralya ketskgkiviil az akarattyai szil (Ulmus cam- 
,pestris), melyet a balatoni nyaral6k olyan 'szivesen keresnek fel. 
(95. kkp.) Eotvos Karoly irasaiban igen kedvesen emlekezik meg 
<err01 az oreg far61.l ,,Sziiletkse 6ta - igy ir - maganosan All ott 
a dombteton, Biiszkkn, vkdteleniil, viharok 6s villhnok ostromii- 
-mAban." Tknyleg fejedelmi 6s olyan az elhelyezkedese, hogy messze 
.nyugatrbl, Tihany ormar61 is l a t h a t 6 . q  fa me1101 elragad6 kilhtas 
nyilik a Balaton felk. Alig csal6dunk) ha feltessziik, hogy olyan 
iiltethette oda, akit elbhjolt e pontrdl nyil6 gyonyorii kkp 6s ezkrt 
.valarnifkle tanyit verhetett ezen a helyen, arnely rnellk azuthn ezt a 
fa t  iiltette. A vallasalapok bkrletileg hasznositott szAnt6foldjkn a116 
k s  sziikre szabott szegknyes keritkssel ovezett ennek az oreg f h a k  
mellmagassiigi keriilete 7.42 m. Mellmagass5gi itmkroje 2.36 m. 
MagassAga 22 m. Koronhjinak atmkroje 26 m. A foldtol mkrt 1.30 
m magasshgban mar hhrom hatalmas i g b a  tagolbdik. A szktaga- 
zhsnhl kialakult lapos feliileten korhadhs keletkezett. Nincs kk ts4  

' Eotvos Kiroly: Utazis a Balaton koriil. I. kiit. 
' Foldvbry: Erd. KisCrl. 1928. 325. old. Herceg Hohenlohe somogyszobi legelderdej8ben. 

A torzs rnellmagassagi kerulete 3.07 m. A torzs 22 m magassagig agtalan es hengeres novesii. 
A fa magassagat 30 meteren feliilinek becsulik. 

Ambrus Lajos felvdtele. 



95. AZ A Y A R A T T Y A I  SZ IL. 
(Ulmus campestre.) 

A vallasalapitvany birtokan a kenesei tit menten. 
A torzs keriilete 7'60 m. Mellmagassagi atmeroje 2.34 m. A korona atmeroje 26'00 m. 

Ambrus Lajos felvetele. 



gunk abban, hogy a vallhs- 6s kozalapitvanyok intkzoskge a jovo- 
ben fokozottabb gondozasban rkszesiti ezt a tiszteletre mkltb oreg 
f i t ,  6s. kornyezetkt is e becses ereklykhez mklt6an alakitja ki. 

Hatalmas szilfa h11 Budapest szkkesfovhros vhrosmajori park- 
jhban. Mellmagasshgi keriilete 4.21 m; htlagos htmkroje 1.34 m. 
Beszorultan 61 fiatalabb mhs fhk kozott. Ezeknek a kksobb kifejlett 
szomszkdoknak koronai utbbb khrosan befolyhsolthk az  oreg f a  
szklso iigainak kletkt ks azok egynkmelyike a vkgkn elszhradt. Igy 
is mkg elkg terjedelmes az  egykor szabad hllhsban, akadhlytalanul 
kifejlett korona. A fa is mkg elkg kp ahhoz, hogy hosszti idokon At 
disze legyen a fovhros parkjhnak. 

Ennek a kivhnshgnak azonban az  a nklkiilozhetetlen feltktele, 
hogy az  illetkkesek a mult pkldhin okulva, ezenttil nagyobb figyelmet 
forditsanak a fovhrosban tigyis olyan ritka oreg fhkra. 

Ennek a vkn szilnek pedig mhr a mult szhzad elso felkben elkg 
nagy megbecsiilksben lehetett rksze. Az ott iillott rkgi hihnyos fasor 
helyett ugyanis akkor az  tit szklesitkskvel kapcsolatban hj fasort 
iiltettek, arnelyhez ezt az  oreg fht, a phrhuzamos mhsik sorban pe- 
dig egy annhl viszonylag fiatalabb, de szintkn elkg idos ks kiilonosen 
szkpen fejlett szilfht fenntartani igyekeztek. 

Az egyik itj fasort ennek a fiatalabbnak a vonalhba iiltettkk, a 
phrhuzamosan vont mhsikat, az titszklesitks folythn az  eddiginkl 
thvolabb. Bhr ebbe az  tij vonalba nern esett egkszen belk az  oreg 
szilfa, mkgis megkegyelmeztek neki. Megkimkltkk, hogy a mult 
idok oreg tanuja fennrnaradjon az  utbkornak. 

Az ut6bbi idoben sajnos nem hllapithattuk meg ezt a kegyele- 
tes kimkletet. 1929 szeptemberkben ugyanis egy elkg mklyen hsott 
csatorna-elhgazhst vezettek az  oreg f a  tovktol csak egy mkternyi 
thvolshgban, ami hltal elkeriilhetetlennk vhlt a gyokerek megskr- 
tkse. Kozvetlen kozbenjhrhsunkra csak azt igkrtkk meg, hogy kimk- 
letben rkszesitik a gyokereket, de nem azt, hogy a csatornht thvo- 
labb helyezik el.' 

A phrhuzarnos fasor elobb emlitett mhsik ritka szkp no- 
vksii oreg szilfhjht mkg nagyobb khrosiths krte. 1926-ban ugyanis 

l Jellemzo a termkszetvkdelem fejletlenskgkre, hogy a kozonskg korkbB1 nem akadt 
mls, aki felsz6lalt volna a csatorndnak az oreg fdra htalrnas vezetkse ellen. 



ennek a legszebb alaku, egkszskges ks egy termkszeti emlkk min- 
den jellegkt m a g h  viselo, 3.52 m keriiletii szilfhnak magasan iilo 
szkp koronajabbl csak azkrt vhgtak le egy emberderkk ( 4 0 - 4 5  cm) 
vastagsigil @at, hogy az  alatta elteriilo gyepszonyeget az  oreg fa 
thlsagosan be ne arnykkolja. RomlasAra volt mkg az is, hogy a levA- 
gasnhl nem alkalmaztak hozzakrto eljhrhst, mert fiirkszelks kozben 
annak mkg egkszen At nem vigott  als6 oldala a torzsbe jelentkke- 
nyen behasadt.' Ez a soha be nern heggedo, de mihamar bekorhad6 
vigttslap, ez a z  eliiszkosodo sebhely lesz ennek a hosszh kletre hiva- 
tott, teljesen egkszskges, szkp oreg fhnak, ennek a kedves termkszeti 
emlkknek a korai megront6ja! 

Kkt & mulva ugyan e parknak a tovabbi rkszkn virul6 egy ma- 
sik 3.59 m keriiletii gyonyorii szilfa is ugyanilyen sorsra jutott. VillA- 
san kiindul6 koronijinak felkt tartb, 40-50 cm vastag egkszskges, 
hatalmas Agat vagtak le, hogy az ekkknt megapasztott egyoldalh ko- 
rona kevksbbk Arnykkolja be a gyepszonyeget. (96. kkp.) 

A parkokban, legfokkppen pedig Arnyas fakban szegkny Buda- 
pesten tehat mkg nern is rkgen ilyen, itt ritkasagszamba meno kv- 
szizados f ik ,  gyonyorii termkszeti alkothsok estek aldozatul 
a rovid kletii, krtkktelen gyeppizsit rosszul alkalmazott szol- 
ghlathnak! A kotengerben 616, 6s a termkszet alkothsait eleggk 
nklkiilozo fovhrosi nkp szemknek tknyleg kedves az  ilyen bujazold 
phzsit. Am lehet azt az irnykkos rkszeken thl, boskges arhnyokban 
ks nagy krtkkek felAldozAsa nklkiil is biztositani! 

VAzolni sem tudjuk azt a hatast, melyet pl. Berlin kozonskgk- 
nek a termkszetvkdelemkrt ma mar kozismeretiien annyira lelkesedo 
kozonskgkben vhltana ki az ilyen eljirhs! Bajos leirni, hogy milyen 
mkrtkkig zhdulna fel a nkmet foviros, ha  pl. az Unter den Linden 
tortkneti emlkkii fasorai valamely kp torzskn kiskrelnknek meg ilyen 
soha be nem hegedo, 6s ilyen indokolatlanul vkgzett csonkitasokat. 

A szkkesfovArosi Varosmajorban az  emlitett 3 szilfin kiviil 
Gin mkg a park mas rkszein is nkhhny idosebb szilfa, ezek azonban 
mar kevksbbk szkpen fejlodtek. 

Itt megjegyezziik, hogy ugyanekkor a VBrosmajor annak a fasorinak, amelyben 
ez a szjilfa is allott, minden torzskrijl levagattak egyik oldalon a vastag Bgakat ugyan- 
:!yen ckl szolgdlatdban. 

96. MEGCSONK~TOTT ~ ~ R E G  SZILFA 
a budai VArosrnajor parkban Torzskeriilete 3.59 m. 

Arnbrus Lajos felvetele. 



A gr. Esterhhzy-fkle, elobb emlitett hitbizomanyi birtokon is 
all kkt szilfa, amelyek keriilete a 4 m-t meghaladja. 

Harsfa nagymkretben kevks fordul elo a csonka orszig  terii- 
letkn. Magyarhzatat abban keressiik, hogy a megcsonkultan meg- 
maradt orszagrksz j6reszt szolomiivel~sre is hasznalt teriilet, ahol 
annak idejkn a szolokotozksre hasznhlt hhncsnyerks ckljAb61 nem 
kimkltkk a hhrsakat. A varkastklyok ks egykb uri tanyak harsfhi pe- 
dig azok elpusztitAsAva1 vesztek oda. 

Batthyany-Strattman herceg nagykanizsai uradalma zsi- 
gardi erdejknek 49 tagjaban, 158 m tengerszin felett, az ti. n. 
Halast6 (usztat6rkt) mellett, az erdoori lak kozelkben All tal in a 
csonka orszhg legidosebb hhrsf Aja, melyet Zrinyi-harsf a nkven is- 
mernek. Hatalmas csonka torzse zomok. Formhtlan alakja az oreg- 
skg sokfkle jelkt hordja magiin. Mellmagassagban mkrt keriilete 
7.70 m. i j t  m magassagnal csonka a torzs, ahol is 3 Agra oszlik.' 
Az uradalom 80 61' teriiletet kihasitott a fa koriil S azt iizemtervkben 
is kivonta a hasznalat a161, hogy a fhnak mindenkkppen kirnkletet 
biztositson. 

A di6sgyori kincstari erdogazdasagi uradalomban Bekknytol 
nyugatra esoen, kb. egy 6rajArasnyira talAlhat6 a Paphars nkven 
isrnert, fkloldalas, csonka, ks erosen odvas h im ,  melynek mellma- 
gassagban mkrt korrnkrete 4.85 m. Az uradalom termkszeti emlkk- 
kknt tartja nyilvhn. 

A grbf EsterhAzy-fkle, elobb ernlitett csAkvAr-gesztesi hitbi- 
zomanyi ks a CsaszAr nevii szabad rendelkezksii birtokon a 72 oreg 
fa  kozott is van 6 drb. h im,  amelyek mindegyikknek keriilete 4 mk- 
tern61 nagyobb. 

Bukkfabol kevks nagymkretii maradt reank, pedig a Bakony- 
ban voltak ilyenek, de j6rkszt Aldozatul estek az erdokben ott annyi 
kart okozott faiparnak.' 

A most emlitett Esterhhzy-fkle uradalomnak bokodi Felsobod- 
zAs nevii erdorkszkben van egy 5.15 m keriiletii biikk, mely azon- 
ban mar korhadasnak indult ks igy nem igkr hosszti kletet. Van ezen- 

Foldvary Erd. Kiskrl. 1928. 347. old. 
' Teknoket, lapitokat kkszitettek a nagymkretti torzsekbol. 



kiviil 14 drb. olyan, amelynek keriilete a 4 m-t meghaladja, de 5 
m-nkl nern nagyobb. 

Ambr6zy gr6f vasmegyei uradalma Jeli-halas nevii erdorkszk- 
ben h11 egy 4.50 m keriilettell es  1.43 m atmkrovel. Koronajanak at- 
mkroje 27 m. A f a  rnagassaga 27 m. (97. kep.) 

Gyonyorii kkt egkszseges 6s szkpen fejlett biikkfa a11 egymas, 
mellett Ferenc bajor kir. herceg sarvari uradalmaban. (98. kkp.) 
A vastagabbnak, amelyet ,,Lajos biikk" nkven ismernek, 3.65 m a 
keriilete, koronajanak atmeroje pedig 27 m. Tarsanak a torzskerii- 
lete 3.10. Koronajanak atrnkroje pedig 28  m. A sarvhri uradalom 
tolgygazdasagaban a manapshg elkg ritka biikknek ezt a kkt szkp 
peldhnyat nagy rnegbecsiilksben rkszesiti az  uradalom. 

A nyarfa koran kr el viszonylag elkg nagy mereteket es nem kl 
olyan hosszan, mint a fennebb emlitett lombfak. Mint termkszeti em- 
lkk ezkrt kisebb jelentoskgii; mkgis vannak pkldanyai, amelyek meg- 
krdemlik, hogy ilyen elbiralas targyai legyenek es oket megbecsii- 
lesben rkszesitsiik. Kiilonosen az  Alfoldon, ahol mas nagyrnkretii 
f a  alig akad, sot idos nyarfa sem sok, ezeket nagy becsben tartjak,. 
its itt a terrnkszeti emlkk nevet m6.g nagyobb joggal viselhetik. 

A szegedi hathr als6 Asotthalmi erdejknek kszaknyugoti sar- 
kaban all a ,,RuzsafaU nkven isrnert fehkr nyar (1. kkp), melyet 
Rbzsa Sandor fajanak is neveznek. Mellmagasshgi htmkroje 1 . l 7  m, 
keriilete 3.68 m. Magassaga 23.2 m. 

A szegedvhrosi vetyehati birtokon, a Maros mellett, a rkgi vh- 
rostanyat biztosit6 vkdtoltkstol 64 m tavolsagban all egy 150 kv 
koriili sziirke nyarfa. (Populus canescens), mely nemcsak formas, 
szkp alakjaval, de mkreteivel is reh szolghlt a kimkletre.* Mellma- 
gasshgi atmkroje 2.37 m. Keriilete 7.50 m. A magassaga 30.2 m. 
A korona atmkroje ED. irhnyban 29.6 m. 

Nevezetes szegedi nyarfhk mkg a Galambosfa 6s Kiss Ferenc 
fhja." 

Gr6f Sigray Antal ivanci birtokan, kozvetleniil a Raba partjan 
' A mereteket Ambrus Lajos vette fel. 
' Kiss Ferenc ny. miniszteri tanlcsos inditvinylra Szeged vlros polgirmestere 

1930. Cvi 18.133. sz. a. intezkedett a flnak termkszeti emlekkent va16 meg8rz6s6rol. 
Kiss Ferenc: Term. Tud. Kozlony 6s dr. Rapaics Raymund: Oreg flk, osi legen- 

ddk. Termeszetudornlnyi Kozlhy 61. kotet. 1929. dec. 15. fiizet 729. old. 
97. ~ R E G  B ~ ~ K K .  

(Fagus sylvatica.) 

Gr6f Ambrozy-Migazzi lstvan birtokan, y a m  kozseg hataraban. 
A torzs keriilete 4'50 m. Mellrnagassagi atmeroje 1'43 m.  A korona atmeroje 27'00 m. 

Ambrus Lajos fe ldtele .  



98. BUKKFAY. 
(Fagus sylvatica.) 

Ferenc bajor kir. herceg sawari uradalmaban. A jobboldali fa ,,Lajos Biikk" neven ismert. 
A torzs kerulete 3'65 m. Mellmagassagi atmkroje 1.16 m. A korona atmkroje 27'00 m. 

Ambrus Lajos felvetele. 



99. F E H E R  NYAR. 
(Populus alba.) 

A szombathelyi piispiiki uradalom felsdszelesztyei majorjdnak szeriiskertj8ben. 
A torzs keriilete 4'30 m. Mellmagassagi dtmerdje 1.37 m. A korona atmBr6je 19.00 m. 

Ambrus Lajos felvktele. 





all egy 7.09 m keriiletii feketenyar. Nagy veszelybe keriilt a hatal- 
mas fa, mert az ott 5 m magas partot a Raba kikezdte. A birtokos, 
hogy megmentse a fht, nagy koltskggel megerositette a partot, ami- 
vel a fa fennrnaradasat biztositotta.' 

Az alsoki (Somogy m.) volt urbkresek erdejenek eszaknyugoti 
hatarszklkn van egy egkszskges szkp novksii feketenyar, melynek 
mellmagassagi keriilete 4.66 m, atmkroje 1.46 m, magassiga pe- 
dig 25 m. 

A szombathelyi piispoksitg felsij szelestyei majorjanak szkriis- 
kertjkben pedig all egy nyar, melynek 4.30 m a keriilete ks korona- 
janak atmkroje 19 m. (99. kkp.) Ugyanott egy masik nyar 3.87 m 
keriiletii, koronijanak Atmkrijje pedig 20 m, stb. 

A torok rnogyordfht a hazai fafajok k6z6tt emlitjiik, mert az 
integer orszag aldunai rkszkn, 6s foleg Krass6-Szorkny megyk- 
ben az erdei faallomanyok oshonos (autochton) alkot6 elemei kii- 
zott szerepelt. 

A csonka orszag teriiletkn csak mint parkfa fordul elo 6s Ra- 
paics nkzete szerint ezek a pitldhnyok nyugatr61 keriiltek volna hoz- 
zhnk diszfakht. 

A legnagyobb torok mogyorofa Hunyady Jdzsef kkthelyi rkgi 
kastklyanak rkszben gyiimolcsijssk Atalakitott, felhagyott parkja- 
ban 911 6 lucfenyo thrsashgiban. A fa mellmagassagi htmkroje 1.30 
m, ami 4.08 m keriiletnek felel meg." 2 m magassagban elAgaz6 
torzs mar nem egkszskges. 

A diosgyori mogyordfa a di6sgyori m. kir. erdohivatal tiszti 
lakasanak az udvaran 811, melyet a kir. kincstar a vilaghiiboru kito- 
rkse elott vagy 5-6 kwel javaslatomra vasarolt meg a jelzett cklra. 
(1  00. sz. kkp.) Az kpiilet ennek a rendeltetksknek mindenkkppen 
megfelelt 6s igy annal kivanatosabb volt megszerzkse, mert ekkknt 
ez a gyonyorii torok mogyor6fa a legmegbizhatbbb gondozas alA 
keriilt. 

Lippoczy Bkla, a didsgyori erdohivatal volt vezetoje,hki a 
A 100 m hosszit partbiztositis 1500 pengo kbszphzt igCnyelt az uradalom r& 

szCrol odaszillitott 400 fuvar kavicson 6s 300 rozsbn kiviil. Dr. Gayer Gyula: Az Greg 
fdk vCdelmbnek ritka pbldAi. Term6szettudominyi Kozlony 1931. januir 1. sz. 15. old. 

Foldviry: Erd. Kisbrl. 1928. 336. old. 
' Ma erdijtanicsos a m. kir. erd6igazgat6sign81, Miskolcon. 



megvasarl~stol a legutbbbi 'idokig lakta ezt az kpiiletet, tknyleg 
szeretettel vette koriil a fat, mely 20 m atmkrojii 6s a legnagyobb 
eonddal alatAmasztott iide levelu koronljival udvara folott olyan 
0 

terebklyes, kedves lombsltort alkotott. 
A hely, h01 e fa  811, valamikor a vlrkastkly parkjahoz tartozott. 

A monda ezkrt a varkastklyban annak idejkn sokat idozott Nagy 
Lajos kirlllyal ks nejkel, Maria kirilynkval hozta kapcsolatba. ER- 
nek tudhat6 be, hogy sokan e faban sok kvszazadnak tanujht llttak. 
A fa azonban alig lehetett idosebb 160-180 kvnkl. Nem lehetetlen, 
hogy a varkert egy torok mogyor6fPjanak leszirmazottja 6s ose 
tknyleg litta a nagy kiralyt. Szkjjelhordhattak a jobbhgyok a ma- 
got 6s kultivalthk ezt a f af ajt tovabb. Torokmogyor6b61 ugyanis 
nem ez az egyetlen pkldiny volt Dihsgyorott TBvolabb a kastklyt61, 
volt jobbhgytelken, alig 10 eve szaradt ki egy mPsik pkldlny. 

A mellmagassagban 2.74 m keriiletii szkp fa vagy 3 - 4  kv 
elott vhratlanul szlradasnak indult. Eloszor egyik agiinak iide leve- 
lei lankadtak el a nyhr derekhn ks szaradtak'le az Bggal egyiitt. 
Azutan mind jobban terjedt ez a jelenskg a koronln. Kihajtott a 
kovetkezo kvben a fa  el nem szaradt rksze, majd a nylr derekhn 
ellankadtak a levelek egy-egy agon, vkgiil elszlradt az ilyen Bg ks 
a levkl egyarhnt. 

Ma mar kletknek a vkgkt jjBja ez a gyonyoru fa, mely biiszke 
lehetett sok latogatojAra, ks arra, hogy olyan nagyon becsiiltkk. 
Most haldoklasakor is mkg sokan keresik fel 6s sajnllkozva hagy- 
jhk el a menthetetlent! 

Latviinyosan szkp is volt! Benne egyik gyonyoru termkszeti al- 
kotasunkat veszitjiik el. Megkrdernli, hogy klete utols6 idejkn is sze- 
retettel ernlkkezziink rneg r61a! 

MagjAb61 mkg a habord elott neveltiink csernetkket. Egy fia- 
tal ut6dja a dibsgyori vlrrom koriil lktesitett parkszeruen iiltetett 
novknydiszek kozott kl ks t a b  idovel melt6 ut6djAvh nevrlkedik 
az annyiak becsiilkskben volt j6 oreg fanak. 

A romhanyi torok mogyor6fa a L6kos patakt61 dklre e s ~  dcmb- 
fokon, szAnt6foldek kozepkn all, S az utasnak mar a vonatrbl szeL 
mkbe otlik. A torzs keriilete 2.56 m, tehlt nem sokkal kisebb, mint 
a dibsgyorik. Azzal egykord is lehet, vagy talan mkg id6sebb is, 

101. ERDEI F E N Y ~ .  
(Pinus sylvestris.) 

A szombathelyi piispoki uradalom felsdszelestyei majorjhnak szkriiskertjkben. 
Keriilete 3'10 m. Mellmagassagi atmeroje 0'99 m. A brona BtmerBje 11'00 m. 

Ambrus Lajos felvktele. 



mert nem, all olyan vedett helyen, mint amaz; es a mar hosszabb 
id8 ota szklnek, viharnak kitett allapotaban val6sziniileg lassbbb 
volt a fejlodkse. Laszkary kozlese szerint ' evszazadok elott a rom- 
hanyi Csuda-csalad kastklya allott e helyen, majd a ternplariusok 
kolostora volt ott, es bizonyara emlekiiket orzi a diilonek Kastklyka 
neve. A mult szazadban a felsoszudi Sernbery-csalade volt ez a 
birtokrksz 6s igy val6sziniinek latszik, hogy azok idejeben iiltet- 
tek oda. 

Mas hazai fafajokbol is vannak egyes nagymeretii pkldanyok, 

erdejkben, az ot forrasoskatlan-ban, igen vegyes fafajb BllomPny- 
ban egy feltiin6 s z t p  niivtsii lucfenyd van, melynek 2.32 m a kerii- 
lete 6s igy atmeroje 70 cm. Ez a mkret somogyi viszonylatban, luc- 
fenydnel mar, a tikintklyesek k6zk tartozik. 

: .  , . 

amelyek megkrdemlik, hogy r6luk megemlekezziink. 
Az Esterhazy-fkle tobbszor idezett birtokon All egy idos cserfa 

k s  egy korisfa, amelyek mellmagassagi keriileti meretei az uradalom 
adatai szerint rneghaladjak a 4 metert. 

Berkenyefabol is van meg nehany oreg peldany. Tobb nagy- 
rneretii berkenye van "zombathelyen, Nagyposkn, Koszegdorozs- 
1611, Bozsokon. 

Vegh Gyula bozsoki' kertjknek berkenyefaja 3.84 m keriiletk 
vel valosziniileg a legoregebb az o r~zagban .~  

A nagyposei berkenykk koziil egynek 3.62, egy rnasiknak pedig 
2.68 m a keriilete. A csurg6i ijreghegy diiloben Lorinc Mihaly szo- 
lojeben is all egy berkenyefa 2.90 m keriilettel." 

A tiileveliiek koziil keves hazai fajh oreg far61 tudunk. A szom- 
bathelyi piispokskg felsoszelestyei majorjanak szkriiskertjkben egy 
erdei fenyo all, arnelynek keriilete 3.10 m, 6s igy atmeroje kerek egy 
mkterre veheto. (101. kkp.) 

Foldvary kozlkse szerint h somogyszili uradalom ,,marosdiU 

l Rapaics, Term. Tud. K. 1929. 732. old. 
a Gayer Gyula: Egy kiveszo gyiimolcsfa a berkenye. TermCszettudominyi Kozlony, 

P929 dec. 1. 23. szim, 709. old. 
' VCgh Hanna: A bazsoki kert. Vasv. mlizeum term. oszt. 1928. Cvi jelentkse. Szom- 

bathely, 1928. 17. CS Gayer i. m. 711. 
' Foldvary, Erd. KisCrl. 1928. 348. CS Gayer Gy. i. m. 711. old. 

Foldvary, Erd. KisCrl. 1928. 348. old. 



A fiszafa a csonka orszag teriiletkn csak a Bakonyban honos. 
A szentgaliak erdejkben pl. sziirnottevo mkrtkkben fordul elo. A 
kerti tiszafak kozott legszebb -a  kkt gyongyosi peldany.' A varos 
Petofi-utcija 32. szhmti hiizanak, az Almisy-csalad osi kastklyh- 
nak kertjeben Allanak. A teljesen kp nagyobbik 15 m magas 6s 
torzskeriilete 1.60 m, a kisebbik 12 m rnagas 6s keriilete 1.32 m. Ez 
ut6bbinak egyik aga  elszaradt. Korukat 200-220 kvre becsiilik, 
ami megegyezik a h i z  ks a kert korival, mert a hazat tobb mint 200 
kve gr. Almassy JAnos, Heves vhrmegye volt alisphnja emeltette, 
aki bizonyira akkor telepitette a kertjkt is. 

b)  Kiilfoldi faju oreg e's nagyrne'retii fak e's rnas 

terrniszefi e'rte'kek. 

Ilyenek j6rkszt kastklyok, reszben vhrosok parkjaiban ks egyes 
felhagyott parkok helykn, ezenkiviil itt-ott az erdoben talilhatbk. 
Erdemes rbluk is megemlekezniink. 

Peto Ernonk, Szegedy Georgina acsidi (Vas m.) kastklya 
parkjaban 911 egy mammut fenyo (Sequoia gigantea), mely gyo- 
nyorii novekvksben m i r  3.80 m keriiletet krt el. (102. kkp.) 

Dreher Jen6 martonvAshri parkjiban egy platanfa (Platanus 
orientalis) tijrzskeriilete 3.75 m. (103. kkp.) Batthyany-Strattmann 
Laszlb herceg kormendi parkja egyik platanfajimak (104. kkp) 
6 mkter a mellmagassiigi keriilete 6s 45 mkter a koronhjanak Atmk- 
roje. Egy ott diszlo tulipanfa (Liriodendron tulipifera) (105. kkp) 
tijrzskeriilete 4.40 m, koronijinak atrnkroje pedig 22 m. Vkgiil egy 
a parkban diszlo sima fenyo (Pinus strobus) keriilete 3.10 m (106. 
kkp.) 

Barb Baich Mihaly alsoszelestyei kastklya parkjaban egy 3.14 
m mellmagassagi keriiletii Abies cephalonica diszlik. (107. k6p.) 12s 
igy toviibb. 
' A budapesti Szent Margitsziget egyik-misik platanfhja is 
olyan mkretii, hogy joggal illesztheto a nyilvantartasra erdemes 
terrnkszeti ernlekeink kozk stb. 

' Rapaics: Term. Tud. Kozl. 1929. 730. old. 

I I 

102. M A M M U T F E N Y ~  
(Sequoia gigantea.) 

Dr. Pethb: Ernhe  Szegedy Georgina acsadi parkjlban. A torzskeriilet 3.50 m. MmkrBje 1.20 m. 

Ambrus Lajos felvktele. 



103. PLATAN. 
(Platanus orientalis.) 

Dreher Jend martonvashri kastdlyanak parkjaban. 
A torzs keriilete 3'75 m. Mellmagasshgi atmerdje 1'20 m. A korona atmdrdje 30'00 m. 

Ambrus Lajos felvdtele. 





105. TULIPANFA. 
(Liriodendron tulipifera.) 

~ e r c e ~  Batthyany-Strattmann kormendi kastelya parkjaban. 
A t o m  keriilete 4.40 m. Mellmagassagi atmeroje 1.40 m. A korona atmeroje 22.00 m. 

Ambrus Lajos felvetele. 



106. SIMA F E N Y ~ .  
(Pinus Strobus.) 

Herceg Batthyany-Strattmann kormendi kastklyanak parkjkban. 
A torzs keriilete 3.10 m.  Mellmagassagi atmkroje 0.99 m. A korona atrntraje 11.00 m.  

Arnbrus Lajos felvktele. 



107. ABIES CEPHALONICA. (Loud.) 

Bar6 Baich Mihaly als6szelestyei (Vas megye) parkjaban. 
A t o n s  mellmagassAgi keriilete 3'14 m. 

Ambrus Lajos felvktele. 



c) Kiilonleges n&&sii fak. 

d. , . 
.' 

' Foleg' megis a kastklyok : parkjaban ' vannak nalunk ilyenek! 
ES ott vannak leginkabb az  egykb ki i l~nleg~sskgek is! Ezek ossze- 
ir&a a termkszeti 'emlkkek nyilvantartasa erdekkben is kivanatos 
volna, de a dendrol6gia tudomhnyos mkelksknek szolgQataban 
is krdemes ezek szamba vktele. Kivanatos egyben az  arrdl va16 gon- 
doskodas is, hogy a kastklyok eladisaval az  ilyen parkok kipusz- 
tithat6k ne legyenek! 

Vannak a termkszetben altalaban ks igy eldfordulnak a fhs no- 
vknyeknkl is olyan szokatlan kiilalakbeli megnyilvanul~sok, melyek 
itrdemessk tesznek egyes pkldanyokat arra, hogy azokat termkszeti 
emlkkeink kozk soroljuk ks fenntarthsukrbl gondoskodjunk. 

A szabadon 8116 tolgyeknkl ks biikkfaknal is elofordul pkldaul, 
hogy azok koroniijanak minden i g a  hullamosan 6s zegzugosan ki- 
gy6z6 formaban fejlodik, ami az  egksz f h a k  egy egkszen kiilonos 
jelleget ad. A nkmetek ,,Schlangen EicheU-nek, illetve , ,~chlangen 
Buchett-nek nevezik its ahol rea akadnak, termkszeti emlkkeik kozk 
soroljik. 

HazAnk leszakitott kszaki rkszkn talaltam magam is ilyent ks 
biionyara akad a csonka orszag teriiletkn is. 

Elofordul, hogy egy-kkt mkterre egyrnast61 a116 fak egyik- 
rnisik Aga a szomsz6d torzshoz kr, 6s tovabbra is klve marad6 hga 
beforr a masik f a  torzskbe. llyen jelenskget talaltarn a rkg multban 
Nagykanizsa varos erdejkben ks elofordul ilyen benovks pl. hg. Ho- 

Igy tobbek kozott: az Ambr6zy Migazzy-f6le tanai, a Baich bar6 f6le szelestyei, a 
Batthyany herceg-f6le k&rnendi, a Bolza gr6f f6le szarvasi 6s vicrlt6ti, az Esterhazy 
herceg-fCle esterhdzai, az Esterhizy M6ric gr6f f61e csikvlri, az Esterhizq Ferenc gr6f 
iatai, az Esterhlzy Tamls gr6f devecseri, a Ferenc bajor kir. herceg s h k i ,  a Festetich 
gr6f f6le dCgi, a Karolyi gr6f f6le pagym6g6csi CS f6ti, a Latinovich-f6le bicsborsodi, a 
Nddasdy gr6f fele nidasladanyi, az Orczy bir6 fCle hjszlszi, a Perczel-fCle bonyhidi, a 
Saagy dr. f6Ie kirnoni, a Sennyey b h 6  f6le pusztataksonyi, a n6gyesi Szepesy-f6le boldvai, 
a Sz6ki dr. f6le tiszaigari, a Vay b k 6  f61e aIs6zsolcai, a SzCchenyi-Wolkenstdn gr6f fele 
bodrogkereszt~iri, a Talliin-fCle osztopdni, a Zichy gr6f fCle vajtai stb. parkokban 6s 
kertekben igen sok Crdekes 6s dendrolbgiailag &ekes anyag van. (CsCrer Gy.: NChiny 
8z6 a hazai dendrol6giir61. Budapesti Hirlap 1929. jlilius 18. Az ott kozolt adatokat azonban 
kiegkszitettiik.) I 



henlohe somogyszobi birtokan, ahol egyik cserfa aga  nott belk a 
masik f a  torzskbe. (108. kep.) 

C , Elofordul, hogy kkt kiilonbozo fafaju torzs meg fiatal koraban, 
valamely kiilso koriilrnkny folytan egybecsavarodik 6s torzse hova- 
tovabb egybeolvad, rnig koranaja szabad Allasban egy egeszet alkot, 
ami kiilonos benyomast kelt a szemlkloben. 

A csavaros novesnek, a torzs egy bizonyos reszkn a hordo- 
szeriien kiilonos rnegvastagodasnak, a koronakkpzodksnek stb. 
olyan szokatlan ks latvanyos formhi jelentkeznek itt-ott, amelyek 
miatt a kiilfold terrnkszetbaratai az  ilyen pkldanyokat is a termk- 
szeti emlekek kozk soroljak, ks azok fenntartAsar61, krintetlen meg- 
6vAsAr61 gondoskodni kivannak. 

Vannak vkgiil cserje-fklkk, amelyek egyes oreg pkldanyai fa- 
alakot vesznek fel ks ilyen formaban koronat fejlesztenek. Ilyen 
pkldiul a debreceni nagytemplom mellett a116 licium, melyrol kiilon- 
ben mkg alabb ks mas vonatkozasban is megemlkkezni kivanunk stb. 

A teljesskg kedveert jonak lattuk a termkszeti emlkkek ilyen 
valtozatair61 is rnegemlkkezni. 

. , 
i .  ' 

I .  ' 

d)  Torte'neti ernldkii fak. 

Ezek kozk soroljuk a nemzet tortknetknek ks a magyar iroda- 
lom- ks miivkszettortenelemnek ilyen emlkkeit egyarant. 

, E fak koziil pedig elsonek emlitjiik a Szent Margitszigetnek 
azokat a tolgyfiit, amelyek alatt Arany Janos oly szivesen iildogklt. 
Egyik szkp verskben az Alfold klasszikus koltoje meg is tagadja a 
pusztat 6s vallornast tesz arr61, hogy neki a tolgyek vidkke a legked- 
vesebb, ks hogy tolgyek alatt kivanna orokre elpihenni. Ezt az  6ha- 
jat a kegyelet maig sern teljesitette, rnert nem iiltettek tolgyfat a 
sirja folk.' A Szent Margitszigeten azonban megorokitettkk a nagy 
kiilto emlkkkt. J6zsef fdherceg Str6bl Alajossal elkkszittette a kolto 

' A kerepesi temetoben levo nyugv6helye kozeleben ajabban eltholitottlk a sirokat 
6s velok a bokros cserjkket 6s fikat, amelyek tovkben eddig olyan kedvesen csattogott a 
csaloglny. ,,A fiilemiile" koltoje sirjlnak kozeleben ekkent ma mlr a csaloglny sem dalol, 
6s a sirok mai elhelyezesi m6djln ezenthLmlr fiilemiile alig is keriil oda. 

A verset ,,Tolgyek alatt'' (Margitsziget) cimmel 1877-ben irta Arany Jlnos, tk 
el6szor 1878-ban lltott napviligot a Budapesti Szemleben (Rapaics, i. m. '726. old.). 

108. i jSSZEN6TT CSERFAY. 
Hohenlohe herceg somogyszobi erdejeben. 

'Ambrus Lajos felvbtele. 



mellszobrat, es  annak talapzatara reh vksette az  emlitett versnek" 
ezeket a kedves sorait: 

. . . tolgyek alatt A tolgyek alatt 
Valamerre jartam, Vagynarn lenyugodni, 
Sziilo honomat H a  csontjaimat 
- Csakis ott - talaltam. Meg kelletik adni; 
S h01 tengve, tanyan De akarhol var 
Hajt, S nem virul a tolgy: A pihenohely ram: 
Volt bar Kanaan, Egyszeriien bAr, 
Nem lett honom a fold. Tolgy legyen a fejfam! 

A badacsonyi Kisfaludy-haz kozelkben a turistaut menten van 
az  elozokben mar emlitett Rbzsako, 6s mellette egy diofa. Ez alatt 
a f a  alatt irta volna l Kisfaludy Sandor a Himfy versek nagy reszkt. 
Hinni merjiik, hogy meg megvan ez a fa," mely ugyancsak megkr- 
demli, hogy kegyeletes megbecsiilesben 6s gondozasban legyen 
rksze! 

Villakpiilet allott azelott Budapestnek az  Istvan-tit 45. szam 
alatt lkvo azon a telkkn, mely ma a Jkzus Szent Szive apacakk. A 
kertben egy harsfa All, amely alatt Deak Ferenc klete vkgkn gyakran 
iildogklt. A haz falan egy rnarviinytibla hirdeti: ,,Itt klte DeAk Fe- 
renc utolsb nyarat. 1875." 

Kehidan, Deak Ferenc egykori birtokan a kertben van egy 
2.35 m keriiletii korai juharfa (Acer platanoides), melynek tere- 
bklyes koronaja 18 m szkles (atmkro). Ezalatt iilt gyakran a haza 
bolcse. Megerositi ezt Eotvos Karoly a ,,DeAk Ferenc ks csalAdjaU 
c.  munkajaban is. Emlit ugyanis egy fat, arnely alatt a haza bolcse 
szokott iildogklni, ks ahonnkt ellatott a Tatikara. Ez albl a fa a161 
pedig tknyleg nyilik kilatas a Tatika felk. Az elozo tulajdonos egy 
koemlkket allitott a fa ala, ezzel a felirassal: ,,Dehk Ferenc ked- 
ves hiiseloje"." .l* 

Drkher Jeno martonvasari kastklya parkjaban all egy elvkn- 
l Hanusz Ishrin: Fiiben, flban. 

Foldvlry: A Balaton kornyekknek termkszeti emlkkei cimti S 1928-ban megjelent 
cikkkben megemlkkezik r61a. L. Erd. Kiskrletek, 1928. 324. old. 

B Most a kir. kincstlr tulajdona S a' ,,Deik Ferenc foldmivesiskola" milkodik ott. 
Rapaics, Term. Tud. Kozl. 1929. 728. old. 



hedt oreg fekete nyhr es alatta egy kdpad. (109. kep.) Ez alatt 
a nyarfa alatt a kopadon iildogklve toltott kedves orakat Beetho- 
ven Brunsvik Terkz grofnovel. A tulajdonos a nagy zenekolto rnell- 
szobrat Allittatta a fa ala 6s kegyelettel gondozza a mar korhadas- 
nak indul6 oreg torzset. 

Ugy irjak, hogy Bessnyon all egy oreg tolgy, arnely alatt 
Fessler Ignac Aurel, a volt kapucinus szerzetes nkrnet nyelven, de 
magyar sziwel irta volna rneg Magyarorszag tortenetenek egy 
rkszkt.' 

A cenki harsak, rnelyeket grof Szkchenyi Istvan iiltettetett, ks 
arnelyek rnellett nern egyszer haladt el a hazaja sorsa folott valo 
tkpelodkseivel es rnaro gondjaval - rna is Brzik a Legnagyobb 
Magyar ernlkkkt, es az utodok kegyeletes gondozasanak targyai. 

Gr6f Almasy Denesne parkjaban egy oreg platanfan ernlkk- 
tabla hirdeti, hogy: ,,Erkel Ferenc 1860-ban a Nernzeti Szinhaz 
sziinete alatt itt kornponalta a Bank ban operat". Erkel atyja 
ugyanis a Wenckheirn grofok gazdatisztje volt Gyulan 6s Erkel 
Ferenc, aki ott is sziiletett, gyakran lejart oda pihenni. Abban az 
idoben a Wenckheirn grbfok tulajdonaban volt a park its igy nern 
kizart dolog, hogy nagy platanfaja alatt iildogklve sziilethetett 
meg Erkel agyaban nagyszabasit operhjanak zeneje." 

Nern nagy bizonyossiiggal, de talan tortkneti terrnkszeti ern- 
Ikkeink koze szarnithatjuk az akarattyai oreg szilt is, bar egeszen 
kizart dolog, hogy a monda szerint alatta tartottak volna rneg a 
kenesei orszhggyiilest. 

Lehet azonban, hogy elo tanuja az akkori idoknek es igy az 
kevksbbk latszik kktskgesnek, hogy az 1532-iki kenesei orszag- 
gyiilks mar ott talAlta.3 

A torok idoktol valo relikturnoknak rnondjak a szekesfov~ros 
* Ott ugyanis az elso kMetet irta meg, mig a tobbit Oroszorszagban, minden klt- 

fotol tivol. Hanusz I. Eliben, fiban. 1905. 98. old. 
' Rapaics dr. i. m. 732. old. 
' Eotvos Kiroly megkozeliti talin a valot, mikor azt irja, hogy a Batthyany, Tahy, 

Zalay, Nadasdy, Majlhth, Csinyi, Botka, Forgach, Apponyi, Zay, Posa, Horvith, Mkrei, 
Kovary, Kisfaludy, Boronkay, Niczky, Littkey, Bessenyei ma is elo nemzetsegek oregei, 
f6bbjei az akarattyai szilfa elott poroszkiltak el, mikor a kenesei orszaggyiilesre gyiile- 
keztek. (EtitvGs Kiroly: Utazas a ~ d a t o n  koriil.) 

109. A BEET.HOVEN-FA. 
(Fekete nyar - Populus nigra.) 

Drther Jeno martonvasari kastelya parkjaban. 
Alatta Beethoven Brunsvik Terez grofnovel toltott kellemes orakat. 

A fatorzs keriilete 7.10 m. Mellmagassagi atmeroje 2.28 m. A korona atmeroje 20'00 m. 
Ambrus Lajos felvetele. 





Szent Gellert-hegyitn a fagytol ismetelten es legutobb is sokat 
szenvedett, S ott bokoralakban tengodo fiigefakat. 

A Szent Margit-sziget fai koziil kii16n6skkppen a hetagd pla- 
tannak annyiban van torteneti jellege, hogy ahhoz iiltetojenek ks a 
fakultusz nemes kepviselojenek, Jozsef nadornak 6s az 1838-iki 
arviznek ernleke fiizodik.' 

Tortkneti emlekfakka avatta a vasrnegyei cak-i 3 oreg gesz- 
tenyefat az 1893. evi hadgyakorlat, rnelynek egyik reszet ezek 
a161 nkzte 3 uralkodo. Ferenc ~ozsef kiraly, I. Vilrnos nernet CS&- 

szar 6s Albert szasz kiraly. Sajnos villamcsapas erte a legutobb 
az egyiket, 6s az az6ta szaradasnak indult. Mereteik ritvkn is rneg- 
erdemlik a terrntszeti ernlekkent valB elbirllbt, rnert egyiknek 
4.68, rnasikanak 4.35, a harrnadiknak pedig 4.26 a torzskerii- 
lete." l 10. kep.) 

Bizonyhra van rneg tobb olyan fa is az orszagban, melyhez a 
nernzet tortknelrnitnek valarnely ernleke fiizodik es arnely mar ilyen 
okokbol is rnegerdernli, hogy kleten at a legnagyobb rnegbecsii- 
lesben its gondozasban legyen rksze. 

e)  Fak, amelyekhez mondak, vagy rege'k fuzodnek. 

A tarsadalomnak minden rktege, kiilonosen a terrnitszet kultu- 
szat rnivelok, foleg pedig a kirandulasokat kedvelok, a turistak 
stb., sot rnaga a nep is kegyelettel es rnegbecsiil6ssel viseltetnek az 
olyan fak irant, arnelyekhez nkprnondak, vagy regitk fiizodnek. 
Ezeknek a rnegorzkset, terrneszeti ernlkkkknt valo gondozasat 
egyeb okokon kiviil mar csak azitrt is a termkszetvedelern feladatai 
koze kell sorolnunk, rnert velok is elosegithetjiik a sziilofold, az 
otthoni taj, a sziikebb haza szeretetenek fontos nemzeti krdekek- 
bo1 is annyira kivanatos apolasat. 

Nhlunk ezeknek a faknak annal jelentosebb a szerepiik, mert 
az azokhoz fiizodo rnondak 6s regkk, nagyreszt nernzetiink tortk- 

' Az 1838iki irvizkor a jhgzajlis letorte az akkor m6g fiatal fit. Egy ideig ossze- 
ki5tozve ipoltik, majd Jdzsef nador tiiben levagatta a beteg tijrzset, mely azutin 7 igat 
hajtott. A nidor mind a het ignak kimCletht rendelte el, s ,,het testv6r"-nek nevezte el. 
Rapaics dr.: Term. Tud. Kozl. 1929. 733. old. 

' Rapaics dr. i. m. U. o. 



nelmknek kival6bb alakjaival fiiggnek egybe, vagy egyes torte- 
nelmi esemknyekkel vannak valamelyes, ha  j6rkszt nern is helytallo 
kapcsolatban. 

Kirandul6k nern egyszer az ilyen kozismert faknal adnak ta- 
lalkht, vagy ez a pihenohelyiik, esetleg vkgckljuk; amikor is meg- 
rnegismktlik a mondiit, a fahoz fiizodo regkt is. Felidkzik azokat 
a z  emlkkeket, amelyeket szijhagyomany szerint e fak oriznek. 
Megtargyaljak azok tortkneti vonatkozasait, lehetoskgeit. Tehiit a 
termkszet olkn nem egyszer egy rovid idot a nemzet tortknelmknek 
is klnek! 

A gyorsan tiino ifjukornak, de a felnottek gondtalanul eltTd- 
tott vidam orainak is rnennyi kedves emlkke zhrul a lelkekbe az  
ilyen faval 6s az ahhoz fiizodo regkvel kapcsolatban. Arra oseto- 
kkli mkg a hosszu kvek multiin e tajra visszatkrot, az  esetleg nagy- 
vilagot jhrt 6s oda ujra visszavetodottet is, hogy felkeresse az  
oreg fat, felidkzze az  egykor hallott regkt, ks a kozelkben t61tott 
szkp idok kedves ernlkkeit. Es szivesen keresi fel az  CletPt a szulo- 
otthonban eltolto 6s a vkn fhhoz elskta16 oreg is. Szivesen elm& 
lazik a faval kapcsolatos emlkkein es  a mondabeli esemknyeken 
egyarant. 

Ezekhez a fhkhoz tehat a.szukebb hazahoz, vagy egy, a lel- 
kiinkbe zart kedves vidkkhez fiizodo szeretetnek, az  elmult idok- 
ben tortknteknek, a megemlkkezksnek azok a kedves szAiai fonbd- 
nak, amelyek kvtizedeken At, sot az  elmulAsunkig klnek a lel- 
kiinkben. 

Sokakban valtana ki ezkrt faj6 krzkst, annyiaknak bhntana va- 
lamely kedves taj vagy az  otthoni kkp, a sziikebb haza irant tAplAlt 
szeretetkt, ha nern gondoskodniink arr61, hogy a nemzet tortknel- 
mkhez fiizodo nkpies meskknek, 6s az  annyiak kedves emlkkknek 
ezeket a letkternknyeseit nern gondoznfink. H a  nem vkdenknk meg 
a meggondolatlanok, vagy krzksnklkiiliek, esetleg kapzsi lelkek kA- 
rosithsai, vagy megsemmisit6se ellen! 

Ezeknek a fhknak kiilonben egynkmelyike magas kora ks 
nagy rnkretei rkvkn, mar az  elozo kategoria szerint is termkszeti 
emlkkkknt szerepel. 

Ilyen a diosgyori torok mogyorofa, melyet a legenda a di6s- 

gyori varban sokat tartozkodott Nagy Lajos koraval hoz kapcso- 
latba. Tobb szaz kvvel magasabb korura emeli tehat, mint amennyi 
valbban! 

Egyik verzi6 szerint azt tartja r61a a legenda, bogy Maria ki- 
ralyno atyjhval Nagy Lajossal es fkrjevel Zsigmonddal sokat ido- 
zott alatta CS igy az 1363-1387. evek kozti idonek 610 tanuja.' 
A masik verzio szerint Nagy Lajos kiraly leanyinak, Marianak 
kezkt ket kiralyi sarj  a francia kiraly fia its Zsigrnond kkrte meg, 
de a kiralyleany Dragffy Balazst szerette. Egy este Erzskbet, az  
ozvegy ks Maria egyiitt vacsoraztak, amikor jelentik, hogy rneg- 
krkezett a ket kkro kovetsege. Anyja mindjart kozolte is leinyh- 
val a meg nern masithatb kiralyi elhatiirozisat, hogy volegknye 
Zsigmond lesz. Maria, aki a csemegknkl kppen mogyorot fogyasz- 
tott, kezkben egy szem rnogyor6val felugrott az  asztalt61 ks izgal- 
miiban a kastely kertjkbe szaladt, ahol kiesett a mogyorb a kezk- 
bol 6s ott kicsiritzva, f a v i  nott. Kksobb, amikknt a monda regkli, 
Mir ia  kiralynk szivesen iildogklt a f a  alatt.' 

Legenda fiizodik az  elozokben mar szintkn ernlitett romhanyi 
oreg mogyorofahoz is, mely azt tartja, hogy Rak6czi az 1710 ja- 
nuhr 22-en megvivott romhanyi csatat e fa a161 nezte volna vkgig. 
A legenda, amint azt Rapaics dr. tala16an megjegyzi leirhsaban," 
nern gondol arra, hogy RAkbczi nern nkzhette tktleniil kppen azt a 
csatat, amelyben kurucait elso izben hagyta cserben a szerencse, 
hanem bizonyara maga is kknytelen volt beavatkozni serege sor- 
saba; ks bizonyara igyekezett rendet teremteni a Lokos-patak hidja 
koriil osszeszorult, ott a leghevesebb csatatiizbe keriilt kurucok 

Kozlks szerint V a z a  melletf Baranyaban mutatnak egy ha- 
talmas tolgyfat, melynek legrnagasabb iga i ra  ragadta volna fel a 
nephagyomany szerint a gyermek Hunyady JBnosnak a kirAlyt61 

* Hanusz: Fliben-faban, 1905. 



A debreceni nagy templom mellett a116 6s emberniagassagot 
elkrt torzsii liciurnot, rnely ma 100-150 kves, a reformacib kora- 
val hozza osszefiiggksbe a legenda 6s a csak keresztnkven ismert 
BBlint papnak egy mesebeli esetkvel kapcsolatban regkl r61a. 

Eszerint,' amikor a reformaci6 a Tisza vidkkkre is eljutott 
tobbek kozott Bitlint pap, a debreceni prior is ittkrt az  lij hitre. 
H nagyaradi piispok a R6mAt jart Arnbroziusz kanonokot kiildte 
Debrecenbe, hogy visszatkritse hiveit. A debreceni gyiilekezet a 
nyilvinos vita vkgkn tknyleg Ambmziusz partjara Bllott, Bilint 
pap azonban hajthatatlan maradt. 

A gyiilekezetrol tavoz6ban a kkt pap egyiitt haladt, 6s mkg 
titkozben is vitatkoztak a tirgyalt kkrdksekrol. Ekozben ott, ahol 
annak idejkn a Paptava teriilt el, a kanonok egy titszkli liciumrbl 
letort egy iga t ,  6s azt a foldbe sztirta oly kijelentkssel, hogy akkor 
lesz valami az  Exj hitbol, amikor ez a foldbe szlirt liciumvesszo fivii 
no. ,,Akkor pedig f a  lesz belole", mondotta eros hittel Bilint pap; 
6s az6ta virul ott fakknt ez a licium. 

Mint Hanusz Istvhn leirja,"zekszirdt61 dklre a csatari pa- 
tak partjan az orszagtit mellett All egy nagy szilfa, amelyet Ba- 
logf Aja nkven ismernek, mert hires tabornokit 17 1 1 okt6ber 29-kn 
a monda szerint e f a  alatt fogthk volna el a cshsziriak.' 

Szeged hataritban, az  isotthalmi erdoben diszlik ma is a 
,,ruzsa fa" nkven ismert fehkrnyir, a R6zsa Sindor  faja. (1. kkp.) 

A nkprege szerint amikor R6zsa Sindort  iildoztkk, ks lovan 
vagtatva a f a  a l i  krt, elkapta annak egyik iga t ,  6s lovit maga a161 
szabadon bocsitva a f a  koronAjAban rejtozott el. 

A zalamegyei Karnahdzan, Knipsz Antal kastklya mogott az  
udvaron A116 oreg tolgyfdt, melynek nagy mkreteirol mar az elo- 
zokben megemlkkeztiink, a gocsei nkp Attila faj inak nevezi. Azt 
regkli e fir61 a naiv nkpmese, hogy a nagy hun fejedelem egykor 
e fa alatt pihent meg, amikor is ott a ricok megtarnadtak. Magat 
Attilit is megolte volna egy felkje hajitott kopja, de a f a  meg- 

' Rapaiilcs dr. U. ott, 734. old. . . 

' Hanusz i. m. 79. old. 
Hogy megvan-e mkg, - nem tudjuk. , . 

' Augusz Imre bdr6 eml~ktdblival Idtta el az oreg fdt. 

vkdte ks annak testebe fhr6dott. Erre azutin Attila azzal fordult a 
fahoz, hogy: ,,J6iziit aludtam Arnykkodban, klj krette 500 eszten- 
deig; kletemet megmentetted, klj azkrt masik 500 esztendeig: 

Sok ilyen f a  van, melyhez legendak, nkpmeskk fiizodnek. 
Kar volna, ha  ido elott megsemmisiilnknek, mert velok ezek a le- 
gendak is a feledks homilyaba tiinnek el. 

Nalunk mar regebb id6 ota divik az  a szokas, hogy valamely 
nevezetesebb esemkny, vagy valamely to r the t i  szemkly emlkkkre, 
kiva16 egykniskgek litogatasanak, vagy hason16 egykb nevezetes 
dolgok megorokftkskre fat iiltetnek. 

Pilismar6t hataraban a Basaharc, nkpiesen Basarc nevii csarda 
kornykkkn a Dobozyak tragikus emlkkkre nkgy jegenye nylr fa t  iil- 
tettek." 

A keszthelyi hires helikoni unnepelyek alkalmaval, melyeket 
gr. Festetics Gyorgy 1814-to1 1819-ig kvente rendezett, a haza ott 
jelenvolt jelesei emlkkkre fakat iiltettek. Ezek az  emlkkfak Aldo- 
zatul estek a kommunizmus barbarsaganak, amikrt is 1920-ban az 
irodalmi nevezetesegii helikoni iinnepskgek centennariuma alkal- 
mival  a Balaton-menti fiirdoparkban Keszthely varos kozonskge 
a rkgi f i k  helykbe, 6s az  egy kvszazad elotti iinnepskgek emlkkkre 
16 h i r s f i t  iiltettetett." 

Ferenc J6zsef kirily eziistmennyegzoje napjan, 1879 Apri- 
lis 24-kn a szkkesfovAros a Gellkrt-hegynek a kiralyi palotara nkzo 
oldalan 25 juharfat iiltettetett emlkkiil.' Nem tudunk arr61 hogy e 
fak ma is megvolnanak. Ultetett ez alkalommal a birtokosok egksz 
sora  is emlkkfakat. Az Erdkszeti Lapok 1879. kvi XII. fiizete nagy 
s z i m i t  kozli az  ez alkalombbl tortknt faiiltetkseknek." 
I ' Hanusz: Fliben-fdban, 1905. 

Foldviry i. m. 345. . 
9 Rapdcs dr. i. m. 725. 

' Hanusz: Ftiben-fdban, 1905. 6s Rapaics i. m. 729. 
.. . ' Foldvdrl: Erd. kisert. 1928., 348. old. 

' Hanusz I.: i. m. 86. 
' Kadn K.: A termeszeti emlekek fenntartasa, 24. old., 1909. 



Koszegen egy tolgyet ,,kiraly tolgy" nkven ismernek S ,,1881. 
aprilis 30" jelzks van rajta. Rudolf trbnorokos mennyegzoje em- 
lkkere iiltettkk.' 

A szeged-kirilyhalmi erdoori iskolanal Ferenc Jbzsef kiraly 
1883. kvi latogatasanak emlkkkre egy kooszlopot allitottak ks ko- 
rule nkgy tolgyfht ~ l t e t t e k . ~  

Hazank ezerkves fennallasanak emlkkere kormanyintkzkedks 
folytan 4103 kozskgben iiltettek emlekfat.3 Nem foglalthk ezeket 
nyilvhntartasba, sok helyen nem fogadthk oket gondozhsba sem. 
Ki tudja hany all koziilok a csonka hazaban? Es ki tudja mi a sor- 
suk a leszakitott orszagrkszeken? Pedig ha  valamikor, tigy most 
van meg minden okunk, hogy a csonkitatlan ezerkves haza fenn- 
allhshnak minden emlkkkhez gorcsosen 6s mindvkgig kitartassal 
ragaszkodjunk, 6s azokat vkdelmiinkbe fogadjuk. 

Nagykanizsa varos az  ezerkves magyar haza emlkkkre a rkgi 
szAnt6foldek helykre egy ligetet telepitett.' 

Erzsebet kiralynk 1898. kvi szeptember 10-kn elkovetkezett 
tragikus halala utan alig 8 hettel a korminy felhivhst intkzett a 
magyarsaghoz, hogy emlkkkre fakat iiltessen. A bekrkezett jelen- 
tksek szerint 1899. kvi jhlius vkgkig 2887,413 emlkkfht iiltettek el." 

Ultetnek mostanhban is ilyen emlkkfakat. Igy pkldhul Bala- 
tonfiireden fehkrre mazolt vaskeritks ovezi azt a fiatal hhrsfht, 
melyet 1926 november 26-an Rabindranath Tagore, a hindu kolt6 

Hanusz L: Fliben-flban. 86. old., 1905. Azt irja err01 a ferdl Hanusz, hogy amikor 
1893. szept. 18411 mellette a kirlly fogata elhaladt, levette sapkljlt a Felseg, a vele volt 
nkmet csbz5r pedig katonkan tisztelgett a flnak. 

a Hanusz U. ott. 
a Hanusz azt irja, hogy ez alkalommal a bekrkezett jelentksek szerint eliiltettek 

844.839 fenyot, 705.629 lomblevelti flt, kozottiik 200.000 akdcot, 22.996 gyiimolcsflt, mely 
utdbbi k6zott 4789 didfa szerepel. Hanusz i. m. 87 old. 

A jdravald igyekezettel stirtin iiltetett flk koronli csakhamar osszekrtek. A 
vhos kozege ezkrt par h el6tt sajnllatoskkpen nem a liget flit ritkitotta meg, hanem a 
stiffin 6116 flknak a koronlit kezdette ki, jdreszt eros dgakat fiirkszeltetett le azokr61. 
Ezeknek az idhtlen csonkitlsoknak a helyei mAr be nem forradnak, hanem bekorhadnak 
k s  a flk Cletht riividitik meg. Az ilyen gondatlan eljlrds szoges ellentktben van a liget 
ckljdval 6s sajnllatoskkpen ma meg majdnem orszlgszerte divik., 

' Ebb61 tlilevelfi volt: 1,503.842, lomblevelfi: 1,123.470, gyiimolcsfa volt: i39.959,. 
cserje: 120.142. (Erzshbet kirllyne emlekfli. A foldmiv. minister kiadvlnya, 1899.) 

Hanusz i. m. 88. old. 

I maga iiltetett annak emlkkkre, hogy Balatonfiireden nyerte vissza 
egkszskgkt.' 

1930. k Bszkn vitkz Horthy Miklbs kormhnyz6 orsziglAsanak 
10 eves fordulbja alkalmhbbl Kiskoros Luther-terkn a Magyar 
Aszonyok Nemzeti Szovetskge iinnepies keretek kozott 10 fAt 
iiltetett stb. 

' A fatiltetks emlhkCre a k6vetkezB sorokat irta: 

When I am no longer on this earth, my tree, 
Cet the ever - renewed leaves of thy spring, 
Murmur to the wayfarere: 
The poet did love while he lived. 

8. November 1926. 



Elobbi fejtegetkseink elkggk beigazoljak, hogy a vizolt okok 
miatt, mi a kulttirnemzetek tevkkenyskgkvel szemben, tigy a terme- 
szetvkdelem, mint az orszag termkszeti emlkkeinek gondozasa ko- 
riil eddig alarendelten kevks eredmknyt krtiink el. Mas orszh- 
gok sikerei mogott a legtobb tekintetben messze elmaradtunk. 

Reavilagitottak e fejtegetksek a tennival6k nagy sorara, me- 
lyek el nem maradhatnak, sot folottkbb siirgbsek, ha mi a termk- 
szetvkdelmi cklokat mielobb 6s eredmknyesen elosegiteni es a ter- 
mkszeti emlkkeket megoltalmazni kivanjuk. 

Gondos koriiltekintksre, j61 megszervezett, eroteljes k s  ckltu- 
datos munkara van tehat sziikskg, hogy ilyen vonatkoziisokban is 
elfoglalhassuk a vilag nemzetei kozott azt a helyet, amelyet a mas 
tekintetben beigazolt 6s elismert kulttirszinvonalunk is megkovetel. 

A rehnk vAr6 feladatok megismerkskhez ks a cklkitiizkseinknkl 
elsosorban kivanatos vilagosan latashoz nekiink mindenekelott i~ 
szamba kell venniink ks rendszerbe kivanatos foglalnunk a tenni- 
valdk nagy sorat. Ehhez pedig mindenekelott is rnegkivanja a terv- 
szeriiskg, hogy eddigi fejtegetkseink anyagAb61, a rksziinkrol meg- 
illapitott kategoriak szemmeltart~s~val, jeloljiik meg azokat a 
csoportokat, amelyek szerint a termkszetvkdelem ks termkszeti em- 
lkkek teendoit tagolni kivanatos. Ezek: 

1. Az altalanos termkszetvkdelem. 

2. A termkszeti taj vkdelme. 
3. A termeszet vkdett helyeinek biztositasa 6s megorzkse. 
4. A vkdeni kivant novkny- ks allatfajok, valamint az ilyen el- 

banisra var6 geologiai alakulatok kijelolkse ks oltalomba foga- 
dasa. 

5. A termkszeti emlkkek kiilonbozo vhltozatainak szambavk- 
tele ks azok tart6san biztositott fenntartasa. 

6.  A miiemlkkek k s  tortknelmi emlkkek rezervaci6szeriien el- 
biralt termkszeti diszei vkdelmknek biztositasa. 12s vkgiil: 

7. A tortknelmileg nevezetes helyek termkszeti diszei 6s az 
emlkkiil telepitett termkszeti alkotasok (fak, parkok) megfelelo 
vkdelme. 

Ezeknek a feladatoknak a j6 sikerii biztosit~sahoz: 
a) megfelelo torvknyek 6s ezeken alapul6 korrnnayzati in- 

tkzkedksek, 
6) a termkszetvkdelem szolgalatat ellat6 alkalmas szerve- 

zet 6s 
c) sokoldalti, foleg pedig kelloen megszervezett tarsadalmi 

tevkkenyskg sziikskges. 



Egyes allamok a termkszet vedelme 6s a termeszeti ernlkkek 
oltalmazAsa koriil torvknyhozhsi iiton 6s korrnanyhat6sagi intkz- 
kedkseikkel igen ' kiilonbozo rn6don gondoskodtak. 

Amint azt mar az  eddigiekben lattuk, nernely nemzet lakos- 
saga lelkeben mar koran kifejlett az  erzkk a terrneszet alkotasai- 
nak megbecsiilkse es vedelme irant. Olyan eros tarsadalrni teve- 
kenyskg Allott ezeknel rnhr hosszabb id6 ota a termeszeti alkoti- 
sok oltalmazasanak szolgalataba es vedelmebe, amely tobb 
esetben nklkiilozhetov6 tette azt is, hogy az allam kiilon tor- 
vknyalkotPsokban rkszletekbe mend torvenyes jogszabalyokkal le- 
gyen kknytelen a termeszet vedelmet biztositani es a termeszeti 
ernlkkek fenntartasbr61 gondoskodni. ElegsCges volt, ha  a kisajati- 
tasi, tagositasi, a kiilonfele vizi, a rnagasepitksi, valamint a vasiit- 
e s  fit-, tAvir6-, telefon- 6s egyeb epitesi kerdeseket szabalyoz6 tor- 
venyalkotlsaikban, erdo- 4s mezorendori torvenyeikben, az  e 
targytl korrninyrendeletekben stb. intkzkedtek a termeszet vedel- 
mkrol is  a terrnkszeti emlkkek fenntartasarol is. 

Masutt ilyen intezkedksek egynkrnelyike is mellozhetonek mu- 
tatkozott. 

Tobb Bllamnak ugyanis nagyban tamogatja az  ilyen torek- 
vkseit az  egyesek 6s a koziiletek nagy aldozatkkszs6ge, rnely a leg- 
tobb esetben rnegnyilatkozik, amikor a tlrsadalom fellkpkse ks 
tiltakozasa dacara veszklyben forg6 termkszeti alkotasok vedel- 
mkr81 6s fennrnaradasanak biztosithshr61 van sz6. Ezek rnegvi- 

sarlasaval, hosszu idore va16 berbevetelevel, vagy mas  hasonlo el-: 
jarassal ervknyesiilnek ott a termkszetvkdelemhez ks a termkszeti 
ernlitkek fenntartasahoz fiizodo krdekek. 

Abban azonban a legtobb allam felfogasa egyezik, hogy a 
termeszetvedelmkt nerncsak kulturhlis Q egyben tudornhnyos fel- 
adatok teszik sziikskgessk, hanern azt sok tekintetben CS kiterjedt 
ertelernben etikai es szocialis Crdekek szolgalata is megkoveteli. 

Miuthn pedig a kultfirallarnok rna mar az  allami erdok foko- 
zatos gyarapitasat a kozjo, valamint a nemes krtelemben vett szo- 
cialis cltlok elsorendii szolg5lataban allonak is tekintik, mar ilyen to- 
rekvkseik keretkben is elkg m6dot 6s alkalmat talalnak arra, hogy 
azok kiegkszitesenkl sok olyan teriiletet megszerezzenek 6s ezzel 
allami tulajdonba fogadjanak, amelyekkel a terrnkszeti tajak vkdel- 
met, a tudornanyos es igy kulturalis szempontbol kivinatos term& 
szetvitdelmet 6s a terrnkszeti ernlekek fenntartasat is biztositani 
kkpesek. Az allam ilyen peldAjit azutan ott, ahol mar eleggk rna- 
gas  fokra hagott es kellijen elterjedt a termeszet kultusza, a kozii- 
letek 6s egyesek is kovetik. 

Egyezo irhnyzatot talalunk abban is, hogy egyes allarnok 
mindazon fijabb torvknyalkothsaiknhl, amelyek a termkszetvkdel- 
met ks a terrnkszeti ernlitkek fenntartasinak szo lga la t~ t  birrnilyen 
ertelernben ks barmilyen tavolr61 is krinthetik - azokr61 preventiv 
intkzkedksekkel, teteles rendelkezitsekkel. minden esetben gondos- 

I 
kodnak. 

Egyezo azutan az  a felfogas is, hogy a kozkrdek szolgalatAt 
nern lehet mellozni a rnagantulajdon barmennyire klvhnatos vkdel- 
menel sern, ks hogy a magantulajdon hasznhlata sem tortknhetik a 
kozerdek nagy serelm4vel. A kCtf6le erdek szolgalata ks leheto ki- 
egyenlititse tehat ne valjkk a kozjb, a kulturalis, a szocihlis 6s vele a 
nemzti cklok rovhsara. 

Eur6pa Allarnainak idevago egyes intkzkedksei egyebekberi 
a helyi sajatos koriilrnknyek befolyrisa folythn ks kvszhzadokon 
kialakult jogrendjiik rnellett, egyrnBst6l lknyegesen eliitok. 16- 
rQziik nem is felel meg CS nern szolgalhat pkldaul a hazai viszo- 
nyaink szerint .kivanatos ilyen intkzkedkseknek. E z k t  is es rnert 
eddigi fejtegetitseinkben is mar elkggk utaltunk az  egyes hllarnok 

l i a  



egy 6s mas idevAg6 rendelkezkseire, elkgskgesnek vkljiik ehelyiitt, 
ha  a termkszetvkdelemben ks a termkszeti emlkkek oltalmazas~ban 
tigysz6lvAn vezeto szerephez jutott Nkmetbirodalom egyes or- 
szagainak, foleg pedig Poroszorszagnak e targyti torvknyes in- 
tkzkedkseire legalabb vazlatosan kitkriink. 

A Nkmetbirodalom a maga egkszkre termkszetvkdelmi tor- 
vknyt mind a mai napig mkg nem alkotott. A Nkmetbirodalom tij 
alkotmanya azonban megemlkkezik a termkszeti emlkkek ks a ter- 
mkszeti taj  vkdelmkrol is. Annak 150. pontja ugyanis leszogezi azt, 
hogy: ,,a miivkszet, a tortknelem ks a termkszet emlkkei, valamint 
a termkszeti taj, az  allam vkdelmkt ks gondozhsht klvezik.'" 
153. pontjaban pedig arra  utal, hogy: ,,a magantulajdonhoz kote- 
lezettskgek is fuzodnek. Hasznalatanak a kozj6t is szolgalnia 
kell." " 

A nkmet birodalmi tij alkotmany tehat a muemlkkeknek, a 
tortknelmi emlkkeknek ks termkszeti emlkkeknek egyforma elbira- 
last szan, e mellett pedig figyelmezteti a mag6ntulajdonok bir- 
toklbit, hogy azok hasznAlt6ban a termkszetnek a kozkrdeket szol- 
gal6 vkdelme is kotelesskgiik! 

Olyan alaptktelek ezek, melyek alkalmasaknak kinalkoznak 
arra, hogy azokon a Nkmetbirodalom egkszkre egy termkszetvk- 
delmi torvkny felkpiilhessen. 

H a  ez nem tortknt meg mindezideig, azt talan a Nkmetbiro- 
dalomban a haborti utan bekovetkezett rendkiviili helyzet ks az  
abb61 foly6 mas siirgos teendok akadalyoztak meg. E mellett bizo- 
nyara az  a koriilmkny tette elodAzhat6vA, esetleg nklkiilozhetovk, 
hogy a birodalom egyes tartomhnyainak korabban hozott torvknyei 
elkg vkdelmet biztosftanak, de a nkmet nkp a maga nagy ks kifej- 
lett termkszetszeretetkvel ks tarsadalmi egyesiiletei titjhn is hathatbs 
vkdelmet biztosit a termkszeti alkotasoknak. 
' A birodalmi torvknyek kozott eddig csak a madarvkdelemre 
vonatkoz6 nemzetkozi meghllapodasak becikkelyezkskt (1 91 2 

' ,,Die Denkmaler der Kunst, der Geschichte und der Natur, sowie die Landschaft 
geniessen den Schutz und die Pflege des Staates!' 

' ,,Eigenthum verpflichtet. Sein Gebrauch sol1 zugleich Dienst sein fiir das Ge- 
meine Beste". 

marcius 19.) ks az  1908. kvi majus 30-an szentesitett madarvk- 
delmi torvknyt talaljuk, mint olyanokat, melyek a termkszetvkdel- 
mkre hivatottak. 
. . Az egyes nkmet Allamok koziil azonban nem egynek torvknyei 
kozott - mint jeleztiik - mar sok van olyan, mely kifejezetten ter- 
mkszetvkdelmi cklokat szolgal. 

Poroszorszagban pl. a ma is krvknyben levo torvknyek koziil 
a z  1880. kvi (aprilis 1.) mezo- 6s erdorendkszeti torveny sokfkle 
erdeket is tarnogat6 intkzkedkseivel az  elso ilyen alkoths. 

Ezen kiviil: a kivalban szkp termkszeti tajak kepknek megron- 
tasa ellen hozott 1902. kvi (jtinius 2.-iki) torvkny tobbek kozott 
utasitja a kozigazgatasi hat6sagokat) hogy a kozskgek zart terii- 
leten kiviil tiltsak el az  olyan reklamoknak, kkpeknek, vagy fel- 
irasoknak az  alkalmazasat, melyek elkktelenitik a thj kkpkt. 

A helyskgek CS tajak kepknek megrontasa ellen hozott 1907. 
kvi (jtilius 5.-iki) torvkny pedig tobbek koziitt felhatalmazza a koz- 
igazgatasi hatbsagokat, hogy szakertok meghallgatasa utan a koz- 
segek belteriiletkn kiviil megtagadhassak minden olyan epitkezes- 
nek, vagy kpitkezo ~Altoztatasoknak (htalakitasoknak) az  enge- 
dklykt, melyek a taj  kkpkt elronthatnak; foleg amikor azokat mhsik 
kpitohely valasztasaval, vagy mas kpitomodorban, esetleg mas 
kpitoanyag alkalmazasa mellett elkeriilni lehet. 

Az 1907. kvi (jtilius 15.-i) vadaszati torvkny a vadaszati tilalmi 
idok felsorolasan kiviil az  emlos allatok ks madarak egksz sorat 
fogadja vkdelmkbe. 

Az 1913. kvi (aprilis 7.-i) vizitorvkny (Wassergesetz) tobbek 
kozott azirant is rendelkezik, hogy mindeniitt ott, ahol a vizi epitke- 
zQ ckljaval osszeegyeztethetoen a szebb termkszeti tajak kkpknek 
elrontasht bizonyos lktesitmknyek alkalmazasa mellett mellozni le- 
het, ezt a munkiltat6 vkgrehajtani ks az  ilyen lktesitmknyeket fenn- 
tartani koteles. Hozzhfiizi ehhez, hogy az  egykb lktesitmknyek fel- 
tkteleinek koriilirAshban is gondoskodni kell arr61, hogy mindeniitt 
ott, ahol a vAllalkozAs ckljaval ks gazdashgi krdekeivel nem ellen- 
kezik, a munkalatokat ligy hajtsak vkgre, hogy azok a termkszeti 
taj kkpkt ne rontsak. , . 
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Az asatasokr61 sz6l6 191 4. evi (rnircius 26.-i) torvkny (Aus- 
grabungsgesetz) elrendeli, hogy az olyan tirgyak utAn va16 kutat6 
isatAsok, arnelyeknek miivelodestortkneti tekintetben van jelentose- 
giik - idekrtve az ember ostortknetkre vonatkoz6 isatisokat is -, 
csak olyan rn6don szabad vkgrehajtani, hogy a tudornany fejlesz- 
tkse ks az ernlkkek vkdelrne csorbht ne szenvedjen. Ezek a rendelke- 
zksek az hllatok ks novknyek ostortknetkt cklz6 kutathsokra is kr- 
vknyesek. (Ide tartoznak tehht a barlangkutat6 asatasok is.) 

Az engedklyt nern lehet rnegtagadni, ha a vazolt feltktelek biz- 
tositva vannak. 

A lakAsokr61 sz616 1918. kvi (marcius 28.4) torvkny (Woh- 
nungsgesetz) 9. fejezetknek 2. •˜-a elrendeli, hogy az kpitksi es lak- 
hatisi szabhlyokban, valarnint a lakasok feliigyeletknek gyakorla- 
sinal az ernlkkeknek ks az otthonvkdelernnek krdekeit figyelernben 
kell tartani, ha azok krvknyesitkse nern iitkozik az egkszskgi krde- 
kekbe, vagy helyi szokiisokba. Kktsegtelen, hogy ez a rendelkezks 
is szolghlja a terrnkszetvkdelern krdekeit. 

A talajjavit6 szovetkezetekrol sz616 1920. evi (majus 5.-i) tor- 
vkny azokat a rn6dokat szabilyozza, arnelyek szerint a lapos, han- 
gas ks hason16 teriiletek tulajdonosai szovetkezetekbe tornoriilhet- 
nek. Erre engedklyt oly esetekben ad, ha az a ckljuk, hogy az ilyen 
teriileteket egyskges terv szerint egyidejii vkgrehajthssal lecsapol- 
jAk ks ontozoberendezkssel ellissiik, illetve szAnt6, rkt, legelo vagy 
erdo ckljira Atalakitsak, ks ha azokon rnegfelelo rn6don gazdal- 
kodni hajlandbk. Ez a torvkny 2-ik paragrafusaban kikoti, hogy a 
terrnkszeti ernlekek ks terrnkszetvkdelrni helyek fenntarthsara ilyen 
eljhrasok rnellett a lehetoskgig gondot kell forditani. 

A ruhrvidkki szenkeriilet telepedksi kotelkkknek rendjet sza- 
balyoz6 1920. kvi (rnijus 5.-i) torvkny tobbek kozott elrendeli azt 
is, hogy e kotelkk rnunkhlatainak vkgrehajtasinhl a mu ks tortkneti 
ernlkkek, valarnint a terrneszeti ernlekek fenntartasanak ks az otthon 
vedelernnek krdekeit a lehetoskgig figyelernben kell tartani. 

A terrnkszetvkdelern szolgAlatAt Poroszorszagban mar az ed- 
dig vazoltak igazolhsa szerint is a thrgyi vonatkozhsban levo egy 
torvknyalkotasnA1 sern rnellozik. Ezido,szerint rnegis legjobban elo- 

segiti annak krdekeit a mezo- ks erdorendeszetrol sz616 1920. kvi 
(jtllius 8.-i) torvkny es annak vkgrehajtasi utasit8sa.l 

Ennek a torvknynek 34. •˜-a ligy rendelkezik, hogy az illetkkes 
rniniszterek ks az alajuk tart026 rendkszeti hat6sagok jogosultak 
olyan intkzkedesek rnegtktelkre, melyek bizonyos allat- ks noveny- 
fajoknak 6s a terrnkszet vkdett helyeinek megoltalrnazAsAt szolga1- 
jik 6s bizonyos karos allat- es novknyfajok irtisat rendelik el. 

Ennek a felhatalrnazasnak alapjan a tudornany, rniivkszet ks 
nkprnivelks rninisztkriurna, valarnint a rnezogazdasag, az uradalmak 
ks erdkszet rninisztkriurna egy rendelet kiskretkben "ozzktettkk a 
vadaszati es a rnadarvkdelrni torvknyekben nern ernlitett Allatokon 
es rnadarakon kiviil azoknak az allatoknak (ernlosok, rnadarak, 
hiillak ks rovarok), valarnint azoknak a vadon tenykszo novk- 
nyeknek a jegyzeket, amelyeket vkdelembe f ~ g a d n a k . ~  Eloirja ez 
a rendelet a vkdelem szolgalataban kivanatos hat6sagi teendoket 
es rendelkezik egyben a terrnkszet vkdett helyeinek kijeloleskrol ks 
azok gondozasarbl." 

A rendelet egyes intkzkedkseibol a kovetkezoket latjuk j6nak 
kivonatosan kozolni: 

1. 5. A rendelethez csatolt jegyzkkekben felsorolt Allat- ks no- 
vhyfajok hat6siigi vkdelern ala tartoznak. Ez a vkdelern az kv rnin- 
den szakara kiterjed. 

A rende!etben felsorolt vkdelrnet meghalad6 olyan koribbi in- 
thkedksek, arnelyek egyes Allatok, ks novknyek vkdelmkre, valarnint 
a terrnkszet egyes vkdett helyeire vonatkoznak, tovAbbra is krvkny- 
ben rnaradnak. 

L. Deutscher Reichs und Preussischer Staatsanzdger 1921. kvi januar 3-iki 1. 
szimit ,  valarnint ugyane hivatalos lap 1922. szept. 20-iki szimiban megjelent CS a fenti 
utasitast kiegkszito 1922. jlil. 15-ik min. rendeletet. 

' L. Deutscher Reichs und Preussischer Staatsanzeiger 1921. evi jlilius 26-iki 
172. sz&mAt. 

a Ezt kiegesziti a Deutscher Reichs und Preussischer Staatsanzeiger 1922. evi okt6- 
ber 7-iki szlmdban megjelent CS a nevezett miniszteriumok rCszerol kiadott 1922. h i  szep- 
tember 29-611 kelt rendelet. 

* E rendelet intezkedeseire tamaszkodva adta ki a porosz termeszetvedelem 6s a 
terrneszeti emlkkek korminybiztosa Kozkp-Eur6pa vedett allatainak 6s novenyeinek atla- 
szat ((,,Atlas der geschiitzten Pflanzen und Tiere Mlitteleuro~as Berlin-Lichterfelde Ver- 
lag vo-A Hugo ~e imi ih le r )  6s a ,,Merkbuch fur ~ a t u r d e n k m a l ~ f l e ~ e "  cimti munkbit, ame- 
lyekben a vkdett Bllatolc 6s novenyek jegyzCkCt kozli. 



Valamely teriiletnek a terrnkszet vkdett helykvk va16 nyilvani- 
tasa az  illetkkes miniszter hataskorkbe tartozik. 

2. 5. Tilos a vkdett dllatokat meglopni, kletkoriilmknyeik kozott 
zavarni, elfogasukra alkalmas barmilyen eszkozt alkalmazni, azokat 
barmi m6don elfogni ks megolni. Tilos tojasaikat szedni, fkszkeiket, 
vagy mas, a fkszkelksre hasznalt berendezkseket eltulajdonitani, 
vagy elrontani. A madarvkdelmi t o r v h y  egykb rendelkezksei kiter- 
jednek kiilonben azokra a madarakra is, amelyeket az  ott felsorol- 
takon feliil ez a rendelet fogad vkdelmkbe. 

3. 5. A rkckk (Anatidae), a ludak (Anseridae), a siketfajd 
(Tetrao urogallus), a nyirfajd (Lyrurus tetrix) 6s a szalonkak (Sco- 
lopacinae) kivktelevel tilos barmely madar utan az kjjeli idoben 
jarni. Az kjjeli id8 a nap nyugtaval kezdodik ks a nap keltkvel kr 
vkget. 

4. S. Tilos a jegyzkkbe foglalt vkdett novknyeket tenykszohe- 
lyiikrol eltavolitani, vagy azokat megskrteni. Tilos tehat azokat ki- 
asni, kitkpni, viragaikat, Agaikat, gyokereiket leszedni, letkpni vagy 
levagni. Ilyen teriileteknek az  ezen rendelkezksek egykbkknt valo 
figyelemben tartasaval vkgzett gazdasagi hasznalatat ez a rendelet 
nem krinti. 

5. S. Az ezen rendeletben felsorolt ks vedelernbe fogadott alla- 
tokat (ide ertve tojasokat ks fkszkeket), valamint a vkdett novk- 
nyeket aruba bocsajtani, megvasarolni, vagy ilyen adas-vktelt elo- 
segiteni tilos. Ennek a rendeletnek tilalma kiterjed az  ipari feldol- 
gozas ks krtkkesitks mbdjaira, a felajanlasra ks kozvetitksre 6s 
olyan kotelezettskgek vallal8sAra is, amelyek a megszerzksre, vagy 
az eladasra vonatkoznak. 

6. 5. A poroszorszagi termeszetvkdelern allami hivatalanak ve- 
zetoje (termkszetvkdelmi kormanybiztos) az egksz orszagra, a kor- 
manyzosagi keriiletek elnokei, a kormiinyz6sAguk teriiletkre nkzve, 
a rksziikrol felhatalmazott es alajuk rendelt kozigazgatisi hat6sA- 
gok pedig miikodksiik teriiletkre nkzve irasbeli hton feljogosithatnak 
egyes szemklyeket arra, hogy azokat a teriileteket felkeresskk ks 
e rendelet vkgrehajtasht ellenorizzkk, amelyeken a rendelettel vkde- 
lembe fogadott allatok klnek, a vkdett novknyek tenyksznek, vala- 
mint, hogy ilyen ckllal a termkszet vkdett helyeit bejirhassak. 

n a t k o z h a t i k .  
A tulajdonosok es haszonelvezok kotelesek az. ilyen felhatalma- 

zassal jelentkezo szemklyeknek a kkrdkses teriiletek bejarasat meg- 
engedni ks eljarasukban rksziikre a sziikskges felvil~gositasokat ks 
tajkkoztatasokat megadni. 

Az ilyen felhatalmazas barmikor visszavonhato es azt az er- 
dekeIt a kiallit6 hat6sagnak beszolgaltatni koteles. 

7. S. Kiilonos figyelmet erdemlo okokb61, foleg jelentkkenyebb 
gazdasagi hatranyok elkeriilkse krdekkben, valamint tenyksztksi ks 
kikoltksi, tudomanyos ks oktatasi cklokra va16 valamely, a rendelet- 
to1 k s a z  1920. kvi (jtilius 8-i) torvitnytol eltkro eljarashoz a termk- 
szetvkdelem kormanybiztosa meghallgatasaval a korrnanyzosagi 
keriilet elnoke keriiletkre nkzve engedklyt adhat. 

Az krdekelt miniszterek egykbkknt maguknak tartjak fenn a 
torvknyes eloirAsokt61 ks rendelettol va18 minden eltkrksek engedk- 
lyezkskt. 

8. 5. Az idkzett torvkny its ezen rendelet intkzkedesei nem vo- 
natkoznak olyan allatokra, amelyek jogos uton jutottak mar egye- 
sek tulajdonaba; egyebkent, ha egyes esetekre kiilonleges intkzke- 
dksek nem tortennek, hatalyuk a vadaszat e s  haliszat tulajdono- 
saira is kiterjed. 

9. 5. A jelen rendelet ellen vktok az  1920. kvi (jhlius 8-i) rnezo- 
ks erdorendkszeti torvkny biinteto rendelkezksei alh esnek. 

Itt kell felemliteniink, hogy a Nkmetbirodalom fennebb idkzett 
ks emellett is krvknyben levo madarvkdelmi torvknye igen rkszletes 
es szigorh eloirasokat tartalmaz a madarak vkdelmkre. Ezeket azon- 
ban a helysziike nem engedte bovebben rkszletezniink. 

Felemliteni j6nak latjuk mkg, hogy: 
az  1920. h i  (szeptember 21 -i) tagositasi torvkny (Umlegurlg 

von Grundstiicken) 13. •˜-a is elrendeli, hogy a tagositasnal a ter- 
mkszeti emlkkek fenntartasara 6s egyaltalan a termkszet vkdelmkre 
figyelemmel kell lenni. 

A nkpegkszseg ckljait szolgal6 faAllomanyokr61, valamint a fo- 
lybparti utak fenntartasar61 ks szabadda tktelkrol sz6l6 1922. kvi 
(jhlius 29-i) porosz torveny elrendeli, hogy az  ipar- ks a mezocaz- 



daslg ,  a kozskgek es keriiletek hivatalos kepviseloinek rneghallgath 
saval a keriileti viilasztmany (Provincial Ausschuss) allapitja meg, 
hogy a nagy vlrosokban ks azok korzetkben, a fiirdo- ks iidiilo- 
helyek ks ipartelepek kozeleben a n6p egkszskg erdekkbol, vagy a 
lakossag iidiilohelyei ckljara, rnely faallomlnyokat ks novenyzettel 
boritott helyeket (Baurnbestande und Griinflachen) kell a jelzett 
cklra fenntartani 6s a tavak 6s folybk rnentkn rnely utakat kell a nyil- 
vanos utakon kiviil gyaloglasi cklokra szabadda tenni. 

A jelzett helyek ,,korzetkbe" rnindazok a faallomPnyok 6s zold 
teriiletek tartoznak, rnelyek egy nyolc kilornkteres zbnan beliil 
esnek. 

E kkrdesnek elbiralasanal fasorok ks facsoportok is szarnba 
jonnek. 

Uzemtervszerii gazdalkodasra berendezett erdobirtokok gaz- 
dasagi terveit a korrnanyzosagi keriilet elnoke szakerto bevonasa- 
val biraltatja el, hogy az  ezek szerint alkalrnazni kivant gazdasagi 
eljarasok a tulajdonos gazdasagi krdekei mellett az ilyen cklok, te- 
hat a nepegkszskg szolg8latiinak is rnegfelelnek-e? 

A keriileti korrniinyz6sag elnokknek hatarozta az  illetkkes rni- 
niszterhez rnegfellebbezheto. 

A poroszorsz~grb1 eddig kozolt intkzkedksek eleg viliigossagot 
vetnek arra  a rneg8llapitisunkra, hogy rnennyire hthatja a nkmet 
nkp torvknykezkskt a terrnkszetvkdelern 6s a termeszeti ernlkkek 
fenntartasinak szolgilata. 

Mert amint Poroszorsz~gban,  figy a tobbi nkrnet Allarn torvk- 
nyeiben is egksz sorat talaljuk az  olyan torvknyes intkzkedkseknek, 
arnelyek a terrnkszetvkdelern krdekeit szolgiljak. Sot Hessennek l 
Oldenburgnak,' Anhaltnak,3 Mecklenburg-Schwerinnek," Mecklen- 
burg-Strelitznek,Yippenek,"arnburgnak,' Bremennek," Liibeck- 

I Denkrnalschutzgesetz 1902. jlil. 16. 
a Denkrnalschutzgesetz 191 1. rndjus 18. 

Naturgesetz 1923. jitn. 14. 
Naturschutzgesetz 1923. jlin. 14. 
Naturschutzgesetz 1924. dpr. 10. 

B Heirnatschutzge~etz 1920. jan. 17. 
Denkrnal U. Naturschutzgesetz 1920. dec. 6. 
Gesetz iiber den Schutz hdrnischer Tier und Pflanzenarten 1922. decernber 15. 

nek l mar kiilon torvenye is van a termeszet vedelrnkre es a terrnk- 
szeti ernlkkek fenntartasara." 

Arnint van rnkg tobb rnas europai orszagnak is! 
Fejtegeteseink soran tobbek kozott isrnetelten utaltunk pl. a 

finn terrnkszetvedelmi torvenyre, rnely ugy egyes terrneszeti alkota- 
sok termkszeti ernlekekkknt va16 fenntartasarol, mint a terrne- 
szeti alkotasok nagyobb szarnat rnagukban foglalo parkok kijelole- 
serol 6s rezervaciojarol intezkedik. 

M6dot nyujt ezenfeliil szkp terrneszeti tajak, vagy rnas okbol 
fenntartasra erdernes teriiletrkszek vedelrnkre; 6s ar ra  is, hogy 
egyes Bllat- vagy novenyfajok bizonyos teiiileteken vtdelembe fo- 
gadhatok l e g ~ e n e k . ~  

, Aiiarni birtokokbol az orszaggyiiles hatarozata es a koztarsa- 
sagi eltzok hozzajarulasa rnellett lehet bizonyos birtokrkszeket ter- 
rnkszeti parkokkent kihasitani es rninden idokon a t  krintetleniil fenn- 
tartani. Az allarni birtokokon a110 egyes faknak ks facsoportoknak, 
tovabba terrnkszeti emlkkkknt a tudornany szolgalataban, vagy rnas 
kiilonleges okb61 fenntartani kivant rnas terrnkszeti alkotasoknak 
pedig az  a hatbsag hivatott a terrneszeti ernlek jelleget rnegadni es  
ilyen ertelmii gondozasat elrendelni, rnely annak a birtoknak felso 
fokon a feliigyeletkt ellatja. 

Maganbirtokon a tulajdonos kerelrnkre a tartornanyi kapitany 
(Landeshauptrnann) hatarozataval lktesithetok rezervaciok 6s ve- 
dett teriiletek. Az ilyen hatarozat akkor sern veszti el hatalyat, ha  a 
birtok masnak a tulajdonaba jut. 

- A kormanynak is joga van rnaganbirtokon rezervaciot letesi- 
teni. Ez esetben azonban a kisajatithsi torvknyben koriilirt alap- 
elvek szerint a birtokost teljes kartbritits illeti rneg. 

H a  rni rnindezek szAmbaveteleve1 hazai viszonyainkat rnerle- 
geljiik, nern lehet kktskgiink az irant, hogy Magyarorszag annal ke- 

Gesetz betreffend den Denkmal- und Naturschutz 1922. janudr 6. 
W r .  Walter Schonlichen: Wege zurn Naturschutz Breslau 1926. 6s U. attd Merk- 

buch fur Naturdenkrnalpflege 1925. 
a Kiilonosen a torveny alapjan kiadott egy kormanyrendelet intezkedik reszletesen 

a m6dokr61, arnelyek szerint bizonyos illat- vagy niivenyfajokat az orszag egesz teriileten, 
vagy annak bizonyos reszein vedelernbe fogadni kell, A rendelet szerint vedelernbe sehol 
sem foghat6 a farkas. A hiuz 6s medve pedig csak allarni birtokokon fogadhat6 
vedelem be. 



vksbbk nklkiilozheti a termkszetvkdelem ks a termeszeti emlekek 
fenntarthshra irinyul6 torvknyes intkzkedkseket, mert eddigi kiilon- 
bozo torvknyalkotAsai egyiltalan nem terjeszkedtek ki az  ilyen ck- 
lok szolghlatAra. 

Mielott azonban egy termkszetvkdelmi torvkny anyaganak rksz- 
letes taglalasaba bocsiitkozniink, foglalkoznunk kell a termkszetvk- f 
delem 6s a termkszeti emlkkek fenntartasht Eur6pa egyes orszagai- 
ban ellat6 szervekkel, valamint a kormhnyzati 6s  adminisztrativ be- 
rendezksek rovid vazol~saval ,  mert ezek ismerete 6s egyaltaliin en- 
nek a kkrdksnek leszurt tanulsiigai nklkiilozhetetlenek egy ilyen 
targyii torvknyjavaslatra vonatkoz6 fejtegetks anyaganhl. 

11. A termeszet vedelrnet 6 s  a termeszeti emldkek 
f enntartasAt ellAt6 szemek. 

A termkszetvkdelem ks a termkszeti emlkkek kormhnyzati ks 
adminisztrativ ellhthsa Eur6pa egyes Allamaiban kiilonbozo minisz- 
tkriumok iigykorkbe tartozik; 6 s  azoknak a kiilso szervek Iitjhn va16 
intkzkse is egymAst61 Iknyegesen eltkro berendezksii. 

Erdemesnek tartjuk ezkrt, hogy egyes orszagok ilyen irhnyh 
berendezkseire rovid vonhsokban reA vilhgitsunk. 

Poroszorszagban - mint lhttuk - a tudomhny, a muv6szet 
ks nkpnevelks minisztkriuma, valamint a mezogazdashg, az  uradal- 
mak ks az erdkszet minisztkriuma kozosen 1AtjAk el a kormhnyzati 
teendoket. 

Kormhnybiztos-jellegii orszhgos hivatal, a tudomhny, muvkszet 
ks a nkpnevelks minisztkriumhnak alhrendelt Staatliche Stelle fur 
Naturdenkmalpf lege in Preussen (Berlin-Schoneberg) ; egy igaz- 
gat6val ks a sziikskges tudomhnyos ks adminisztrativ szemkly- 
zettel. 

Ennek az  orszhgos hivatalnak a koltskgeirbl eloszor az  1906. 
kvi porosz hllami koltskgvetksben gondoskodtak. 

Vannak azuthn a tartomhnyi keriiletekben kiilon szervek a ter- 
mkszeti emlkkek ks term6szetvkdelem szolghlathra. Az ilyen ,,Pro- 
vinzialstelle fur Naturdenkmalpflege" elnoke, a kozigazgaths egy 
magasAllAsti, tisztviseloje, vagy valamely tekintklyesebb tudomhnyos 
egykniskg. Van tovhbba ennek az intkzmknynek is egy iigyvezettije 



(Geschaftsfiihrer, illetve Komissar fur Naturdenkmalpflege), van 
tovhbba egy munkabizottsiga (Arbeitsausschuss) 4--8 taggal. 

Vannak vkgiil, a vidkk kiilonbozo rkszein megbizottak (Ver- 
trauensmanner) .l 

Nagyobb tartomanyi keriiletekben vannak azuthn ezenkiviil a 
helyi koriilmknyek ks a szukseg szerint kisebb teriiletekre tagolt 
allomiisok is a termkszetvkdelem szolgalatiira. 

PoroszorszAgban 16 Provinzialstelle 6s ezeken beliil 3 1 Be- 
zirks-, Kreiss- 6s Landschaftsstelle miikodik a Provinzialstellevel 
.egyezd szervezettel ks az  egyes helyskgekben miikodo igen szamos 
megbizottal. 

Bajororszagban a beliigyminisztkrium latja el a termkszetvk- 
delem 6s a termkszeti emlkkek fenntartasa koriil sziikskges kor- 
mhnyzati teendoket. 

Kozponti .szerv: A termeszet-gondozas orszagos bizottsaga 
(Landesausschuss fun Naturpflege). Van elnoke 6s iigyvezetoje. 
Foly6iratot is ad  ki. 

A kiilso szervek a kozigazgatasi jirasokban (Regierungsbezir- 
ken) miikodo korzeti bizottsigok (Kreisausschiisse) kliikon az el- 
nokkel, akit a termkszetvkdelem lelkes hivei koziil vhlasztanak. 

Szdszorszagban is a beliigyminisztkrium 1Atja el a terrnkszet- 
vkdelem 6s a termkszeti emlkkek fenntarthsanak kormanyzati 
teendoit. 

Az orszag teriiletkn pedig a szasz otthonvkdelem orszagos 
egyesiilete vkgzi el a termkszeti emlkkek fenntartasinak ks a termk- 
szetvkdelemnek szolgalatht. 

Wiirttenbergben az  egyhhzi ks iskolaiigy (Ministerium des 
Kirchen und Schulwesens) minisztkriuma iigykorkbe tartozik a ter- 
mkszetvkdelem 6s a termkszeti emlkkek fenntartashnak korminy- 
zati intkzkse. 

Kozponti szerv: az  emlkkiigy orszagos hivatala (Landesamt 
fur Denkmalpflege), rnelynek alhrendelve miikodik a termkszetvk- 

Igy pl. az Ostpreussische Provinzialstelle fur Naturdenkmalpflege elnoke egy 
tudominyegyetemi tanir. Az ugyvezeto egy koz&piskolai igazgatd. A munka- vagy v6g- 
rehajtd bizottsig 8 tagbdl ill. A keriilet teriilet6n pedig 515 megbizott miikodik. Mig a 
Provinzialstelle in Grenzmark Posen-Westpreussen eln6ke a tartominyi keriilet kozigaz- 
gatisi fonoke (Oberprhident), mlsodik elnoke a schneidemiihli fopolglrmester stb. 
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delem es termkszeti tajgondozis hivatala. (Staatliche Stelle fur 
Naturschutz und Landschaftspflege.) 

Badenben a ku l tha  6s oktathsiigy minisztkriumanak (Minis- 
terium des Kultus und Unterrichts) termkszetvkdelmi osztalya vkgzi 
a kormanyzati teendoket. 

.A termkszetvkdelem orszagos szolgilatAt allami felhatalma- 
zassal a termkszettudomany es a termkszetvkdelem badeni orszagos 
egyesiilete 1Atja el. 

Hessenben a pknziigyminisztkriumhoz tartoznak a kormanyzati 
teendok, a vidkken pedig a keriileti kozigazgatasi hivatalok 6s az  
erdohivatalok latjik el a termkszetvkdelern ks a termkszeti emlkkek 
f enntartishnak szolgilatat. 

A tobbi kisebb ne'met tartomany ide vonatkoz6 szervezetknek 
reszletezkskt mellozhetonek vkljiik. 

Elkg talan annyit felemliteniink, hogy Thiiringiaban a kozokta- 
tasiigy- ks igazsagiigy-, Mecklenburg Schwerinben a beliigyminisz- 
tkrium, Mecklenburg Strelitzben az  iillamminisztkrium beliigyi 6s 
kozoktatAsiigyi osztilyai, Oldenburgban a beliigyminisztkrium, 
Braunschweig-ben a kozoktatAsiigyi, Anhaltban az  Allamminisztk- 
rium litjak el ezeket a teendoket. es igy tovibb. 

Ausztridban a szovetskgi kultusz- ks oktathsiigyi minisztkrium 
(Bundesministerium fur Kultus und Unterricht), a szovetskgi mezo- 
6s erdogazdasigi minisztkrium (Bundesministerium fiir Land und 
Forstwirtschaft) ks a szovetskgi kereskedelmi ks kozoktatisiigyi 
minisztkrium (B. ministerium fur Handel und Verkehr) kozosen in- 
zik a termkszetvkdelern ks a termkszeti emlkkek fenntartisinak 
kormanyzati iigyeit. 

Kozponti szerv a szovetskgi emlkkhivatal (Bundesdenkmal- 
amt). Az orsz ig  teriiletkn pedig ezeknek az  iigyeknek adminisztra- 
tiv teendoit az als6ausztriai, felsoausztriai, karintiai, salzburgi, 
sthjerorsziigi, tiroli 6s voralbergi emlkkhivatalok l i t j i k  el. 

Belgiumban a tudominy ks muvkszet minisztkriuma (Ministkre 
des Sciences et des Arts) vkgzi a kormanyzati teendoket. 

A kozponti szerv: az emlkk- 6s thjvkdelem kiralyi bizottsaga 
(Commission royale des Monuments et des Sites). 



A vidkki iigyeket a kormany hltal kinevezett levelezo tagok 
iattak el. 

Daniaban: Kozponti hivatalos szerv: A termkszetvkdelem f6-. 
bizottsaga (Overf redningsnaevn) . Kinevezett elnokkel ks 6 v& 
lasztott taggal. 

Tanacsad6 szerv: a termkszetvkdelmi tanacs (Naturfrednings-. 
raadet) a k~zoktatasiigyminiszter rkszkrol kinevezett 3 ks az  igaz- 
shgiigyminiszter rkszkrol kinevezett 2 taggal. 

Vkgrehajt6 szerv: a Koppenhhghban ks minden kozigazgatiisi 
keriiletben miikodo termkszetvkdelmi bizottshg (Fredningsnaevn). 

Finnorszagban. A kormhnyzati teendoket a kozoktathsiigyi m,i-. 
nisztkrium vkgzi. 

Az orszagos teendoket: a finn allam termkszetvkdelmi feliigye-. 
gyeloje (Finska Statens Naturskyddsinspektor) . 

Angliaban allamilag elismert szerv: A tortkneti jelentoskgii 
helyek 6s a termkszeti szkpskgek fenntartasara alakult nemzeti szo- 
vetskg (The National Trust for Places of Historic Interest or  Natu- 
ral Beauty), mely egy vkgrehajto bizottshg htjan fejti ki tevkkeny-. 
segkt. Idohoz nem kototten ismertetkseket ad ki. 

Olaszorszagban a kormanyzati teendoket a kozoktatiisiigy mi-. 
nisztkriuma (Minister0 della Publica Istruzione) latja el. 

Termkszeti emlkkvkdelmi szolgalatot 1At el a Gran Paradiso, 
nemzeti park kirhlyi bizottsaga (Commisione Reale del Parco del 
Gran Paradiso) 6s az  abruzzo-i nemzeti park gondozasat elliitb. 
autonom bizottsag (Ente autonorno per il Parco Nazionale d'Ab-. 
ruzo. 

Norvkgiaban a kultuszminisztkrium intkzi a kormanyzati teen-. 
doket. 

Az orszag teriileten a termkszet vkdelmkt kirhlyi rendeletek CS. 
egyesiiletek szolghljhk. 

Lengyelorszagban a kultusz- 6s kozoktathsiigy minisztkriumii-. 
hoz tartozik a termkszetvkdelem kormhnyzati teendoi. 

Kozponti szerv a termkszeti emlkkek Allami bizottsaga Krakk6- 
ban (PBnstwowa Komisja Ochrony Przyrody). Kiadja a Termkszet-. 
vkdelem (Ochrona Przyrody) cimii folybiratot. 

Az orszhg egyes reszein a termkszeti emlkkek illami bizottsh- 
ganak gondoz6i (Kuratbriumai) lhtjiik el a termkszetvkdelem szol- 
galatat. 

Ilyen kuratorium Vars6ban ' (Warszawa), Lembergben 
(Lwbw) , Pozenben (Poznan) ks VilnBban (Wilno) miikodik. 

Svedorszagban - mint jeleztiik - a tudomanyos akadkmia 
(Vetenskampsakademien) intkzi legfelso fokon a termkszetvkdelem 
iigyeit. 

Tanhcsadb 6s vkgrehajto szerv a stockholmi termkszetvkdelmi 
bizottshg. 

A vidkken a kozigazgatasi keriilet szervei latjak el a terme- 
szetvkdelmet. 

Svdjcban a beliigyi departement, illetoleg a szovetskgi nem- 
zeti park-bizottshg intkzik kozpontilag az  iigyeket. Vidkken a z  
egyesiiletek. 

Spanyolorszhgban a f6ldmivelksiigyi minisztkriumhoz (Minis- 
terio di Fomento) tartoznak a termkszetvkdelern kormhnyzati 
iigyei. 

Kozponti szerv: a nemzeti parkok kozponti bizottshga (Junta 
central de Parques Nacionales). Ezenfeliil az  egyes nemzeti parkok 
folott a helyi bizottshgok (Juntas locales) orkodnek.' 

E vitzlatos ismertetksbol meghllapithato, hogy legtobb orszag- 
ban a k6zoktatMigyi minisztkrium 1Atja el az  idevag6 kormhnyzati 
intkzkedkseket. 

Magyarazat5t ennek abban latjuk, hogy a termkszetvkdelem 
es a termkszeti emlkkek ma mar javarkszt tudomhnyos kkrdksekkel 
kapcsolatosak; a tudomanyos iigyek kormhnyzati intkzkse pedig 
mindeniitt ennek a minisztkriumnak az iigykorkbe tartozik. E mel- 
lett a mii- ks tortknelmi emlkk, a termkszeti emlkkkel annyira rokon 
fogalmak ks ezek kormanyzati ellat'hsa annyira hasonlatos intkzke- 
dkseket khan  meg, hogy nem egy allamban azok egyskges ellatasat 
talalthk jbnak, sot azokra nkzve egynkmely helyiitt egyskges tor- 
vknyt is alkottak. . ,  . 

Dr. Walter Schonichen: Merkbuch fiir Naturdenkmalpflege. Berlin, 1925. 
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A kulth-allarnokban ujabban annyira felkarolt ks propagalt 
otthonvkdelem (Heimatschutz) gondolatkore is kiterjed az otthon 
emlkkeinek fennebb emlitett mind a kkt fajara ks azok mindenfkle 
kateg6riAjh-a. 

Magyarazatul szolgal vegiil az a koriilmkny is, hogy a termk- 
szet szeretetknek fejlesztese, a mink1 szklesebb korben kivanatos 
tarsadalmi tevkkenyskgen kiviil nevelksi ks illetve oktatisiigyi kkr- 
dks is, melynek kormanyzati iranyitasa megint csak ennek a minisz- 
tkriumnak az  iigykorkbe vhg. 

Mindennek dacara a termeszetvkdelemben fejlett Poroszor- 
szag sem nklkiilozhette a kormanyzat foldmivelksiigyi Aganak ko- 
operaci6s tevkkenyskgkt ks nem tudja nklkiilozni Ausztria sem. 

Helyes elgondolas mellett ezt nklkiilozni az  iigynek j6 sikerii 
szolgalata krdekkben nem is ajanlatos, mert vkgiil is a termkszeti 
emlkkek javarkszt a mezo- 6s erdogazdasagilag miivelt foldeken 
fordulnak elo. Ezekkel a szorosabb kapcsolatot mkgis csak a. fold- 
mivel6siigyi minisztkrium tartja fenn 6s azok iigyeinek kormany- 
zati intkzkse is ennek a minisztkriumnak az  iigykorkbe vag. Ez in- 
tkzi emellett a z  allami mezo- ks erdogazdasagi birtokok kormany- 
zati teendoit is,' amelyeken pedig leghatasosabban ks a legszebb 
eredmknnyel biztosithat6 az  ilyen cklok szolgalata. 

Kiilonosen olyan agrArorszhgban, mint arnilyen hazank is, a 
kormhnyzat foldmivelksi hga iranyt ad6 jelentkkeny szerepre hiva- 
tott a termkszetvkdelem ks a termkszeti emlkkek fenntartisanak 

Korhntsem zarja ki azutin ez a megallapitas, sot az  elozokben 
vhzolt fontos koriilmknyek kello mkltanylasa ks az annyira kivana- 
tos j6 sikere kifejezetten sziikskgessk is teszi, hogy emellett a kor- 
mhnyzat kozoktathsiigyi aga  is kifejtse szkleskorii 6s annyira fon- 
tos tevkkenyskgkt ennek a cklnak a szolgAlat6ban; 6s a maga iigy- 
korkben irhnyt ad6 jelentkkeny szerephez jusson. Sziikskgessk teszi 
tehht, hogy a kkt kormhnyzati Ag egyforma erovel kooperaljon 6s e 

* Mls orszlgokban nem fordul elo, hogy honvCdelmi, igazslgiigyi, vallb- CS koz- 
oktatisiigyi stb. ministeriumok lllami, illetoleg alapitvlnyi birtokok gazdaslgi iigyeinek 
kormlnyzati teendiiivel foglalkoznak, - mint nllunk. 

nemes celok elobbreviteleben egymassal egyetltrtksben es phrhuza- 
mosan miikodjkk. Ennek pedig megfelelo szervezet mellett ks a sur- 
lodasi feliiletek koriiltekinto kikiiszobolkse, valamint a szerepek 
megerto helyes megosztasa esetkn nern is lehet akadalya. 

Nekiink azutan nem lehet iranyado, hogy egyes allamok saja- 
tos koriilmknyeik kozott a termkszeti emlkkek iigyenek kormanyzati 
ellatasat a beliigyminisztkriumra ruhazzik. Ott fordul elo ez az el- 
jaras, ahol kifejlett mar az ilyen iranyu tudomanyos es tarsadalmi 
tevkkenyseg, 6s inkibb a rendeszeti kerdesek kivannak kormany- 
intkzkedkseket. Amint egkszen sajatos Svkdorszag esete is, ahol a 
tudomanyos akadkmiara (Vetenskapsakadernien) bizzhk a terme- 
szeti emlkkek ks a termkszetv6delem iigyknek intkzkskt ks abba a 
kormanyzat egyes agai csak bizonyos kkrdkseknel a sziikskg szerint 
kapcsolbdnak be. 

Azonban mar nekiink is utmutatasul szolgalhat az a megalla- 
pitasunk, hogy ugyszdvan rninden kulturallam kormanyzati Aga- 
nak, vagy againak tevkkenyskge csak az e celokat szolgal6 torvk- 
nyek elokeszitkskre, az Bltalanos ervenyii, ks iranyt szabd kormany- 
rendeletek kiadasira, 6s legfeljebb mkg a temkszeti alkotasok vala- 
mely jelentekenyebb osszesskg~nek termkszeti emlkkkk nyilvanita- 
shra 6s a termeszet vedett helyeinek Bltalanosan kotelezo erejii meg- 
illapitasara terjed ki. Egyaltalan csak az iigyek vitelknek altalanos 
irinyitasara es j6sikerii biztositisara, tehat szigoruan kormany- 
zati jellegii intezkedksekre szoritkozik, minden tovabbi biirokra- 
tikus tevkkenyseg ks a reszletekbe mend intkzkedksek fenntartasa 
nelkiil. 

Az iigyek adminisztrativ ellatasat - mint lattuk --, ahol kiilon 
e celra szervezett kozponti hivatal, vagy miniszteri biztos miikodik, 
erre, valamint az ilyen feladatokkal is megbizott keruleti hivatalokra 
ks a tarsadalmi szervezetekre ruhazzak. Tobb helyen a kozigazga- 
tas szerveit vonjak be, masutt inkabb a tarsadalmi szervezeteket. 
Nemely helyen a kozigazgatas hat6sagi szerephez is jut, masutt 
csak adminisztrativ tknyezo. 

Tobb orszagban - mint Iittuk - tanacsad6, nem egy helyen 
pedig mkg vkgrehajtb szervkknt is szakkrto kozponti bizottsag mii- 
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kodik, ami tanacsadas tekintetkben kktskgkiviil j6 hatasti az  ilyen 
kiilonos szakkrtelmet kivan6 iigyek ir&nyitAsAnAl. PoroszorszAg- 
ban pedig mkg a vidkken is alakitottak bizottsagokat a termkszet- 
vkdelmi iigyek e116t6sBra, mely intkzmkny ott minden tekintetben 
j61 bevAlt. 

A tarsadalom tehAt egyes szemklyekkel ks mkg inkabb szerve- 
zetek CS egyesiiletek titjan lknyegesen bekapcsolbdik a termkszet-. 
vkdelem ks a termkszeti emlkkek fenntartashnak munkajaba, ami 
a j6 siker krdekkben nklkiilozhetetlen is, mert a szAraz adminisztra- 
tiv tevkkenyskg nem sok eredmknyt igkr. 

H a  mi ezek utan es az eddig kifejtettek szAmbavkteleve1 hazai 
viszonyaink sziikskgleteit, tehat a nilunk kialakitani kivanatos szer- 
vezet szerkezetknek egybeallitasat mkrlegeljiik, tigy vkljiik, hogy 
mindenkkppen megfelelne a celnak, ha  a kormany foldmivelesi Aga 
la tn i  el tovabbra is a termkszetvedelem ks a termkszeti emlkkek 
fenntarthsanak kozigazgatasi vonatkozasti kormanyzati teendoit, 
mig a vallas- ks kozoktatasiigyi miniszterhez annak nkpnevelksi, 
oktatasiigyi ks tudomanyos vonatkozasai tartoznanak. 

Az altalinos krvknyii miniszteri rendeleteket pedig, amelyek 
nagyobb szamban tigyis csak kezdetben valnak sziikskgessk, mig 
ut6bb mar nagyon ritkik, az  egyontetiiskg es a kozos ckl j6 sikerk- 
nek szolgidataban egy 3, esetleg 5 tagb61 a116 miniszterkozi bizott- 
s ag  targyalna meg, melyen egyik kvben az egyik, a m h i k  kvben a 
masik minisztkrium egy magasabb allasti megbizottja elnokolne.' 

A tudomanyos korok ks a termkszetvkdelemmel, valamint a 
termkszettudomanyi ilyen vonatkozasti kutatasokkal valamely kap- 
csolatban a116 szervek annyira kivanatos bevonasat ks ezzel azok 
nem nklkiilozhet6 kozremiikodksknek biztosithsit a miiemlkkek or- 
szagos bizottsagihoz hasonl6an egy Budapesten szkkelo termkszet- 
vkdelmi orszagos bizottsag (termkszetvkdelmi tanacs) szervezkse 
oldhatna meg a legsikeresebben. Ebbe a kkt miniszter az  krdekelt 

Egy ilyen bizottsag a most vazolt szervezettel tdrgyalja 6s Allapitja meg j6 siker- 
re1 a soproni binyambrnoki 6s erddmkrnffki fdiskola kormanyzati rendelkezkseit, miutan 
ennek a fdiskolinak blnyadt!mn&ki resze a pknziigymisiterium, erddmernijki resze pedig 
a foldmiveKsiigyi ministerium iigykorebe tartozik. 
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minisztkriumok hivatalb61 kirendelt kepviseloin kiviil a termkszet 
vkdelmkt szolgll6, vagy ilyen cklokkal valamely kapcsolatban 8116 ' 
szervezetek, tudomanyos es tarsadalmi intkzmknyek 6s egyesiiletek 
tagjaibd, valamint a mezo- ks erdogazdasag miiveloibol ks a ter- 
mkszetbaratok kozul nevezne ki megfelelo szamaranyban tagokat. 

Ennek az orszagos bizottsagnak a kormany kotelkkkn kiviil 
a116 egykn lenne az elnoke Q ugy mint a miiemlkkek orszagos bi- 
zottsaganal, volna egy vegrehajt6 sziikebb bizottsaga ks itgy mint 
ott, egy alland6 alkalmazasban a116 iigyvezetoje,' aki az orszagos 
bizottsag adminisztrativ teendoit vkgeznk, a termkszet vkdett tar- 
gyainak kozponti nyilvantartasat ellitna, a helyi bizottsagok mii- 
kodkskt tamogatna ks a vidkken a tarsadalmi szervezkseket elose- 
gitene, a propagandat stb. elokkszitenk stb. 

Az orszagos termkszetvkdelem ks a termkszeti emlekek fenn- 
tartasanak illamigazgatasi adminisztrativ teendoit, a vkdett novk- 
nyeknek, allatoknak 6s geol6giai alakulatoknak a termkszet vkdett 
helyeinek 6s a termkszeti emlkkeknek helyi nyilvantartasat, azok hi- 
vatalos feliigyeletkt ks a mindezzel kapcsolatos ilyen iranyfi egykb 
teendoket az allamerdkszeti igazgatasr61 sz616 1923. evi XVIII. 
tcikkel erre delegalt ks e cklra tknyleg alkalmas orszagos szer- 
vezettel rendelkezo m. kir allami erdoigazgat6sAgok, az alijuk ren- 
delt erdofeliigyelok 6s erdohivatalok utj8n latnak el. 

Az erdoigazgat6sagok tennkk meg sziikskg szerint a hivatalos 
eloterjesztkseket a foldmivelesi minisztkriumhoz ks vennkk annak 
utasitasait. 

A kiilfold j6 eredmknnyel jar6 pkldain okulva, a termkszettudo- 
manyok videki miiveloinek, a videki ilyen vonatkozAsu egyesiiletek- 
nek, valamint a termeszetbaratoknak bevonasa ks ezzel az iigy j6 
sikerknek biztositasa krdekkben kivanatosnak latszik, hogy foleg 
a vidkki tudomanyegyetemek (Debrecen, Szeged, Pecs), a foisko- 
lak (Sopron) , a gazdasagi akadkmiak (Magyarbvar, Keszthely) 
szkkhelyein, valamint olyan nagyobb v8rosokban (foleg megyei 
szkkhelyeken), ahol tobb ilyen kkrdksekkel vonatkozasban 8116 in- 
tkzmitny (erdoigazgat6sAg) erdohivatal, gaz'dasagi feliigyeloskg, 
kulttirmkrnoki hivatal, rnezogazdasagi kamara, mezogazdasagi ki- 

Aki a miniszteriumnak e cklra kirendelt tisztviseloje is lehetne. 

skrletiigyi intkzmknyek stb.) 6s tobb kozkpiskola van, helyi terrnk- 

L szetvkdelmi bizottsagok alakuljanak, megfelelo szervezettel.' Ezek 
gondoskodnanak a vkdelernre szorul6 termkszeti alkotasok es a ter- 
mkszeti emlkkek felkutatasAr61, azok szemmel t a r t h a r d ,  a.termk- 
szetvkdelem krdekkben kivanatos propagandar61 (eloadasok, fil- 
mek bemutatha ,  stb.) 6s igy ezek teremtenknek kletet ks klknkskget 
a termkszetvkdelem szolgalata koriil. Az ilyen vidkki bizottsAgok- 
b61 alakitott szervezetet ks egyaltalan a vidkk kultixrg6cainak 
megszervezett bevonasat nagyon nklkulozi a miiemlkkek orszagos 
bizottsaga is, mert ilyenek miikodkse mellett egyes miialkotisoknak 
es miiemlkkeknek a kozelmultban is tapasztalt sajnalatos megsem- 
misiilkse mkg sem kovetkezhetett volna el! 

Ezek a bizottsagok szerves kapcsolatban mu'iodhetnknek egy- 
felol az orszagos bizottsaggal, rnasfelol az  allamerdkszeti igazga- 
tasnak erre a szolgalatra utalt szerveivel, amint azok egy megbi- 
zottja egy ilyen bizottsagnak esetleg iigyvezetoje ks eload6ja is le- 
hetne ks ellathatna annak adminisztrativ teendoit is. 

Az eddigiekben vazolt szervezet nem igknyelne szambajoheto 
kiadist es a koriilmknyek mkrlegelkse szerint a mai viszonyok ko- 
zott meg is felelne a hazai terrnkszetvkdelem ks a termkszeti em- 
Iekek fenntartasihoz fiizodo krdekeknek. 

l ,,Auf alle Falle ist dafur Sorge zu tragen, dass, fur die Feststellung, Erforschung 
und dauernde Beobachtung der Naturdenkmaler, der geschutzten Arten und der Schutz- 
gcbiete ein stark dezentralisirtes System von Gewahrsmannern gebildet wird, so dass iiber 
jede Bedrohnung der Natur, wie der Landschaft als bald an eine zum Eingreifen berufene 
Stelle berichtet werden kann." Dr. Schonichen: Wege zum Naturschutz. Bresslau 1Y26. 
,124. old. 



111. Egy hazai 

term6szetv6delmi torv6nyalkotas tew6hez. 

Az elozokben kifejtettek utan mar nem nehkz osszefoglalnunk 
mindazt, arnit egy ilyen tijrvknyalkotasban sziikskgesnek 6s nklkii-- 
lozhetetlennek tartunk. 

Ezek szerint egy, a hazai viszonyoknak megfelelni hivatott ter- 
meszetvkdelmi torvknyben mindenek elott is annak kell kifeje- 
zesre jutnia, hogy a rnagyar allam a szebb terrnkszeti thjak kkpknek 
zavartalan fenntartasat, a kipusztulas veszklye miatt, vagy bhrmi 
mas okbbl oltalmazAsra szorulb Allat- ks novknyfajokat, valamint 
az  elpusztitassal fenyegetett szebb geolbgiai alakulatokat egyen- 
kint, vagy az  e cklbbl kijelolt teriiletek hatarain beliil elofordulb 
osszesskgiikben (termkszetvkdelrni helyek) , tovabba a tudornanyo- 
San krdekes ks krtkkes, esetleg barmi mas tekintetbol fenntartasra 
krdemes egyes termkszeti ernlkkeket; vagy rezervhcibra krdemes 
nagyobb teriiletrkszeket, valamint a tortkneti esemknyek szinhelyei- 
nek, tovabba az irodalorn- es miivkszettortknelernnek terrnkszeti 
ernlkkeit, vkgiil a to r the t i  6s miiemlkkeknek termkszeti diszeit 6s a 
barrnilyen hazafias vonatkozasban emlkkkknt iiltetett fakat ks par- 
kokat a minoskgiiknek ks koriilrnknyeiknek megfelelo formhban 6s 
mbdon torvknyes vkdelernbe fogadja. E vkdelern hathlyos biztosi- 
tasarbl pedig a torvkny rkszletes eloirasokkal ks biinteto hataroza- 
tok terhe mellett korrnanyhatbsagi rendeletek utjiin intkzkedik. 

Ennek a vkdelemnek a kormanyzat ks az autonom kozigazga- 
tas rninden szervhkl ks azoknak e kkrdkseket krinto minden rendel- 
kezkskben is krvknyt kell szerezni. Koteleznk ezkrt a torvkny a 

kormanyzat illetekes agait 6s alarendelt hivatalait, valamint az 
autonom kozigazgatiis szerveit 6s azok kozegeit arra, hogy a 
torvkny kletbelkptktol kezdve mindennemii kpito munka, tehat a 
koz- es maganjellegii magasepitksek, barmilyen termkszetii ks cklu 
vizkpitksek, a kiilonfkle rendeltetksii foldmunkalatok 6s banyamive- 
lksek, az  ut- ks vasutkpitksek, tivirb- ks telefonvonalvezetksek, villa- 
mos erohtvitelek stb. rnunkhlatainak tervezksenkl, vkgrehajtisuk 
feltkteleinek rnegiillapitasAnii1 ks azok kivitelknkl, ep ugy e lktesit- 
menyeknek a fenntartasanal 6s gondozasAnal, szbval rninden olyan 
tevkkenysegnkl, amellyel a termkszetnek vedelemre erdernes t i rgyai  
barmilyen vonatkozasba keriilhetnek, azok oltalmazasara szigoru 
figyelemrnel legyenek 6s a torvkny rendelkezkseinek, valamint az  an- 
nak alapjan kiadott utasitasoknak kello betartisarbl megfelelo in- 
tezkedesekkel gondoskodjanak. Ugyanilyen hatbsigi vkdelrnet igk- 
nyelnek a termkszet fenn felsorolt targyai a parcellazasok 6s tagosi- 
tasok terveinek, valarnint az  erdogazdashgi iizemterveknek elokkszi- 
tksitnkl, jovahagyAsAna1 ks vkgrehajthsanal, a mezo-, erdo ks kert- 
gazdasiig, valamint birmilyen mas terrnkszetii foldmivelksi, vagy 
foldhasznalasi mbd l iizksknel, a vadaszati ks halaszati kormany- 
manyintkzkedkseknel, tovabbh az  ilyen targyu bkrletek feltktelei- 
nek megAllapitisana1, jbvahagyasanal, stb. Szoval minden olyan 
munkalatoknal, amelyek a termkszetnek vkdelrnet igknylo targyai- 
val barrnilyen vonatkozasban vannak, vagy ilyenbe keriilhetnek. 

Ep igy kellene gondoskodni az  iidiilesre is hasznalt erdok 6s 
rnas kirandulbhelyek kkpkt rontb hirdetksek, arubbdkk, gyorsfkny- 
kepezok, stb. alkalmazasanak szab~lyozasarb1, valamint a papir- 
hulladkkok 6s mas elhasznalt targyak elszbrashnak tilalmarbl. 

Teljes rkszletezettskggel kellene gondoskodni vkgiil mindazon 
tilalrnak egksz soranak torvenyes krvenyesitkskrol, amelyek a ter- 
mkszet vkdelmkt es a termkszeti emlkkek fenntartasat hivatottak 
biztositani. 

A termeszetvkdelem ks a termkszeti emlkkek fenntartashra 
iranyulb kormanyzati iigynek szolgAlatAt a torvkny a teendoknek 
sziiksegszerii viliigos tagolasa szerint egykbkknt a foldrnivelksiigyi 
ks a vallas- 6s kozoktatasiigyi miniszterek iigykorkbe utalna. 

' P1. sport. 



A foldmivelesiigyi miniszterhez tartoznanak a termkszet vkdel- 
mere 6s a termkszeti emlkkek fenntartashra iranyul6 azok a felada- 
tok es azok az  adminisztrativ vonatkozasti kormanyzati teendok, me- 
lyeket az 1923. kvi XVIII. tc. krtelmkben kozkpfokon az alhja ren- 
delt m. kir. erdoigazgat6sagok, az  erdofeliigyelok, alsdfokon pedig 
a m. kir erdohivatalok titjAn.latnAnak el. A vallas- 6s kozoktatas- 
iigyi miniszterhez pedig a tarcaja iigykorkhez illetkkes oktatasiigyi 
ks a tudornanyos vonatkoz~sti  iigyek tartoznanak. 

A ckl szolgalatinak j6 sikere erdekeben kiilonben a ket mi- 
niszter egyetkrto kooperaci6s tevkkenysege sziikskges, arnit altala- 
nos krvknyii 6s mind a kkt minisztkrium iigykorkt krinto miniszteri 
rendeletek kiadhsinil a kkt miniszterium kikiildotteinek kozos meg- 
al lapodas~val  kellene biztositani. 

At nern hidalhat6 ellentktek felmeriilkse esetkben a miniszter- 
tanacs hatarozna. 

Mas kormanyzati agakl kotelesskgkvk tkteknkk, hogy az  a targy- 
gyal vonakozasban a116 tovabbi torvknytervezkseiknkl a termkszet- 
vedelemnek 6s a termkszeti ernlkkek szolgalatinak krdekeit figyel- 
men kiviil ne hagyjak, 6s hogy tigy ezek elkkszitkskt, mint a termk- 
szetvkdelem krdekkben kiadni sziikskges 6s a fentiek szerint .iigy- 
koriikbe tartoz6 intkzkedkseket a foldmivelksiigyi miniszter vklemk- 
mknyknek meghallgatisa ks javaslatainak figyelemben tarthsa mel- 
lett eszkozoljkk. 

H a  oktathsiigyi, vagy tudomanyos kkrdkseket krinto intkzke- 
dksekrol is van sz6, a vallas- ks kozoktatasiigyi miniszter meghall- 
gatasa nem lenne mellozheto. 

A foldmivelksiigyi miniszter a valliis- 6s kozoktatasiigyi minisz- 
terrel egyetkrtksben a kkt minisztkriurn kkpviseloibol, a tudornanyos 
intkzmknyek, valamint a termkszetvkdelemmel valamely vonatko- 
zisban lkvo tudomanyos ks thrsadalmi egyesiiletek tagjaibbl, a mii- 
ernlkkek orszhgos bizottsaganak kkt tagjab61 CS a termkszet bar&' 
tai koziil orszagos bizottsigot szervezne 6s annak tagjait 3 kvre 
neveznk ki. 

A keriileti, illetve varmegyei alabb thrgyalni kivant vidkki bi- 

l 
Kereskedclemiigyi, beliigyi stb. 

zottshgokat azok megszervezkse utan 6s ugyanilyen kinevezks alap- 
jan, egy-egy tag  kkpviselnk az orszhgos bizottsiigban. 

Az orszagos bizottshg iigyeit a foldmivelksiigyi miniszter ala 
rendelt iigyvezeto (miniszterbiztos) intkznk, aki egyben az  orszagos 
bizottsag eload6ja lenne. 

Az orszagos bizottsag elnoke, egy a korrnany kotelkkkn kiviil 
a116, ks a termkszettudomanyok miivelkskben, esetleg a termkszet- 
vkdelern koriil krdemeket szerzett, vagy egykbkknt az ilyen torekvk- 
sek odaado felkarolashra egykni tulajdonai ks thrsadalmi a l l~s imal  
fogva hivatott egykniskg lenne. 

Az orszagos bizottsag feladatai koze tartoznek a terrnkszeti 
tajak vkdelme 6s ennek a cklnak a szolgalataban a kivanatos intkz- 
kedksek rnegtktele, illetve az illetkkes minisztkriumokhoz felterjesz- 
teni kivanatos ilyen iranyti javaslatok elkkszitkse. 

Feladatat kkpeznk: az  orszhgban vkdelemre szorul6 novknyek, 
allat'ok ks geol6giai alakulatok, tovdbbi a termkszetvkdelmi helyek 
6s fenntartasra krdernes egyes termkszeti emlkkek, vagy rezerva- 
ci6ra ajanlott nagyobb teriiletek kijelolkskre vonatkoz6 javaslatok 
elkkszitkse 6s a mar kijeloltek esetleg mkg tudornanyos kutathst ks 
felderitkst igknylo munkalatainak megidlapitasa ks iranyitisa. Azok 
krdekkben a sajat hataskorben va16 intkzkedks, illetve a vallas- 6s 
kozoktatasiigyi miniszter elk terjeszteni kivant javaslatok rnegtktele. 
Feladata lenne tovabba a megoltalrnazasra VAI-6 mindezeknek a 
termkszeti targyaknak, valamint a tortknelmi 6s miiemlkkek termk- 
szeti diszeinek 6s a hazafias vonatkozassal emlkkkknt iiltetett fak- 
nak 6s parkoknak a helyi bizottsagok javaslata alapjan kivanatos 
szarnbavktele, feliilbiralasa 6s megoltalmaz~sukhoz a torvknyes vk- 
delembe fogadasra irAnyul6 javaslatnak a foldmivelksiigyi miniszter 
elk terjesztkse. 

Feladata lenne az igy vkgervknyesen kijelolt ks torvknyes vk- 
delernbe fogadott termkszeti targyaknak torzskonyvszerii kozponti 
nyilvhntartasa, ks azok megol ta lmaz~s~nak  ks illetve fenn ta r tM-  
nak szolgalataban a sajat hataskorben va16 intkzkedks, vagy az azt 
meghalad6 esetben az  eziranyti javaslatoknak a foldrnivelksiigyi 
miniszter elk terjesztkse. 

A terrnkszetvkdelem szolgalataban A116 tudominyos irodalom 



elosegitese, valamint a termkszetvkdelem propagalasara ks a ter- I valamint a hivatalos kotelesskgbol foly6 teendoik keretkben meg- 
mkszeti emlkkek ismertetkskre irAnyul6 irodalmi tevkkenyskg ir8- f eleloen tamogatniik. 
nyitasa, tamogatasa ks az  illetkkes helyekre ilyen iranyban kivana- Az orszlgos bizottsag munkajhnak eredmknyesebbk tktelkre 
tos javaslatok megtktele. az  egksz orszagra kiterjedoen, lehetoleg rninden vhrmegykben, vagy 

A termkszetvedelemre 6s a termeszeti emlekek megoltalmaza- h a  ennek barmilyen akadalya lenne, nagyobb vidkki kulttirg6cokon 
sa ra  az  ifjtisag nevelkskben ks okta tbaban sziikskges intkzkedksek a mar az  elozokben is emlitett keriileti, illetve megyei bizottsagok 
megtktelere vonatkozo javaslatok elkeszitkse b eloterjesztkse. szerveztetnknek. Ezek tagjait a vidkki tudomanyegyetemeknek ks 

A termkszetvkdelern ks a termeszeti emlekek fenntartasanak foiskolhknak, a gazdasigi  akadkmihknak ks kozkpiskol&knak, a ter- 
propagalasat szolgalo ks vetitett kepek bemutatasAva1, vagy radi6 mkszetvkdelernmel vonatkozfisban 9116 tanszkkeit ellit6 taniraibbl, 
titjan kozreadni kivant eloadasok rendezksknek iranyitasa, elosegi- a z  ilyen kkrdksekkel a szolgalati teendok rkven, vagy egykbkknt 
titse, tarnogatha  ks illetve az  ilyenek megtartasa krdekkben az  ille- krdekelt hivatalok 6s intkzmknyek (gazdasagi feliigyeloskgek, al- 
tkkes helyekre kivanatos javaslatok megtktele, illetve kesz eloadlsi lami 6s uradalmi erdohivatalok, kulttirmkrnoki ks allamkpiteszeti, 
anyagok ks kkpek rendelkezksre bocsajtasa. allami 6s maganbanyaszati hivatalok) tisztviseloibol, valamint a me- 

Vkgiil vklemknyek nyilvlnitlsa, illetve javaslatok tktele a fold- zogazdasbgi, kiskrletiigyi ks egykb hasonlatos intkzmknyek, ro- 
mivelesiigyi, vagy a vallas- ks kozoktatasiigyi miniszterek rkszkrol vabbh a terrnkszetvkdelernmel vonatkozasba hozhat6 egykb tarsa- 
a termkszetvkdelem ks a terrnkszeti emlkkek fenntarthshnak iigyeit dalmi szervezetek (cserkkszet stb.) 6s egyesiiletek (turista egyesii- 
barmi egykb tekintetekben szolgAl6 6s kiilon, vagy egyiittesen ki- letek stb.) tagjaib61, vkgiil a termkszet egykb rniiveloi 6s baratai ko- 
adni tervezett rendeletekre 6s szabilyzatokra nkzve; valamint javas- ziil az orszdgos bizottsag javaslata alapjhn, ks a vallhs- 6s kozokta- 
lattetel ilyenek kiadashra. thsiigyi miniszter meghallgatasa u t h  3-3 CV tartarnara a foldmi- 

A termkszetvkdelernnek 6s a termkszeti emlkkek fenntartasa- velbiigyi miniszter neveznk ki. Ugyanilyen eljAr6s alapjan nevezne 
nak az egksz orszag teriiletkn vidkkenkknt kivhnatos Allamigazga- ki a foldmivelksiigyi miniszter a keriileti, vagy virmegyei bizottsa- 
tasi helyi adrninisztrativ teendoit, a hivatali keriiletiikon beliil tor- gok elnokeit is.' 
vknyes vkdelembe fogadott novknyeknek, Allatoknak ks geol6giai A varrnegyei alispin, vagy helyettese, a polgarmester, vagy he- 
alakulatoknak, a termkszet vkdett helyeinek Q a termkszeti emlkkek- lyettese, a kozigazgatdsi ks rendkszeti iigyek bizottsagi elbiralasa- 
nek torzskonyvben its tkrkkpeken megkivant helyi nyilvintartisAt, nak es intkzksknek hozzikrto tArnogatasAra hivatalb61 lennknek 
azoknak szolghlati kotelesskgbol foly6 hivatalos feliigyeletkt ks a tagjai a keriileti bizottshgoknak. 
rnindezzel kapcsolatos egyeb, az illami szolgalatot terhelo admi- A keriileti bizottsagok, ha  a sziikskg tigy kivinja, kebeliikbol 
nisztrativ es miiszaki teendoit az  hllarnrendkszeti igazgathsrbl sz616 5-6 tagti vkgrehajt6 bizottsagot vAlasztan6nak, rnelyben ezenkiviil 
1923. kvi XVIII. tc. rendelkezkseinek rnegfeleloen a keriiletiikkel az  a keriileti, illetve megyei bizottsignak hivatalb61 rksztvevo tagjai is 
o r sz ig  egksz teriiletkt behA16z6 m. kir erdoigazgat6sigok az  erdo- kozremiikodnknek. 
feliigyelok ks erdohivatalok titjhn 1AtnAk el. A keriileti, illetve vhrmegyei bizottsigok tevkkenyskge elosegi- 

Az erdoigazgatbsagok sziikskg szerint eloterjesztkseket tennk- teni lenne hivatott az  orszigos bizottsag miikodkskt, amikrt is fel- 
nek a foldrnivelesiigyi miniszterhez ks vkgrehajtanik annak utasi- adata lenne: a termkszeti thj vkdelme ks az annak biztositasat elo- 
tasait. Kapcsolatot tartananak fenn az  orszagos bizottsaggal ks segito helyi teendok megthrgyalisa, a' vkdelemre szorul6 termkszeti 
kozremiikodnknek az alabbiak szerint megszervezni kivhnt helyi bi- 

l Nem 1Wn6k akadilyit annak sem, ha csak els6izben tortknnkk a tagok kinevezkse, 
~0t t s6gok  tevkkenyskgkben. Azokat helyi 6s egykb ismereteikkel, azutin pedig a helyi bizottsig rnagat idokozijllkent vilasztis ~ t j a n  egeszitene ki. 
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targyak felker 
szitgos bizotts 
irinyu kutat6 

-eskse, 
Ag elk 
munki 

a tudomanyos kutaths 
terjesztendo javaslatc 

datoknak elokeszitkse 

l teendoire nkzve az  
bk rnegtktele 6s az  il 
esetleg azoknak az  

szhgos bizottshg hozz~ j a ru l~sava l  va16 vkgrehajtasa. 
A vkdelemre szorulb kiilonfkle termkszeti thrgyak, vagy az ilye- 

nek hltal elfoglalat teriiletek szambavktele, azoknak torvknyes vk- 
delembe fogadhsira vonatkoz6 javaslat megtktele az orszagos bi- 
zottsaghoz. 

A torvknyes vkdelembe fogadott termkszeti emlkkek megoltal- 
mazishra irhnyul6 helyi intkzkedksek megtargyalhsa, ks a term& 
szetvkdelem minden rendii propagalhsha 6s gyakorlati elosegitk- 
skre irinyul6 helyi teendok rnegillapitiisa ks vkgrehajtasa, valamint 
az esetleges javaslatok eloterjesztkse az orszhgos bizottshgokhoz. 

A helyi bizottsigok iigyrendjkt, munka- 6s hataskorkt az  or- 
szagos bizottsig javaslatara, a vallas- ks kozoktatasiigyi miniszter 
meghallgatasa utan a foldmivelksiigyi miniszter idlapitanti meg. 

A termkszeti tajak vkdelmkre nkzve lehetoleg a torvknyben, 
vagy ha  abba belkillesztheto nem lenne, a vkgrehajthsi utasitiisban 
kellene kifejezksre jutnia annak, hogy a torvkny azok vkdelembe 
fogadhsiival egyiltalan nem kivanja a gazdashgi ks kulturalis fej- 
lodkst barmikkppen is megakasztani, hanem azt a cklt szolgalja, 
hogy minden emberi munkat 6gy hajtsanak vkgre ks a lktesitmknyek 
olyan formiban ks kivitelben illeszkedjenek a termkszeti alkothsok 
kozk, hogy azok kkpkt semmikkppen ne. rontsak. E mellett pedig min- 
denki 6gy klvezze a termkszet thrgyait, hogy ezzel ne rontsa, sot 
lehetoleg emelje a terrnkszeti tAj kkpkt. 

Az egyenkent vkdelembe fogadni kivant allat- 6s novknyfajok, 
valamint a geol6giai alakulatok jegyzkkkt, valamint az azok vkdel- 
mkre i rhyu lb  ks torvknyes erejii rendelkezkseket az orszhgos bi- 
zottshg riszkrol kello indokolAssa1 eloterjesztett rkszletes javaslat 
alapjhn, a vallas- ks kozoktatiisiigyi miniszter vklemknyknek kik& 
rkse uthn a foldmivelksiigyi m. kir. miniszter adnh ki. 

Az orszigos bizottshgot ezek osszegyiijtkskben i s  a vkdelembe 
fogadhsra vonatkoz6 javaslatok megtktelkben a helyi bizottsigok 
munkija 6s javaslatai, valamint az erdoigazgat6shgok adminisztra- 
tiv kozremiikodkse timogatna. 
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Azoknak a termkszetvkdelmi teriileteknek a kijelijlksere, ame- 
lyeken kipusztulassal fenyegetett, vagy barmi m i s  okbbl oltalma- 
zasra szorul6 Allat- es novknyfajok klnek, vagy elpusztitAssa1 fe- 
nyegetett geol6giai alakulatok vannak, ugyancsak a helyi bizottsh- 
gok kiildenknek be sajat kezdemknyezksiikbol, vagy felhivhsra ja- 
vaslatot, amelyet az  erdoigazgat6sAgok helyrajzi tkrkkppel, a tu- 
lajdonjogi kkrdksek megvilAgit8siva1, ks a vkdelem szolghlatanak 
ellatasara vonatkoz6lag kifejtett vklemknyiikkel egkszitenknek ki. 

A torvknyes vkdelembe fogadas azuthn az orszagos bizottsag 
elbiralisa utAn 6s javaslata alapjhn tortknnkk.' 

Ugyanilyen krtelemben tortknnkk a termkszeti emlkkek (ide- 
krtve a nemzeti parkokat is) kijelolkskre vonatkoz6 javaslatok elo- 
terjesztkse 6s a termkszeti emlkkkk nyilvhniths eljiriisa is. 

A torvknyben biztositani kell annak a kirnondasat, hogy a ki- 
sajhtitasi torvkny hathlya minden olyan termkszeti emlekre, sot a 
termkszeti tajnak vkdelembe fogadni kivant olyan rkszletkre is ki- 
terjesztheto, amelynek illand6 jellegii vkdelme ks fenntarthsa a ter- 
mkszetvkdelmi orszigos bizottsag vklemknye szerint egykbkknt nem 
biztosithat6, ks annak az  ilyen eljArAs utjan va16 tart6s megoltal- 

nemzeti krdekbol elengedhetetleniil sziikskges. A kisajati- 
thsi eljhrast ilyen esetben sajht kozegei d t j h  a foldmivelksiigyi mi- 
niszter inditja meg. 

Ez a torvkny termhzetszeriileg magaban foglalna a madar- 
vkdelmi intkzkedkseket is ks gondoskodnkk a Madhrtani Intkzetnek 

l a termkszetvkdelmi krdek ilyen egyskges szolgAlathba va16 rnegfe- 
lelo bekapcsolAshr61 is. 

A torvknyben vkgiil a termkszet vkdelmknek ks a termkszeti 
emlkkek fenntartashnak biztositashra irAnyul6 megfelelo biinteto 
szankci6kr61 ks az  azok vkgrehajthsara irhnyt ad6 rendelkezksek- 
ro1 kellene gondoskodni. 

A torvkny rendelkezkseinek j6 sikerkt egy egkszen rkszletes 
vegrehajtiisi utasiths ks az ezt kiegkszito rendeletek biztosithatjhk, 
melyek behat6 elotanulrnhnyokat igknylo kidolgozhsa 6s kktskget 

A tijrvenynek ilyen rendelkezesei megfelelo reszletes utasitis mellett, egy kiilon 
madlrvedelmi torvhy megalkotisit melltizhettiv~ tehetik. 



kizaro vilagos rendelkezesei hivatottak a kitiizott cklnak helyes 
iranyt adni es a megfelelo eredmenyeket biztositani. 

E targyunk befejezkseiil, CS az  ezt taglalo fejtegetkseink alap- 
gondolatanak magyarazataul megjegyezni kivhnjuk m&, hogy a z  
orszagos bizottsag es a helyi bizottsagok szervezeskre vonatkoz6 
javaslataink a hazai mai koriilmenyek kozott elkrheto lehetoskgig 
kapcsolatot letesitenknek a tarsadalom e vonatkozasokban legille- 
tkkesebb tknyezoivel. Nem mellozhettiik mind e mellett a torvknyes 
szabalyozasnak a hivatalos szervekkel valb elkgskges kapcso- 
latat sem. 

Hazai tarsadalmunkat ugyanis nem itatta rnkg at a kivhnatos 
mertkkig a termkszetvkdelem es a termkszeti emlkkek gondoz8si- 
nak nagy nemzeti ks kulturalis jelentosege CS nem vert szkles ko- 
rokben rnkg eleg mkly ks kelloen szkthgaz6 gyokeret a termkszet 
szeretete sem; amikrt is a termkszetvkdelem ks a termkszeti emlk- 
kek fenntartashnak iigykt a hivatalos szervekkel annal is inkabb 

- 

gatasara nem szamithat. 
Idok multan, ha  mar a torvknyes rendelkezkseknek krvknyt 

lehetett szerezni, legfokkppen pedig, ha  a mai fiatalabb nemzedek 
arra  nevelkskvel a tarsadalom thgabb koreinek erdeklodkskt is fel- 
kelteni sikeriilt, ennek a nemes celnak a szolgalataba hova-tovabb 
magatol is mind jobban bekapcsolodik majd a tarsadalom, ami a 
ma kivanatosnak talalt szervezetekben is valtozast tehet majd sziik- 
skgessk, ks azt bizonyara egyszeriibbk teheti. 

Kksobb mar nalunk is - ugy mint mas nemzeteknkl - a tar- 
sadalom maga is lktesit majd olyan szervezeteket, amelyek kberen 
ijrkodnek a termkszetvkdelemhez ks a termkszeti emlkkek fenntar- 
tksahoz fiizodo fontos nemzeti krdekeken ks egyrkszt magara vhl- 
lalja, de masrkszt lelkes tevkkenyskggel hathlyosabba ks eredmk- 
nyesebbk is teheti majd az  ilyen cklok szolghlatat. 

A tarsadalom krdeklodkse felkeltksknek mddjaival az  ilyen ck- 
Iokat elomozditani hivatott eszkozokkel, valamint a kiilfold ilyen cklix 
egyesiileteivel ks szerveivel krdemes ezkrt kiilon ks rkszletesebben 
f oglalkoznunk. M 

szoros kapcsolatba keii hozni, mert annak szolgalata a tarsadalom 
szklesebb rktegeiben mkg megfelelo mkrtkkben az  onkkntes thmo- 

IV. A term6szetszeretet &S a termeszeti thrgyak 

A termkszet szeretetkt ks vele a termkszetvkdelem kultuszanak 
fejlesztkskt, kp ugy mint a termkszeti emlkkek fenntartasahoz, ks 
azok elpusztul~st61 va16 meg6vasahoz fiizodo nemzeti krdekek je- 
lentosegknek terjesztkskt elosegithetjiik: 

1. Irodalmi tevkkenyskggel; nevezetesen: tudomanyos munkak 
es tanulmanyok utjhn, az  atlagos miiveltskgii egyknek rkszkre kk- 
sziilt ismertetksekkel es vkgiil a nkpies olvasm~nyokkal. Tehat 
konyvekkel, foly6iratokkal Its a napi sajt6ban kozreadott kozlemk- 
nyekkel egyarhnt. 

2. A hazai szebb termkszeti thjakrbl, a vkdelmet igknylo no- 
vkny- Its allatfajokr61, valamint geol6giai alakulatokr61 es a termk- 
szeti emlekekrol, termkszeti parkok lhtvinyosabb rkszleteirol, to- 
vtibba a tortkneti ks miiemlkkek termkszeti diszeirdl kksziilt kkpek- 
nek, rovid magyarhz6 sorok kiskrete mellett, kkpes foly6iratokban ks 
napilapokban va16 kozzktktelkvel; a tantermekben ks nyilvanos he- 
lyeken va16 kifiiggesztkskvel, az ilyen kkpek gyiijtemknyes, album- 
szerii kiadasaval, tovabba az  ilyeneket abrAzol6 kkpeslevelez~lapok 
terjesztkskvel. , W-- . 

3. A tarsadalom kiilonbozo rktegei rkszkre tartott 6s vetitett 
kkpekkel kfskrt eloadasokkal, valamint a rovid magyarazb sorokkal 
kiskrt ks a mozg6szinhhzak rkszkrol bemutatott vetitett kkpekkel ks 

4. a rhdib utjhn terjesztett eloadhsok utjan. Vkgiil 



ks felsoiskolakban tartott ilyen iranyri eloadhsokkal, 6s az iskolai 
konyvekbe foglalt olvasmAnyokka1, 6s illetve ismertetksekkel, vala- 
mint a felso iskolak rkszere irt segkdkonyvekben kozreadott fejte- 
getksekkel. 

Azoknak, akik a terrnkszettudornanyokat miivelik, a kozkrdek 
mellett sajat krdekiik is, hogy a termkszet, a maga egksz mivolth- 
ban megfelelo vkdelemben r6szesiiljon ks annak keretkben a tudo- 
many miivelesitre fontos termkszeti emlkkek krintetleniil fennma- 
radjanak! Kivanatos ezkrt, hogy a term6szettudomAnyok miiveloi- 
nek tollab61 mink1 tobb olyan tudomanyos munka lasson napvilagot! 
mely a termitszetvedelem jelentoskgkt mkltatja, mely a termkszeti 
emlkkek megismerkskre irinyul6 kutatomunka eredmknyeirol szA- 
m01 be 6s azokat egybefoglalban ismerteti. Fontos krdekek kivAnjAi. 
meg azt is, hogy a tudomanyos intkzmknyek ks tarsulatok az ilyen 
cklri tudomanyos kutatgst, azok eredmknyeinek kozzktktelkt 6s az e 
thrgyri ismertetkseket, i ~ g y  mint a kiilfoldon, nalunk is minden ren- 
delkezksiinkre A116 modon 6s eszkozzel elosegitskk. 

A kormany 6s a tudomanyos intkzmknyek ks tarsulatok fel- 
adata az is, hogy a tarsadalorn Altalanos miiveltskgii retege rkszkre? 
az  krdeklodkst lekot6 ks kelloen illusztralt ilyen targyri konyvek, 
kp rigy az  alsobb rktegek sziikskgletkre, az ezeket a celokat szol- 
gal6 nkpies olvasmiinyok kiadasAr61, mas orszagok pkldaihoz ha- 
sanl6an gondoskodjanak. 

A termeszettud6sok, a termkszettudornanyokkal foglalkoz6k) 
a termkszetbaratok stb. feladata, hogy folybiratokban ks a napi 
sajt6ban mink1 gyakrabban tegyenek kozzk olyan kozlemknyeket, 
amelyek az olvasbkozons~g figyelmkt e kkrdksre reaterelik, krdek- 
lddkskt folkeltik ks egyben a termkszet szeretetknek terjedeskt elo- 
segitik. A hazai tarsadalmat nevelni kell ezeknek a ckloknak a szol- 
ghlatara, amihez minden esetre egyik jelentos eszkoz az ilyen targyti 
irodalmi tevkkenyskg. 

A hazai szebb termkszeti tajakrbl a vkdelmet igknylo novkny- 
ks Allatfajokrbl, valamint az  krdekesebb geolbgiai alakulatokr61 ks 
a termkszeti emlkkekrol, tovabbh a tortkneti 6s miiemlkkek termk- 
szeti diszeirol, a hivatasos 6s rntikedvelo fknykkpkszek eddig is mar 
igen krdekes ks krtekes felvkteleket kkszitettek, bar az  ilyenek- 
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nek egesz sora var meg ma is nalunk arra, hogy roluk kepek kk- 
sziiljenek. Nagy szolgalatara lenne a termeszetvedelemnek, ha  ezek 
kepei a termeszet vedelmkt propagalo sorok kisereteben folyoira- 
tokban, napilapokban, vagy azok rnellekletekent mine1 gyakrabban 
es mine1 nagyobb szamban latnanak napvilagot! 

Ilyen kepeknek nyilvanos helyeken valo kifiiggesztesevel, azok- 
nak gyiijtemknyes, albumszerii kiadasaval es az  ilyeneket Abrazo16 
kepes levelezolapok terjesztksevel nagyban elo lehetne segiteni azt 
a cklt, hogy a tarsadalomnak a hazai termeszeti kincsek irant va16 
erdeklodeskt felkeltse. 

Nkrnetorszagban, Svajcban, Hollandiaban, de a nyugat egyeb 
orszagaiban is egyarant az  ilyen munkak es a sokszorositott kepek 
egesz sora latott napvilagot; 6s olyan kepeslevelezolapokat is arul- 
nak ott mindenfelk, melyek pl. a vedelembe fogadott novknyeket, 
madarakat, vagy a termeszeti emlekkent becsiilt nagykoru es me- 
retii fakat, a vandorkoveket stb. igen szep ks tanulsagos kivitelben 
abrazolnak. 

Szisztematikusan egybeallitott gyiijtemknyes felvetelek nalunk 
meg ritkak. Peldakknt felemlitjiik, hogy az aggteleki barlangrol elo- 
szor Divald, legut6bb pedig Balog Rudolf fknykkpesz keszitett ilyen 
ertelemben igen sikeriilt felv~telsorozatot, melynek kepei ennek a 
termeszeti kincsiinknek latvanyossagait gyiijtemknyes osszeallitas- 
ban igen szep felvktelekkel tarjak a szemlelo elk. Az ut6bbiakr61 
azutan kkpes levelezolapok is kksziiltek, tetszetos kivitelben. Leg- 
ut6bb dr. Vajda Erno ks Laszlb inditottak meg a Flora photogra- 
phica Hungariae (A magyar flora fenykepekben) cimii es 3 cso- 
portban egyenkent 150 kkpet tartalmazb igen sikeriilt kepsorozat 
kiadasit, mely a kiva16 hozz~er?kssel kksziilt szkp kepek gyiijtemb 
nyes o s s z e ~ l i i t ~ s ~ b a n  mutatja be a magyar flora figyelemre krde- 
mes, krtkkes anyaganak egy jelentekeny rkszkt. 

Nagy hasznara lenne a ckl szolgalatanak az is, h a  mink1 
nagyobb szamban olyan fknykkpek is kksziilnenek ks a tarsadalom 
mink1 szklesebb koreiben elterjednknek, amelyek a terrnkszeti tajak 
kkpknek elrontasara hivnak fel a figyelmet, amelyek a szebb, vagy 
tudomanyos krdekbol becses termkszeti krtkkek rongalasat ks az 
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elpusztitisukat okoz6 cselekmknyek kovetkezmknyeit mutatnhk be. 
Utalunk itt azoknak a kkpeknek a hathshra, amelyek a Badacsony 
6s egyaltalhn a balatonvidkki bazalthegyek vkdelme krdekkben Her- 
czeg Ferenc rkszkrol meginditott akci6 kapcsan a napilapokban 6s 
a TermkszettudomAnyi Kozlonyben lattak napvilagot. Amelyek a 
thrsadalom szkles rktegeiben nagy visszahatist keltettek 6s a pusz- 
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titasok meggatlisara vonatkoz6 torvknyhoz~si egyhangti elhataro- 
zhsra vezettek. 

Nalunk sajnos sokfkle ilyen ronghlas tortknik. Ezek minkl gya- 
koribb ismertetkse kktskgkiviil hasznara vhlnkk a 'termkszetvkde- 
lemnek. 

A thrsadalom kiilonboz6 rktegei rkszkre tartott 6s vetitett kk- 
pekkel kiskrt elbadhsokkal, valamint rovid magyarAz6 sorokkal ki- 
skrt ks a rnozg6szinhAzak rkszkrol bemutatott vetitett kkpekkel ks 
a rAdi6 titjan terjesztett eloadasok titjhn is nagyban elosegithetnknk 
a termkszet vkdelmknek 6s a termkszeti emlkkek fenntartasanak 
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biztosithsht. A vetitett kkpekkel va16 eloadasok rendezkskhez, elso- 
sorban is a sziikskges kkpek osszegyiijtkse 6s a filmek elkkszitkse 
volna az elso feladat, aminek irhnyitashra akkor, ha a termeszet- 
vkdelmi orszhgos bizottshg rntikodnkk, ez, illetve annak iigyveze- 
tdje ks a keriileti, illetve megyei bizettshgok lennknek hivatottak. A 1 I termkszetvkdelmi oszhgos bizottsag stb. feladata lenne az is, hogy 
a vkdelembe fogadott novknyek, hllatok 6s geol6giai alakulatok, 
valamint a termkszeti emlkkek stb. torzskonyvi nyilvantartasa mel- 
lett ezek fknykkpeinek egybegyiijtkskrbl 6s megorzks6rol gondos- 
kodjkk. 

Vetitett kkpekkel kiskrt eloadhsok rendezkskre ugyanolyan 
mkrtkkben hivatottak azok az egyesiiletek (Termkszettudomhnyi 
thrsulat, Barlangkutat6 tarsulat, Madhrvkdelmi Szovetskg stb.) 6s 
azok az intkzmknyek (Madhrtani Intkzet, Foldtani Intkzet, stb.) is, 
amelyek krdekkorkbe vag, hogy a hazai termkszeti kincsek vkdel- 
m h e k  6s fenntarthshnak a tarsadalmat megnyerjkk. 

Hivatott vkgiil ilyenek rendezkskre a kormanyzat is. Annak 
ligy vallas- 6s kozoktatiisiigyi, mint foldmivelksiigyi hga. Feladata 
ugyanis mindkettonek, hogy a termkszetvkdelem 6s a termkszeti I l' 

emlkkek fenntarthsanak iigykt korrnanyzati szemszogbol megitklten 
egyfelol tudomanyos 6s oktatasi ckllal, masfeldl a gyakorlati meg- 
val6sitas szolgAlat8ban minkl hathatbsabban felkarolja ks tigy 
anyagi, mint erkolcsi tekintetekben tarnogassa 6s iranyitsa.' 

A termkszet vkdelmknek szolgAlat8ban tartott eloadasok az 
iskolai tanitason kiviil a tudomanyos tarsulatoktbl kezdve le egk- 
szen a gazdakorokig j6 sikerrel jarnanak." 

A termkszet vkdelmkt 6s a termkszeti emlkkek fenntartasat 
szolgAl6 vetitett kkpek hatasat az a116 kkpek helyett alkalmazott 
rnozg6 kkpekkel jelenttkenyen fokozhatjuk. Ilyen filrnfelvktelekre 
intkzmknyek 6s vallalatok hivatottak elsosorban. 

Nalunk a kormanyzatnak, mely a filmiparra befolyhst gyako- 
rol, a bernutatni kivant filrneket pedig ellenorzi, mbdjhban van 
kozrehatni, hogy foleg az allat- 6s rnadarvkdelern korkbe vAg6 kr- 
dekesebbnkl krdekesebb rnozgbkkpek kksziiljenek nilunk is. ~ p p e n  
igy lehetne befolyast gyakorolni arra, hogy a filmvillalatok a kiil- 
foldi ilyen iranyti gyonyoru felvkteleiket minkl siirubben mutassak 
be a kozonskgnek. 

Manapshg, foleg a kiilfoldon, mar nerncsak intkzmknyek ks a 
nagy filmv8llalatok, hanein egyesek is foglalkoznak tudomanyos ckl- 
lal, vagy kedvtelksbol mozg6fknykkpek fel~ktelkvel.~ A svkd Bengt 
Bergnek: ,,Vonulhsom a vandorrnadarakkal Afrikaba" cimu igen kr- 
dekes filmkkpkt pl. majd minden kulttirallamban bernutatthk. Ugyan- 
annak a Fehkr Niluson kksziilt masodik afrikai filmjkt szakkrtok 
talan mkg krdekesebbnek jelzik." Ilyeneknek az ifjtisag rkszkre va16 
intkzmknyes bemutathsa is kedvezo hatast biztositana. 

A termkszetvkdelern 6s a termkszeti emlkkekhez fuzodo nagy 
nemzeti krdekek szolgilathnak fejlesztkskre mindezenfeliil igen je- 

l Megemlitesre Crdemesnek tartjuk, hogy dr. Vajda EnB CS Llszl6, a fennebb emli- 
tett F16ra photographica Hungariae szerztii az ezen kiadhsra vonatkoz6 tlj6koztat6ban azt 
is jelzik, hogy a magyar fl6ra igy kiadni kivlnt k6peirBl diapozitiveket is keszitenek e16- 
adlsokhoz sziikskges vetitCs c6ljLa. 

A kir. TermCszettudomlnyi Tlrsulatnak nagysikerii nepies eloadlsai sorozathban 
pld. az ilyen elijadlsok igen alkalmasan tallihatnlnak helyet. 

' Ilyen cClra alkalmasaknak bizonyultak a mozg6fCnykCpek felv6telCre djabban a 
kereskedelembe keriilt kisebb mCretfi CS igy konnyebben hordozhat6 gepek is. 

* E. F. Schulz: Film und Naturschutz. Wege zum Natursutz, Breslau. 1926. 



nek a termeszet szeretetkben valb olyan nevelese, hogy mkltanyolni 
tudja a termeszetvedelem jelentoseget es megbecsiilesben reszesitse 
a termeszeti emlkkeket, ketsegkiviil jelentos nemzeti krdek. 

Az iskola feladata ezert, hogy az  ifjusag gondolkodasaban 
megertest teremtsen a termeszet es annak emlekei irant es ennek 
szolgalataban az oktatas minden olyan targyanal, ahol annak lehe- 
tosege kinalkozik, az  alkalmat felhasznalni is igyekezzek arra, hogy 
a fiatalsag lelkiiletkt ilyen kkrdesekkel szemben fogekonnya tegye. 
Olyan kegyeletes tiszteletet fejlesszen az ifjtisag lelkiileteben a ter- 
mkszet alkotasai irant, mely a hazai foldnek tigy a multjara nitzve 
tanulsagos 6s becses termkszeti emlekeit, mint azokat is megbecsiili, 
amelyek a jelenben diszitik, vagy a tudomany hasznara vannak. 

Az legyen e mellett a torekves, hogy ez a tisztelet es megbe- 
csiiles a fiatalsag lekiiletkben a lehetosegig mkly gyokeret verjen 
es eras nyomokat hagyjon. Kivanatos pedig ez foleg azkrt, hogy 
majd akkor is, ha  az  elet koriilmknyei oket olyan helyzetek elk allit- 
jak, melyek a hazai fold kitpknek megvaltoztat&sat kivhnjak meg, 
bennok a felelosskg nyomasztb erzesitt valtsak ki, 6s oket elhataro- 
zasaikban, tigy mint tetteikben gondos megfontolasra 6s a term& 
szet vkdelmere kksztesse.' 

Kiilfoldon nemcsak az  egyetemeken es foiskolakon tartanak 
eloadasokat a term~szetvedelemro1 es a termkszeti emlkkekrol, de  
megkezdik azt mar bizonyos elorelat6 tervszeriisitggel az  elemi is- 
kolakban. Folytatjak kiszdesitett mederben a kozepiskolakban e s  
betetozik azt az  erett fiatalsagnak a foiskolakon tartott eloadh- 
sokkal. 

Nalunk a soproni banyamernoki 6s erdomitrnoki foiskola erdo- 
mernoki szakosztalyanak rendelte el javaslatomra annak idejen a 
foldmivelitsiigyi miniszter, hogy az illetekes tanszekek tanarai min- 
den evben nihany orat szenteljenek a termeszet vkdelmkrol ks a ter- 
meszeti emlekek fenntartMr61 sz616 eloadhsnak. Ezenkiviil kozbe- 
jarasunkra, 6-7 itv elott a vallhs- es kozoktatAsiigyi miniszter a 
nkpiskolak konyveibe vett fel nkhhny olyan olvasminyt, melyek a 

I 
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term6szetvkdelemre its a termkszeti emlkkek megbecsiil6skre terelik 

I a gyermekek figyelmet. 
Mindez azonban aranytalanul keves ahhoz, amit a hazai term& 

Dr. Schijnichen Walter: Naturschutz und Schule. Wege zum Naturschutz, 1926. 

szetvkdelem 6s a termkszeti emlkkek megbecsiil6sknek fejlesztese 
krdekeben a magyar oktatasiigy szolgalatat61 joggal elvarhatunk 
6s amit a kiilfoldi iskolak ebben az iranyban manapsag mar elkrnek. 

Nincs ketskgiink ezert, hogy a vallis- 6s kozoktatasiigyi mi- 
niszter, 6p iigy a foldmivelitsiigyi miniszter is mielobb megteszik a 
kivjnatos intkzkedkseket, hogy a fennhat6sAguk alk tartoz6 int& 
zetek e tekintetben sem maradjanak el a kiilfoldi iskolak mogott. 



szolgalataban. 

Nem szorul rkszletesebb bizonyitasra, hogy mink1 fejlettebb 
valamely nemzet tarsadalmaban a termkszet szeretete, annal na- 
gyobb az  krdeklodkse is a termkszetvkdelem 6s a termkszeti em- 
lkkek irant. Ahol azuthn a thrsadalom tagjainak nagyobb szama 
hajland6 az onzetlen tevkkenyskgre ks ezkrt szivesen tomoriil is a 
kozos cklok egyiittes szolgalatara, ott az egyesiileteknek ks szovet- 
segeknek nemcsak nagy szirna lktesiil, de azok klknk ks eredmk- 
nyes munkat is fejtenek ki. 

Ez a meghllapitas is ar ra  mutat, hogy a thrsadalom krdeklo- 
dksknek felkeltkse ks annak a termkszet megkrto szeretetkre va16 
nevelkse elso 6s legfontosabb feltktel ahhoz, hogy a termkszetvk- 
delem ks a termkszeti emlkkek szolgalatara klenk egyesiileti tevk- 
kenyskg fejlodjkk. Ahol tknyleg akar valamely j61 organizalt hiva- 
talos szervezet sikeres munkassaga, akar egyesek, legfokkppen 
pedig a thrsadalmi Allisukniil fogva iranyt ad6 szerepre hivatott 
egyknek buzg6sAga meg tudta nyerni a legfelsobb korok tamogath- 
sat  6s ilyen tamogatassal a tarsadalom minden rktegknek krdeklo- 
dkskt, ott az ilyen cklok szolgalata mind nagyobb erore tett szert 
its a legszebb eredmknyeket krte el. 

Angliaban - mint az  elozokben lhttuk - egy kanonok kezde- 
mknyezkse nyoman a tarsadalom elokeloskgei hllottak soromp6ba 
es a kiralyi csalad egyik tagjat is megnyertkk a szkp nemzeti ckl 
szolgAlatAnak. Hollandihban pedig maga a kirhlynk ks annak fel- 

seges edesanyja is felkarolta a termkszetvkdelem szolgalatat, ami- 
nek folytan ebben a ket orszagban az erdeklodesnek ilyenfele ki- 
alakulasa mellett ks az  egyesiileti tevkkenyseg sikeres megszerve- 
zesevel igen szkp eredmknyeket krtek el. 

A Nemetbirodalomban foleg nehai Conwentz Hug6 dr. kor- 
manyfotanacsos, a porosz termkszeti emlekek gondozasara rendelt 
hivatalnak (Staatliche Stelle fur  Naturdenkmalpflege) volt elso 
vezetoje, a termkszetvkdelem 6s a terrnkszeti emlkkek fenntarthsat 
szolghl6 irodalomnak eddig legfaradhatatlanabb es legtermkke- 
nyebb miiveloje, kival6 propagal6 kkpessegkvel, mindenfelk tartott 
eloadasainak nagy meggyozo erejkvel ks jeles szervezo zsenijkvel 
sziikebb hazaja (Poroszorszag) hatarain tul is jelentekenyen es j6 
sikerrel tudott befolyni ezeknek a ckloknak az  elobbrevitelere. Uta- 
zasai kozben kifejtett propagativ tevkkenyskge ks eloadasai revkn 
egyes orszagok (Bajororszag ks mhs nkmet Allamok, tovabba Svkd- 
orszig,  Norvkgia, stb.) az  6 erveinek hatasa alatt inditottak meg 
nagyobb arhnyban termkszetvkdelmi tevkkenyskgiiket, ks hataroz- 
tak el magukat torvknyes rendelkezksek megalkotasara is. 

Sziikebb hazhja keretkben a terrneszetvkdelem its a termkszeti 
ernlkkek szolgalatara - mint lattuk - elsorendii szervezetet Me- 
sitett, ks a tarsadalom szkles rktegei krdeklodksknek felkelteskvel 
az  egyesiileti tevkkenyskg megerosodkskre 6s az  eredmknyes mun- 
kassagra is igen lknyeges, sot alig vazolhat6 befolyhst gyakorolt. 

Korai halalaval elakadt tevitkenyskgkt az  6 nyoman halad6 hi- 
vatali utbdja, dr. prof. Schoenichen folytatja, aki elodje nyomhn 
nern lankad6 buzg6shgot 6s eredmknyes tevkkenyskget fejt ki a szkp 
ckl krdekkben. 

A Nernetbirodalom orszagaiban a termkszetvkdelern es a ter- 
mkszeti emlkkek szolgAlataban termkszetvkdelrni (Naturschutz- 
vereine) ks a termkszeti emlkkek gondozasat cklul tiizott (Vereine 
fur Naturdenkmalpflege) egyesiiletek egksz sora lktesiilt. 

Sok helyen otthonvkdelmi egyesiiletek (Heimatschutz-vereine) 
alakultak, amelyek az  otthoni vidkk kisebb-nagyobb korzetkben mas 
targyak vedelmere 6s gondozhshra is kiterjeszkedo tevkkenyseg 
keretkben biztositottak jelentkkeny szerepet a termkszetvkdelem- 
nek ks a terrnkszeti emlkkek fenntartashnak. 



Az ilyen otthonvkdelmi egyesiiletek mar birodalmi szovetskgbe 
is tomoriiltek (Deutscher Bund Heimatschutz), amelynek kotelk- 
kkbe eddig 29 ilyen egyesiilet tartozik. 

Van ezen kiviil egy birodalmi egyesiilet termkszetvkdelmi par- 
kok lktesitkskre ks gondozhshra (Verein Naturschutzpark) . 

Van nkgyfkle birodalmi madhrvkdelmi, ornithol6giai egyesiilet.'. 
Van ugyancsak az egksz birodalom teriiletkre egy dendrolbgiai tar- 
s a s i g  (Deutsche Dendrologische Gesellschaft) , egy birodalmi 
egyesiilet a novknyfoldrajz ks szisztematikus botanika miivelkskre 
(Freie Vereinigung fur Pflanzengeographie und systematische Bo- 
tanik) ks a nkmet tanarok termkszettudomAnyi egyesiilete (Deut- 
scher Lehrerverein fur  Naturkunde). Vkgiil a nkmet hegyi 6s van- 
dor egyesiiletek szovetskge (Verband deutscher Gebirgs- und Wan- 
der-Vereine) . 

H a  a most felsorolt birodalmi egyesiileteknek egy kisebb rksze 
nem is kizAr6lag a termkszetvkdelem 6s a termkszeti emlkkek szol- 
ghlataba szegodott, mkgis ezek mind ks kivktel nklkiil prograrnm- 
jukba vettkk ennek a feladatnak az  ellAtAsAt is. 

A most jelzetteken feliil a nkmet birodalom egyes orszigaiban 
kizhrblag a termkszetvkdelem szolgAlatAban a116, valamint a ter- 
rnkszeti emlkkek, vagy kiilonlegesen a termkszetvkdelmi parkok 
gondozAsPra alakult,& igy a rokonvonatkoz~sti, de feladataik ke- 
retkbe ezeknek a ckloknak az elomozdit~sAt is belkfoglalt egyesiile- 
teknek olyan nagy a szama, hogy azokat itt egyenkint felsorolni mar 
a tkr sziike sem engedi. I 

I 

Elkgskges talhn arra  utalnunk, hogy egyediil Poroszorszagra 
(belekrtve az annak kotelkkkbe tart026 tartomhnyokat) kiterjesztett 
tevkkenyskggel 21 1 ilyen egyesiilet (szovetskg, stb.) miikodik; 6s 
ezenfeliil egksz PoroszorszAgra kiterjedoen 1922-ben 16tesiilt mar 
egy termkszetvkdelrni szovetskg is." 

A 21 1 egyesiilet kozott van 23, amelynek mar a cfmkben is ki- 
fejezksre jut a termkszetvkdelem, vagy termkszeti emlkkek fenntar- 
tha ,  63 van olyan, mely az  otthonvkdelem (Heimatschutz) kere- 

' Deutsche Ornithologische Gesellschaft Berlin, Deutscher Verein zum Schutz der 
Vogelwelt, Gera. Bund fiir Vogelschutz. Verein Jordsand, zur Begriindung von Vogel- 
freistatten an den deutschen Kiisten, Hamburg. 

Volksbund Naturschutz. Berlin. 

tkbe foglaltan, 51, mely mint termkszettudomhnyi, vagy terrnkszet- 
kutato egyesiilet ks 25, mely mint vadaszati-, turista-, vhndor- vagy 
mint valamely hegyvidkk kultuszat miivelo egyesiilet ~Allalkozott 
ennek a cklnak a szolgilatara; mig a tobbi, mint ornitholbgiai, er- 
dkszeti 6s Allatvkdo, tovabba mint torteneti, rkgkszeti vagy szkpitb 
egyesiilet (Verschonerungsverein) tiizte ezeket a cklokat is fel- 
adathul. 

Bajororszag egyes tartomanyaiban osszesen 44 egyesiilet 
szolgalja a termkszetvkdelem 6s a termkszeti emlkkek fenntarthsa- 
nak krdekeit, a Miinchenben szkkelo terrnkszetvkdelmi szovetskgen 
feliil. Ezek kozott 3 viseli cimkben a termkszetvkdelem szolgAlatAt, 
mig a tobbiek kozott van 13 terrnkszettudomAnyi egyesiilet, 7 ma- 
dhrvkdelrni egyesiilet, 6 turista 6s rokoncklti egyesiilet ks tobb erdk- 
szeti, vadhszati, hllatvkdii stb. egyesiilet.' 

Meg kell itt emlkkezniink a vilhghaborti ut6n onkkntes jelentke- 
zokbol tudtunkkal eloszor Bajororszagban alakult 6s ,,Bergwacht" 
nkven miikodo tarsulisr61 is! A Bergwacht alakulhsa akkor kezdo- 
dott, amikor a hhborti uthni idokben 6s foleg a forradalom elkovet- 
keztkvel a lakossag nagy tomegkbol a rend ks az  erkolcsi krzkk egk- 
szen kiveszett, ks a zabolhtlanok, a tetteikben korlhtokat nem isme- 
rok a hegyvidkk szkpskgeit 6s termkszeti diszeit kegyetleniil meg- 
rongiltak. ~sszehl lo t tak  ekkor a nernesebb krzksii 6s a hegyvidkkek 
diszeikrt lelkesedo termkszetbaratok, turisthk, hegymiszok, stb., 
hogy ezeknek a ttilkaphsoknak ghtat vessenek. 

A Bajororszagban kezdetben szerkny keretekben megindult, 
ilyen irimyti szervezkedks rna mar tigyszblvAn az  egksz Nkmetbiro- 
dalomra kiterjed 6s a ,,Bergwacht6', melyet magyarul ,,hegyorskg"- 
nek nevezhetiink, rna mar 270 egyesiiletben &S igen nagy taglktszam- 
mal fejti ki tevkkenyskgkt. 

A Bergwacht kezdettol 6ta a term6szetvkdelem szolghlatht 
tartja elsorendii f e lada thak ,  S odaad6 munkha l  ks buzgalommal 
igyekszik a novkny- 6s Allatvilhg vkdelmknek krvknyt szerezni. Arra 
torekszik mindenkkppen, hogy a nagy nyilvanosshgot a termkszet- 

- vkdelem mivoltAr61, ckljir61 6s sziikskgesskgkrol felvilhgositsa. Fel- 
hasznhl minden eszkozt 6s m6dot) hogy a honi targyak szkpskgei 6s 

Dr. Schoenichen Walter: Merkbuch fiir Naturdenkmalpflege. 



azok megbecsiilkse irhnt a lakosshg krzkkkt ks fogkkonyshght fej- 
lessze. Arra torekszik, hogy bizonyos allat- ks novknyfajok megki- 
mklkskre nevelje a nkpet ks a termkszeti emlkkek ks termkszeti par- 
kok jelentbskgknek rnegismerkskhez, azok megoltalmazhs~nak mkl- 
thnylhshhoz a nkpnek lelkiiletkt megnyerje. 

Felhasznhlja ennek a ck'ljhnak szolghlathban ks a termkszet- 
vkdelem propaghlhshra a napi sajtbt, az idokozi folybiratokat, sa- 
jht organurnat (Bergkamerad). Igknybe veszi ckljainak elkrkskhez 
a filmet ks a rhdi6t is. 

Nagyban segiti elo a termkszet vkdelmkt azhltal is, hogy arra 
az idore ks az  olyan helyeken, ahol ks amikor az  ilyen termkszeti 
krtkkeket a legnagyobb veszkly fenyegeti, a z  onkkntesen erre vh1lr:l- 
kozbkbb16rskget hllit. Igy pkldhul a novknyvkdelem krdekkben tobb 
(3-18) tagjhb61 orskgeket kiild az olyan vidkkekre, ahol a vkdett 
novknyeket a turistak, a kirandulbk ks az  eladhs ckljhra gyiijtok 
leginkabb veszklyeztetik. Az ilyen orskg bejarja ezeket a vidkkeket, 
rnegakadhlyozza a vkdett novknyek szedkskt; a rendkszeti kozegek- 
kel lefoglaltatja a gyiijtott anyagot, 6s ha  sziikskge jelentkezik, fel 
is jelenti a kihAg6kat. 

Nagy tevkkenyskget fejt ki ezen kiviil a vasuti allomhsokon, 
foleg a csom6pontokon ks a jelentkkenyebb forgalmit helyeken, ahol 
is egy-egy hat6shgi kozeg kozremiikodkse mellett megvizsghlja 
azokat a novknyeket, amelyeket az  utasok ks illetve kirhndul6k rna- 
gukkal hoznak. Viragzas idejkn pedig a rendbrskg kozremtikodksk- 
vel bejhrja a virhgiizleteket, 6s megvizsghlja a piaci ks utcai hru- 
sok portkkhjht is, hogy nem hrulnak-e tilalmazott novknyeket ks vi- 
rhgokat.' 

A hatbshgi eljarhs kiegkszitkskre ks illetve eredmknyesebbk 
tktelkre irhnyul6 ilyen thrsadalmi szervezkedks, mely a vhzoltakon 
kiviil mkg sok tekintetben fejt ki tevkkenyskget - mint alhbb lhtni 
fogjuk -, manapshg mar Ausztrihra is htterjedt, ks ott is szkp ered- 
mknnyel miikodik. 

Szciszorszagban 16 egyesiilet koziil a kifejezetten termkszet- 
vkdelmi cklokat szolgAl6k mellett ketto az  otthonvkdelem keretkben 

Dr. Rudolf Gistl: Praktischer Naturschutz durch Bergwacht. Erster deutscher Na- 
-turschutztag. Berlin, 1926. 

fejt ki ilyen tevkkenyskget is; ketto mint madhrvkdelmi egyesiilet; 
negy pedig a hegyvidkk kultuszanak miivelbse kozben. 

Elkgskges talhn, ha  ezek utan a tobbi kisebb nkmet allamegy- 
skgre a rkszletezks mellozkskvel csak azt emlitjiik fel, hogy Wiirt- 
tembergben 5, Badenben 2, Hessenben 6, Thiiringiaban 15, Meck- 
lenburgban 6, Braunschweigban 1, Anhaltban 1, Lippkben 1, Ham- 
burgban 5, Bremaban 4, Liibeckben 1 s vkgiil Danzigban 4 egyesii- 
let szolghlja a termkszetvkdelem krdekeit. 

Mindezeket egybefoglalva, a Nkmetbirodalom egksz teriileten: 
321 egyesiilet fejt ki tevkkenyskget a jelzett cklok szolghlataban. 

Ausztriaban 31 egyesiilet tekinti feladatanak a termkszet v 4  
delmkt. Ezek kijzott van 7 egyesiilet 6s egy szovetskg, kizhr6lag a 
termkszetvkdelern szolgalataban; 10 otthonvkdelmi egyesiilet, 6 bar- 
langkutat6 tarsulat; mig a tobbi madhrvkdelmi, termkszettudomAnyi 
ks egyeb egyesiilet. Tevkkenykedik ezenfeliil ott is az onkkntes 
hegyorskg (Bergwacht) . 

Nagybrittaniaban az  egksz birodalom terrnkszetvkdelmi szol- 
ghlatAt London szkkhellyel 5 egyesiilet ks illetve szovetskg latja el, 
melyek koziil ketto kifejezetten a termkszetvkdelem kultuszat tiizte 
cklul. 

Franciaorszagban ilyen cklok szolgalatat lhtja el a terrnkszeti 
tajak vkdelmkre alakult szovetskg. Ezen kiviil a francia Turin 
Club-nak van egy bizottshga, mely a terrnkszetvkdelemrnel foglal- 
kozik. Van ezenkiviil Franciaorszhgnak mkg egy madhrvkdelmi 
lighja. 

Olaszorszagban a termkszeti emlkkek gondoziishra alakult 
liga, a kivhl6 termkszeti tajak vkdelmkre lktesiilt thrsulat, ezen ki- 
viil egy botanikai egyesiilet 6s mkg 9 mhs thrsulat szegodott a ter- 
mkszetvkdelem szolgalathba. 

Daniaban a termkszetvkdelmi egyesiilet 6s 3 termkszettudo- 
mhnyi thrsulatnak egyenkknt kiilon alakitott termkszetvkdelmi bi- 
zotts6ga szolghl ilyen krdekeket. 

Norve'giaban egy termkszetvkdelmi orszhgos 6s 4 keriileti egye- 
siilet szolghlja ezeket a cklokat. 

Sve'dorszagban a svkd termkszetvkdelrni egyesiilet ks 3 ugyan- 
ilyen ckld keriileti egyesiilet, egy dendrol6giai ks parkokat vkdo tar- 



sulat 6s egy madarvkdelmi egyesiilet szolgaljak a termkszetvkdelem 
erdekeit. 

Hollandiaban a termkszeti emlkkek vkdelrnkre alakult egyesii- 
let, az  otthonvkdelmi szovetskg ks a madarvkdelmi egyesiilet lhtjak 
el a termkszetvkdelmi teendoket. 

Svajcban a termkszetvkdelmi szovetskg, a termkszetvkdelrni 
bizottsag, az otthont vkdo egyesiilet, a termkszetkutat6 tarsasag, a 
nernzeti park tudomanyos k u t a t h i r a  alakult bizottsag, a madar- 
tani ks madarvkdelmi egyesiilet, a novknyvkdelrni tarsasag 6s a 
svajci erdeszeti egyesiilet fejtenek ki erdernes tevkkenyskget a ter- 
mkszetvkdelem koriil. 

Es igy tovabb. 
A pkldak e nagy sorBb61 azt latjuk, hogy a termkszet vkdelme 

koriil a Nemetbirodalom egyes orszagaiban fejlett ki leginkabb a 
tarsadalmi tevkkenyskg 6s ennek rkvkn a nkmet nemzet lakossaga- 
ban jut e tekintetben legszebben kifejezksre a termkszet szeretete 
is. Ennek kiilonben mas orszagokban, legfokkppen Angliaban, Hol- 
landiaban, de egyebiitt is megkap6 pkldait talalhatjuk. 

Megallapithatb, hogy majd minden Allamban alakult egy vagy 
tobb egyesiilet kifejezetten a termkszetvkdelem ks a terrnkszeti ern- 
lkkek oltalmazasanak szolgalatara ks ezek szkles korben fejtenek 
ki igen eredrnknyes tevkkenyskget ks rninden eszkozt felhasznalnak 
a szkp ckl elomozditAsahoz. Ernellett az otthonvkdelem (Heirnat- 
schutz) is jelentkkenyen kifejlett mindenfelk, melynek kereteben 
pedig a terrnkszeti ertkkek is jelentekeny vkdelmet talalnak. 

Ha  mi azutan mindezek isrneretkvel hazai viszonyainkat vesz- 
sziik szimba 6s a termkszetvkdelern, valamint a terrnkszeti emlkkek 
fenntartasa koriil nalunk eddig kifejtett tarsadalmi tevkkenyskget 
biraljuk el, egkszen kiilonos meg~l lap i t~sokhoz  jutunk. Ezek leszti- 
rkskvel ugyanis el kell isrnerniink, hogy sok rnindenfkle, igen krde- 
mes torekvks ks krtkkes munkalkodas dacara, kifejezetten a termk- 
szetvkdelern ks a termkszeti emlkkek fenntartasa tekintetkben az  
eddig elkrt eredmknyek sajnilatoskkppen nem nyugtathatnak meg 
benniinket ! 

Pedig sok dolog tortknt, ami ezt a kkrdkst nalunk minden te- 
kintetben megkrlelte. Az elozo fejezetekben peldakkknt kozolt isrner- 

4 tetkseink elkgge igazolhatjak azt, hogy nalunk a termkszettud6sok 
ks a terrnkszet baratai a hazai termkszeti kincsek felkutatasaban., 
tudomanyos elbiralasaban, 6s a talalt eredmknyek ismertetkse ko- 
riil mar hosszabb id8 6ta igen kivAl6 ks sikeres munkissagot vk- 
geznek. Olyan lelkes, ks onzetlen ghrda fejt ki ilyen iranyban pkl- 
daad6 6s igen eredmknyes tevkkenyskget, mely minden elismerkst 
4s  megbecsiilkst megkrdemel. 

A tudomanyos, valamint a terrnkszet kultuszat is szolgal6 rnhs 
egyesiiletek ks szovetskgek tobb iranyban kifejtett tevkkenyskge is 
rnindenkkppen tiszteletre mklt6. 

A Magyar Tudornhyos Akadkrnia azzal, hogy gondosko ' -8 o t 
egy terrnkszetvkdelmi rnunka megirasar61, a legszebb tanujelkt adta 
annak, hogy nagy jelentoskget tulajdonit e kkrdks diilore vitelknek. 

A termkszettudomanyokkal foglalkoz6 intkzmknyeknek, mint: 
a m. kir. Foldtani Intkzetnek, a m. kir. Madartani Intkzetnek, stb., 
kppen igy az  ilyen iranyti egyesiileteknek: a Kir. Magyar T e r m b  
szettudomanyi Tarsulatnak, a Foldtani Tarsulatnak, a Barlang- 
kutat6 Tarsulatnak, az  Orszagos Madarvkdelmi Szovetskgnek, az  
Orszagos Erdkszeti Egyesiiletnek, az Orszagos Vadiszati Egyesii- 
letnek stb. mar az  elozokben ismertetett munkassaga ugyanezeket 
a nemes torekvkseket igazolja. 

A kiilonbozo vadaszati, haliszati, allatvkdo stb. egyesiiletek 
ks tarsasagok tevekenyskgknek megisrnerkskvel ugyanilyen megal- 
lapitasokra juthatunk. 

A csonka hazaban rneglkvo mintegy 30 turista egyesiilet, kozel 
fklszazezer taglktszarna is azt bizonyitja, hogy nalunk a t irsada- 
lom egy tekintklyes rkszkt tekinthetjiik a termkszet barataikknt. 

A Turista Szovetskg tagjai rkszkre ,,tizparancsolat"-ot adott 
ki, mely majd rnindegyikkben a termkszet vkdelmkt 6s a termkszet 
kultuszat koti azok lelkkrel 

' A tizparancsolat a kovetkez6: 
1. Szeresd a termkszetet 6s Bhitattal l6pj szenthlyhbe! 
2. Turistamezben is kulthrember maradj! 
3. Ne feledd, hogy a turistihoz meltatlan magaviselettel a turistasig iigy6nek h- 

.tasz! 
4. Ne 6lj vissza a vendegjoggal 6s tiszteld misok vagyonht. 



A Cserkksz Szovetseg is olyan iranyt szabott a cserkeszek ne- 
velesknek Q kikkpzksknek, valarnint azok tevkkenyskge iranyithsa- 
nak, mely a kotelekkbe szegodott fiatalsagot a termkszet szerete- 
tkre, a termkszet vkdelmkre ks megbecsiileskre tanitja ks ebben a z  
iranyban ma mar kktskgteleniil szkp eredmknyekkel is dicsekedhetik. 

A napisajtoban ks a folybiratokban mind gyakrabban jelennek 
meg kozlemenyek, melyek a magyar termkszeti kincseket, krdekes- 
skgeket ks latvanyossagokat irjak le, 6s elismerksre mklt6 odaadhs- 
sal igyekeznek a magyar kozonskggel a szebb, vagy krtekesebb ter- 
mkszeti alkotasainkat megismertetni, 6s olvas6ikat azok megbecsii- 
lksere nevelni. 

Arra nkzve pedig, hogy rnanapsag mar a nagy tirsadalom, d e  
mkg a torvknyhozas is kello fogkkonysagot tanusit a termkszet- 
vkdelem irant, tiszteletremklt6 bizonysaght 1Attuk Herczeg Ferenc- 
nek a balatoni thjak vkdelrne krdekkben 6s a badacsonyi kobhnyh- 
szas ellen kifejtett ks az  elozokben tobboldalr61 6s reszletesen meg- 
viligitott akci6janal. A napi sajt6 ks a folybiratok ismertetksei 
nyornhn ekkor a tarsadalom egy jelentkkeny rksze megmozdult ks 
ennek visszhangjakkppen a torvknyhozis egyskges elhatarozAssa1 
rendelkezett is a bajok orvosliisa 6s megfelelo torvknyes intkzkedk- 
sek meghozatala irhnt. 

Meg van tehit  nalunk is a kkszskg ks hajlandbsig a termkszet- 
vkdelern ks a termkszeti emlkkek fenntarthsira. 

Ha  mkgis, mindezideig'nincs szimottevo eredmkny, azt legfo- 
kkppen a termkszetvkdelmi torvkny, a termkszet vkdelmkt ellW6, a 
fentiekben javasolt intkzmknyes szervezet (orszhgos bizottshg stb.) 
ks egy olyan egyesiilet hihnyanak kell betudnunk, mely kifejezetten 
a termkszetvkdelemnek ks a termkszeti emlkkek fenntarthsinak 
iigykt szolgAln8. 

5. Turistadtr61 le ne tkrj, tiltott teruleteken csak engedkllyel jirj! 
6. Lkgy v~idlm, de ne l i rmb;  az erdoben ne a turistiik, hanem a madarak h e -  

keljenek! 
7. Tartsd tisztin a forrisokat, patakokat 6s a pihenohelyeket! 
8. e g o  tirgyat el ne dobj, erdoben tiizet ne rakj! 
9. Kimkld az erdo vadjait, S a mezok virlgait; gyiimolcsflkr61 mkg viriigot s e  

szakits l 
10. Becsuld turistatirsaidat, S a bajban el ne hagyd, mert ez becstelenskg! 

H a  ezeket a hihnyokat p6toltuk ks a kivanatos torvknnyel alA- 
thmasztott termkszetvkdelmi intkzmkny miikodkset meginditottuk, 
ha  megkezdjiik emellett a tarsadalom erre nevelhkt, ha  felkeltjiik 
6s fokozzuk krdeklodkskt 6s a meglkvo egyesiiletek kozremiikodkse 
mellett egy kifejezetten ilyen ckld tarsulAssal megteremtjiik ezeknek 
a ckloknak a szolgiilatfiban sziikskges tevkkenyskget: nhlunk is meg- 
indul majd a mind sikeresebb termkszetvkdelmi tevkkenyskg ks biz-- 
tosithat6 lesz majd a termkszeti emlkkek megoltalmazisa is! 



1. A term6szetvCdelem jelentosege --- --m --- --- --- --- .-. --- --- 
11. TermQzetvt5delmi torekvesek hazfinkban --- --- --- --_ --'_ --- 

111. A termeszetv6delem formfii --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

l. A~ta~finos term&zetvedelem --- .-- --- --- --- --- --- --- --- 
2. A termeszeti tfij vedelme. 

(Franciaorszdgban, Anglifiban, Nemetorszfigban, Dfinifi- 
ban, Finnorszfigban 6s Magyarorszfigon) --- --- --- --- 

3. A terrngszet vedett helyei 15s a vedett novenyek, dllatok 6s 
geologiai alakulatok --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

a) A term6szetv6delmi helyek. 
(Nemetorszfigban, Ausztrifiban, Hpllandifiban, Anglifi- 
ban, Svijcban, Finnorszigban, az  Eszakamerikai Egye- 
salt Allamokban, Afrikfiban 6s Magyarorszfigon) --- --- 

6) A vedett noveny- 6s fillatfajok. 
(Ausztridban, Bajororszigban, Svfijcban, Olaszorszigban, 
Franciaorszfigban, FinnorszsZgban 6s Magyarorszigon)--- 

c) Vedett geologiai alakulatok --p --- _.. --- --- --- --- --- 

I. A termeszeti emlekekrol filtalaban --- --- --- --- --- --- --- --- 

11. A fenntartott helyek. Rezervicidk (Nemzeti parkok) 
I. KCllfoldon --- --- --- --- --- --- --- --- --- .-- --- --- --- --_ 

Svddorszfigban : 
(A Stora Sjijfallet nemzeti park, a Sarjek n. p., az 
Abisko n. p., a lappfoldi Pite n. p., Harjedalen n. p., a 
Hamra n. p., Angson n. p., a Graphytte n. p., a Gots- 
ka Sandon n. p.) --- --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- 



Norvegihban : 
(A Back Roa melletti nemzeti park, az Anuglen-szigeti 
n. p. b a pasviki erdo, mint rezervAci6 stb.) - _ -  --- --- 103 

Svhjcban : 
(Az unterengadini n. p. 6s egyCb rezervhci6k)--- --- --- 104 

Nemetorszhgban : 
(A Liineburger Heide, a Plagefenn termeszeti park, a 
Garchinger Heide, a hombresseni termeszeti park, a 
zehlanbruchi fellhp (Hochmoor), mint rezervfici6 stb.) --- 105 

Angliaban : 
(A Brandlehow birtok; a Kymin tetejenek egy resze, a 
Wicken-lhp, a Bunvel-Ihp, a Gowbarrow Fell 6s Aira 
Force nevii birtok, a Marlborough lejtok egy r6sze 6s 
a Blakeney Point nevii rezervhci6) --F --- --- --- --- --- 107 

Hollandihban : 
(A Naardermneer nevii lapvidek, a Texel-sziget ~ d i  
Start< nevii es hoorni Niewland ~ d e  Puttena: nevlI 
rksze, a Hondsberg-Astenvyk mellett fekvo 6s a Van 
Esschenwen, a Witven 6s a Choorven nevii lhpokkal 
tarkhlt foldr6sz, mint rezervhci6k) --F -.- --- . . . --- --- 1 1  1 

DAnihban : 
(A Raabjaerg Mile, a Fosdalen Borris Hede 6s a 
Gammelmose nevii rezervhci6k) .- --. --- --- --- --- .-- 113 

Finnorszagban (Suom) : 
(Fjeld Mallatunturi, Kuolajtlrvi, Ladoga Karelien, Aland, 
Imatra park, Punkaharju park 6s a Koli park) --- --- 114 

Az Gszakamerikai Egyesiilt Allamokban : 
(A Hote Springs nemzeti park, a Yellowstone n. p., a m 
Sequoia n. p., a General Grant n. p., a Yosemite n. p., a A' 

Grand Canyon nemzeti emlCk, a John Muir Woods n. e., a I 
Devil's Postpille n. e., a Lewis and Clark n. e., a I 

Dinosaur n. e.) --- --- --- --- --- --- --F --- --- --- --- 115 

2. Magyarorszhgon : 
(Rezervfici6ra ajhdatos helyek) --- --- --- --- --- --- 127 

g) A Szentgyorgy-hegy --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 153 
h) A Badacsony --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 155 
i) Az ipolytarn6ci osfoldtort6neti koviiletek -__  --- --- --- 158 
k) Rezervacidra ajanlatos egyeb helyek :--- --- --- --- --- . 163 

(A Pilis-hegy csitcshnak sziklhs keleti lejtoje. - A Pilis- 
hegy Vaskapu neviI resze. - A pilisszentivhni Egyes-ko 
kornyeke. - A Nagy- 6s Kis-Szenhs-hegy egy resze. 
A Tatat6varos melletti Fenyesforrhs videke. -- A vhci 
Naszhl-hegy gerinc6bol. - A bakonyi Esztegar-volgy egy 
resze. - A szentendrei Pismhn-hegy keleti lejtojebol. - 
A nyirsegi homokra jellegzetes novenyek alkalmas 
termo helyebol. - Peneszlek mellett a lhpos helyek egy 
resze. - Nyirbakta- vagy Ofeher-tb gyertyhnosainak az 
erdei fl6rdban gazdag valamely r6sze. - A tornyos- 
phlcai Palca erdo. - A sz6dirsvizii tavak kore csopor- 
tosul6 novhyzet hltal elfoglalt valamely teriilet. - 
A Tiszhntalnak meszben es sdban szegenyebb valamely 
jellegzetes fldrhjtll resze. A Duna-Tiszakoze homoki 
szikeseit jellegzo novenyzetben gazdag valamely resz. 
- Somogy homoki flbrhjhb61. - Als6 Dunhnttll lapi 
florhihb61. - Vas vhrmegye norikumi f16rdjhb61. - 
Sopron mellett a Dudlesz erdobol 6s a becsi dombok 
meszes kophr lejtojebol. - A Keszthely melletti mesz- 
dombok valamelyike, ahol meg a pannon-fldra diszlik. 
- A Szentgyorgy-hegy vagy Nagy-Soml6 f16rhs resze. 
- A Koszeg 6s Vhroshodhsz kozott el6forduld xero- 
thermikus elemeknek olyan szigetszerii elofordulhsa, 
melynek jellemet a szelid gesztenye adja. - A Harsanyi- 
hegy erdekes novenyeinek termohelye. - A Duna-Tisza- 
kozi mocshri koriserdokbol 6s zsombek ldpokb61. - Az 
egerbaktai tozegmohhs lhp. -- A kelemeri (Gomor m.) 
tozegmohhs lhp. - A lecenceistvhndi lhp (Zala m.). - 
A hansagi osegeres egy resze. - A Pomhz folotti 
Kohegy. - A pomhzvideki T6lak tozegmohatelepe. - 
A budai Csiki-hegyek fldrhjhrhbdl egy jellegzetes resz. 
-- A bSlkk-hegysegi Bdko. - A csepeli Buckaerdo egy 
reszlete. - A duna-tiszakozi P6tharaszti puszta egy 
reszlete. - Kirhlyhalma homokjhb61 egy resz. - Kecs- 
kemet hathrhnak bugaci r6sz6bBl. - A kecskemeti 
Toserdo morotvhs ligetje. - A szentghli erdo tiszafhs 
rQz6bol. - A Mecsek,- Bakony-, Vertes-, Matra- 6s a 
BLlkk-hegyseg egy-egy jellegzetes erdoreszlete. - Ho- 



henlohe herceg somogyszobi 
neven ismert egy r6szlete. - Somosko oszlopos bazaltja 
a vhrrommal stb.) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 164 

i) A Mecsek-hegysegben : 
Az Abaligeti-barlang --- --- --- --- --- --- -- --- --.. --- 219 

/;) A szilicel fensikon : 
Az Aggteleki (Baradla) barlang --- --- --- --- --- --- -,- 221 

3. Egyes ffik, mint termeszeti emlekek --- --- --- --- --- --- --- 231 
a) Hazai fajd, koros 6s nagymeretti fhk 
Szelidgesztenyefhk : 

(A koszegi, a gesztenyestetoi, a bazsii, a velemi, a 
szentgyorgyvfiri, a cfiki, az als6szelestyei, a zhkhnyi 
oreg gesztenyefa.) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --m 232 

Tolgyfhk: 
(A sfirvfiri kastelyparkban, a kissitkei erdoben, a shr- 
vhri uradalom erdejeben, Csurg6 nagykozskg birtokdn, 
a khmahhzai puszthn, a didsgyori uradalomban, a 
cshkvfir-gesztesi uradalomban, a felsBsegesdi uradalom- 
ban, a somogyszobi legelo erdoben stb. h116 nagymkretti 
oreg tolgyffik.) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 234 

Szilffik : 
(Az akarattyai, a budapest-vfirosmajori szilfhk 6s a csak- 
vhr-gesztesi uradalomban h116 nagymeretti oreg szilfhk.) 236 

Hfirsfhk : 
(A zsighrdi, a bekenyi hfirs (Paphfirs) 6s a cshkvhr- 
gesztesi uradalomban h116 nagymeretii oreg hhrsfdk.) 239 

Bilkkfhk : 
(A csfikvhr-gesztesi uradalomban, a Jelihfilhson 6s a 
shrvhri uradalomban.) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 239 

Nyhrffik : 
(A Szeged hathrabeli Ruzsafa, a vetyehiiti sziirkenytlr, 
a Galambosfa, a Kiss Ferenc fhja: az alsoki tirberes 
erdo 6s s szelestyei major oreg nyhrfdja.) --- --- --- --- 240 

Torok mogyor6fhk : 
(A didsgyori 6s a romhhnyi torok mogyor6fa.) --- --- 241 

Cserfa 6s korisfa : 
(4 . csfikvfirgesztesi . uradalom nagymeretii cser- CS 
kor~sfhja.)--- --- --m --- --- --- .-- --- --- --- --- --- --- --- 243 

Berkenyeffik : 
(A bozsoki, a nagyposei berkenyek.) --- --- --- --- --- 243 

Erdei fenyok : 
(A f.-szelestyei erdei fenyo.) --, --- -_, --- --- --- --- --- 243 

Lucfenyo : 
(A somogyszili urada1omban.)--- --- --- --- --- --- --- --- 243 

Tiszaffik : 
(A gyongyosi tiszaf8k.)--- --- --_ -., --- --. .-- --- --- --- 244 



6) Killfoldi faja oreg 6s nagymeretti fBk : 
(Az acsfidi mammutfenyo, a martonvhshri, a kormendi 
CS a Szent Margit-szigeti plathn, a kormendi tuliphnfa, 
az als6-szelestyei Abies cephalonica stb.) --- --- --- --- 244 

c) KHlonleges novksti fhk --- --- --- --- .-- ._.. _-- --- - _ -  --- 245. 
G!) Tort6neti emlekii fak: 

(A Szent Margit-szigeti tolgyfhk, a badacsonyi didfa a 
Rozsako kozeleben; az Istvhn-titi hhrs Budapesten, a 
kehidai juhar, a martonvhsari nyhr, a besnyoi tolgy, a 

; cenki hhrsak, az akarattyai szil, a Szent Gellert-hegyi 
filgefhk, a caki 3 gesztenye) --. --- --- --- ---  --- --- 246 

e) Fak, amelyekhez monddk, vagy reg6k fiizodnek: 
(A didsgyori 6s romhhnyi torok mogyor6fhk, a mhzai 
tolgyfa, a debreceni licium, a csathri szil, a szegedi fehdr 
nyar (Ruzsafa), a khmahdzai tolgy) --- --- --- -.._ --- 249; 

f l  Eml6kfhk: 
(A basarci Dobozy fhk; a keszthelyi tijrailltetett heli- 
koni fhk, Ferenc Jozsef emlkkfhi a Gellert-hegyen 
6s Kirdlyhalmhn, Rudolf tr6norokos emlekfdja Koszegen. 
A millenhris emlkkfhk. Erzs6bet kirhlyne emlekftii, 
Rabindranhth Tagore emXkfhja Balatonfitreden, vitdz 
Horthy Mikl6s kormhnyz6 emldkfhi Kis-Koroson) --- - -_  253 

I. Torvdnyes intezkedesek killfoldon --- --- --- --- --- --- --- 258. . 
11. A termeszet v6delm6t 6s a termeszeti emldkek fenntarthsht 

elldt6 szervek --- --- --- --- ..... --- --_ --- --- --- ..- --m --- --- 269 
1. Killfoldon : 

(Poroszorsziigban, Bajororszhgban, Szhszorsziigban, 
Wilrttembergben, Badenben, Hessenben. A tobbi kisebb 
nemet tartomdnyban, Ausztrihban, Belgiumban, Danihban, 
Finnorszhgban, Anglihban, Olaszorszhgban, Lengyel- 
orszhgban, Svkdorszagban, Svajcban, Spanyolorszhgban) 269 

2. Hazhnkban --- --- --- --- --- --- --- --m --- --- --- --- 277 
111. Egy hazai term6szetv6delmi torv6nyalkotas tervehez--- --- --- 280. 
1V. A termeszetszeretet 6s a termeszeti thrgyak rnegbecsillCs6nek 

fejlesztdse --- ..- --- --- --- --- --- --- --- --- ._- --- --- :-- --- 289 
V. Thrsadalmi tev6kenyseg a term6szetvddelem szolghlathban 

(Poroszorszdgban, Bajororszdgban, Szhszorszzigban, 
Ausztrihban, Angolorszhgban, Franciaorszhgban, Olasz- 
orsztigban, Daniaban, Norvegihban, Svedorszagban, Hol- 
landihban, Svfijcban, Magyarorszhgon) --- --- --- --- --- 296; 

Az .kletu Irodalmi e s  Nyomda Reszvenythiashg nyomdsa. 
A kliseket id. Weinwurm Antal cinkografiai mfiintezete keszitette. 
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