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Bevezetés

A Sopron környéki erdők, az erdőgazdálkodás történetével eddig 
többen foglalkoztak (lásd Csapody 1956, 1959, 1963, 1964 a, b, 
1968, 1975 a, b; Firbás 1957 a, b, 1958, 1963; Frank 1999, 
2001; Kincses 1995, 2000; Mollay 1960; Zügn 1938), így a 
területről alapos és szerteágazó ismereteink vannak. Ezek az 
információk azonban rendszerint csak tájléptékű szinten 
értelmezhetők, a konkrét erdőállományokra, erdőrészletekre nem 
kapunk utalásokat. Pedig egy adott erdőterület jelenlegi 
állapotának megértéséhez szükségesek a konkrét múltbeli 
információk: milyen erdőkiélések, erdőhasználatok, erdő- 
gazdálkodás folyt ott, és milyen egyéb terhelés nehezedett a 
területre. Ezekre a kérdésekre az állománytörténet hivatott 
választ adni. Ilyen munkát készített Tamás József a Soproni
hegység viszonylatában, amely azonban eddig nem került 
publikálásra. Ez a mű azért is rendkívüli jelentőségű, mert a hazai 
állománytörténeti feldolgozások száma igen csekély, s tájszintű 
területre még senki sem próbált ilyet összeállítani. Ezért is tartjuk 
fontosnak e kézirat megjelentetését.
A szerző nem tekintette véglegesnek ezt a kéziratot, javításokat, 
módosításokat tervezett, de erre -  előttünk ismeretlen okok miatt 
-  nem került sor Figyelemre méltók viszont az alábbi sorok, 
melyek a mű elkészültének körülményeit, illetve a szerző kérését 
közvetítik. S ha Tamás JózsEFhez a megjelenés meghiúsulása 
miatt nem is juthattak el az észrevételek, ezúton kérjük a 
szakközönséget azok pótlólagos megtételére: „Tudom, hogy 
leírásomban sok a hiány, hiba, de mentségemül szolgáljon az, 
hogy rendes munkámon kívül még rendelkezésre álló pihenő 
időmben írtam. Megírása sürgős volt s így kérem mindazokat, kik 
e sorokat olvassák, hogy a hiányokat velem közöljék, azért, hogy 
azokat még pótlólag hozzáfűzhessük.”
A közreadásnál az eredeti írásmódot követjük, csak a gépírásból 
származó egyértelmű változásokra vállalkoztunk (pl. i í, ü -*  
ű). A gépelt szövegben részben tollal, részben ceruzával több 
javítást tett -  feltehetően -  a szerző, melyeket maradéktalanul 
átvezettünk. Különösen a fafajnevek írásánál szembetűnőek az 
ortográfiai tévedések, a szöveghűség kedvéért azonban ezeket 
sem változtattuk meg. Sajnos a szövegben jelzett fényképek és
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térképek nem voltak az eredeti kézirathoz csatolva, így azokat 
nem közölhetjük, de a rájuk vonatkozó hivatkozásokat nem 
töröltük. Mellékeljük viszont az 1953-as állapotokat tükröző 
erdőgazdasági üzemi térképet, mivel Tamás József munkájának 
összeállításakor ezt a beosztást vette alapul.
Tamás József -  sokak által elveszettnek hitt -  kéziratának egyik 
másolati példányát a Sopron környéki erdőgazdálkodás
történettel legtöbbet foglalkozó Csapody István bocsátotta 
rendelkezésünkre, fogadja ezért ezúton is hálás köszönetünket. 
Úgyszintén köszönet illeti Kocsis Adrienní a szöveg gépeléséért, 
Ráczné Schneider iLDiKót az üzemi térkép felkutatásáért és 
átadásáért, Oroszi SÁNDORt a megjelentetésben nyújtott 
segítségéért. Tamás József életrajzi adatait leányának, Tamás 
KATALiNnak illetve Z ilahi JózsEFnek köszönjük.
A Soproni-hegység erdeinek állománytörténete lehetővé teszi, 
hogy a történeti ökológia módszereivel elemezve bemutassuk azt 
a változást, amit az ember a természetes erdőtakaró 
átalakításával napjainkig véghezvitt. Ezt a tanulmányt a 
közeljövőben kívánjuk közzétenni, mely reményeink szerint sok 
hasznos információval, és egy új szemlélettel segíti majd a jelen 
és a jövő erdőkezelőinek munkáját, illetve az erdészeti oktatást, 
mely Tamás JózsEFnek is feltett szándéka volt.

Sopron, 2001. augusztus 20.
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vitéz Tam á s  J ózsef

aranydiplom ás erdöm érnök 

(1896-1979)

1896-ban Gyergyószentmiklóson született, középiskolai tanulmányait is itt 
végezte. Az I. világháborúban vitézségi érmet kapott. Egyetemi tanulmányait 
1918-ban a M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskolán kezdte Selmecbányán 
és 1923-ban fejezte be Sopronban.
1923-1944 között Sopronban mint I. o. erdőtiszt tevékenykedett, majd erdő
tanácsos lett. Ezen idő alatt igen sokat tett a Sopron környéki erdők 
állapotának javításáért. 1945-ben a Csapodi Állami Erdőgazdasághoz került 
mint fahaszná-lati, majd termelési előadó. 1951-től a soproni Tanulmányi 
Állami Erdőgazdaságnál dolgozott fahasználati előadóként, majd szakfel
ügyelőként. Az 1950-es években kezdett foglalkozni azzal a gondolattal, hogy 
tanulmányt ír a soproni hegyvidéki erdők történetéről, mely erdőket és 
tájegységeket annyira szeretett. Rengeteg időt és energiát fektetett ebbe a 
kutatómunkába.

1956-ban nyugdíjba vonult, de az aktív munkát nem hagyta abba, tevékenyen 
dolgozott az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalnál, a szentgotthárdi 
Állami Gazdaságnál, az Országos Erdészeti Főigazgatóság 3. sz. Erdő
rendezőségénél. 1974-ben egészségi állapota megromlott, az aktív munka
végzéssel fel kellett hagynia.
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E l ő s z ó

Mióta a Tanulmányerdő az Erdőmérnöki Főiskola, a gyakorlati 
oktatás céljait szolgálja, igen sok szó esik arról, hogy vajon melyek voltak 
Sopron város erdeinek ősfafajai, milyen elegyarányban és milyen részeken 
helyez-kedtek el azok, milyenek voltak a korosztály viszonyai, hogyan 
javultak fatömeg és kor adatai stb.

Sallay Ferenc a Tanulmányi Erdőgazdaság Igazgatója vetette fel 
először ezt a gondolatot s ő érezte meg először azt, hogy egy ilyen irányú 
az erdőgazdaság múltját, történetét magába foglaló leírás elkészítése 
sürgős és minél előbb megvalósítandó.

Hogy ez a leírás elkészült az ő fáradhatatlan, akadályt nem ismerő 
kitartó buzdításának eredménye.

Fogadja ezért mindannyiunk hálás köszönetét.

Sopron, 1956. február hó.

Tamás József.
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A Staier Alpok lábánál a Fertő-tó nyugati partján, hegykoszorúzta völgyben fekszik 
Sopron.
A legnyugatibb magyar város. Scarbantia /Sopron/, Oedenburg, Sopron. Háromféle 
helynév, három települési folyamat alatt keletkezett éspedig a kelta-római, avar
germán és magyar. Igen sok történeti fejtegetésű forrásmunka jelent meg, amelyeket 
írójuk faji származása szerint próbálta magyarázni. Tény az, hogy az Oedenburg név 
II. Ottokár idején az 1270-es évek után keletkezett. Egyes írók szerint, Nagy Károly 
császár és III. Henrik elpusztították és németekkel telepítették be. Az Oedenburg nevet 
a történészek különbözőkép boncolgatják s ezek egyike Heuber szerint Edén, Berech 
vagy Barach zsidó szavakból származtatja, amely kies, gyönyörűség helyét jelenti.
Tény az, hogy 1270-1300 évek előtti időből az Oedenburg névre egyetlen biztos adatot 
nem találunk. Az első Oedenburg név Ottokár idejéből származik, amikor az ő 
hadjáratai voltak és Sopron is Ottokár kezére kerül.
Egy Erdiszi nevű arab geográfus (1100-1165) magyarországi útleírásaiban Sopronnak 
csak magyar neve szerepel.
Scarbantia-Sopron sok vitát váltott ki, amelyeket az első világháború alatti (1914- 
1918) bécsi dombi ásatások eredményei végleg eldöntötték. A castrum Soproniense 
nemcsak helyrajzi, hanem nyelvi szempontból is Scarbantia szerepét vette át. Tehát a 
magyar Castrum a rómainak folytatása. Az Előkapu és a mai városháza helyén állott a 
scarbantiai fórum s ez a magyar település legrégibb része. Innen indult el a castrum 
Soproniense, amely később a mai belváros területére terjedt ki.
Amikor az avarok 805-ben megszállták a Sabaria (Szombathely) körüli területeket, 
Scarbantia is a kezükre került. Azonban az avarok nem a mai belvárosban, hanem a 
mai Szent Mihály templomtól a Bécsi dombig terjedő dombvonulaton telepedtek meg, 
tehát az a terület avar szálláshely volt. Várospolitikáról csak IV Béla idejétől 
beszélhetünk, aki 1269-ben a királyi udvarnokoknak a soproni határban lévő 
Udvarnok nevű földjét a soproni polgároknak adta termőföldben való szegénységük 
miatt. A soproni társadalom ekkor magyar és földművelő elem volt. Ezt követőleg az 
udvamoki földhöz csatlakozó Löwér (1265 terra Lwr) falunak a királyi saggitáriusok 
településének felét in ipsorum Cinium numeri aumentátionem adományozza IV 
László pedig 1277-ben a Löwér falu másik felét is odaadta. A Löwér 1283-ban Willa 
Lwr iuxta Sopronium még fennáll, 1304-ben már mint Sopron külvárosa szerepel, 
utána megszűnik. A lakói a castrumba költöznek. A király városi rangra emelte 
Sopront, amely azzal járt, hogy a polgárok maguk választhatják meg város bírájukat, 
aki főbenjáró ügyekben ítélkezik. Ugyanekkor megkapták a városba való költözködési 
jogukat is, ami azzal járt, hogy a castrum civitássá fejlődött. Ekkor kezdődött a 
németség bevándorlása is. Mivel a belváros a castrum akkor még magyar volt, a 
németség az avarok szálláshelyét, a Bécsi domb és Szent Mihály templom környékét 
szállja meg. Német nyelven auf dér Orden Burg.
Ebből az elnevezésből 1300. tájékán, tehát 20-30 éves hagyomány után vonódott le az 
Ödenburg név. Ez a név később a belvárosra is kiterjedt. Mivel a várost, mint fontos 
határ menti várat fokozott éberséggel kellett védeni, IV László és III. András 
elrendelték, hogy a polgárság a dombokról költözzön be a castrum falai közé.
Károly Róbertnek 1317-ben kiadott oklevele fényt derít azokra a vitákra, amelyek a 
városbíró és a tanács tagjainak választása körül folytak és a harcok miatt a 
kisebbségben maradt ellenzék a városból kivonult és megtagadta az engedelmességet a 
városi tanácsnak, adót nem akart fizetni. Úgy ez, mint az éppen abban az időben dúló
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nagy tűzvész végig pusztította a várost. Az ellenzék nem akart a városba visszatérni. 
Önálló telep létesítésének gondolatával foglalkozott. A királyi parancs azonban 1330. 
június 10-én szigorúan megparancsolta a városi tanácsnak, hogy a még mindig 
ellenszegülő polgárok belvárosi telkeiken házakat építsenek, állandóan a városban 
lakjanak. Megengedte azonban azt, hogy a zsellérség továbbra is szabadon 
megmaradhasson a Burgban. A viszály lassanként elcsitult. A németség számaránya a 
városban folyton nőtt s így befolyása is mindig nagyobb lett az ügyek vitelénél. 
1361-ben a német nyelv váltotta fel az addigi latin nyelvet. Ekkor (1375-ben) 
választják meg az első polgármestert is. Hogy a lakosság számaránya a magyar és 
német közt milyen volt, erre biztos adatot nem találunk. Az 1379. évi telekkönyv 
alapján Házi Jenő a belváros lakosságát 1128-ra, a külvárosét 1000-re becsüli. 1424- 
1427. évi adójegyzék alapján a lakosság száma 3500 fő, ebből 2200 jut a külvárosra.
A lakosság a belvárosban, már a kézműipart, a kereskedelmet űzi. A szegényebb elem, 
a földművelő nép lassanként a környékre húzódik ki s itt külön életet alakít, falvakba 
tömörül.
Közben kiadott királyi telepítési pátensek a Csehországból, Ausztriából vagy 
máshonnan Sopronba telepedőknek, 1454-ben kitiltott zsidóknak is, különböző 
kedvezményeket biztosítanak. Sopron megyéből csak a nyugati szélekből kaptak 
telepeseket, Fraknóról, de innen is németeket.
Ettől az időtől kezdve az idegenek, elsősorban pedig a németség betelepülése és 
létszáma folyton nő. 1850-ben Sopron lakosainak száma már 16726, 1890-ben 29543 
és 1920-ban 35248, 17166 magyar, 16911 német, kevés horvát és egyéb.
Ma már tudjuk, hogy a lakosság számának folytonos emelkedésével mind több és több 
fára volt szükség, részint építkezés céljaira, másrészt tüzelésre.
A folytonos saijaztatást az amúgy is legyengült tuskósarjak, az agyonlegeltetett 
alomtól megfosztott talajok már a szükségletet sem tudták kielégíteni.
1870-es évekig az erdők felújítására nem is gondoltak, hiszen közös gazdálkodás folyt, 
felújításra, állományok ápolására pénz sohasem jutott. 1834-ben már 30 éves vágás- 
fordulójú vágás-sorokra osztották az erdőt, amelynek sűrűsége 0,5-0,8 körül volt. A 
fakészlet állandóan csökkent, a növedék fokozatosan kevesebb lett.
Az erdőgazdálkodás az erdészeti bizottmány vezetése és irányítása alatt áll, amelyet a 
folyton cserélődő szakemberek tájékoztatnak az erdők állapotáról. Javaslatot is tesznek 
az akkori állapotok megszüntetésére, de az úrbéri elkülönülés alatt semmi sem történt. 
Még a jó erdőtalajt is szekérszám hordják, részben a gyümölcsösökbe, részben a 
szőlőkbe.
Ennek a gazdálkodásnak az úrbéri rendezés és 1879. évi XXX. t.c. az új erdőtörvény 
vetett véget. Ez a törvény a rendszeres üzemtervi gazdálkodást, a vágásfoduló 
felemelését, a legeltetés, alomszedés beszüntetését a város kötelességévé teszi. Az 
1869-ben szakértőkül meghívott Micklitz Róbert Eibenburgi (morva) főiskola 
igazgatója és a Gödnig-i erdőmester Hollan Frigyes javaslatai alapján 1870-ben az 
általuk javasolt fafajokkal megkezdődik a Soproni erdők teljes átalakítása, elsősorban 
a hegyvidéki részeken mintegy 7000 k.holdon.
Az új fafajok a vörösfenyő, akác betelepítésével az addig csak szórványosan 
egyenként, vagy kis csoportokban ültetett luc, erdei, fekete és jegyenyefenyőnek itt-ott 
kocsányos tölgynek tömeges, a nagy kiterjedésű vágásterületeken soros ültetéssel, 
részben a hézagok kiültetésével, ezeknek az erdőknek új korszakát nyitják meg.
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A nagy mennyiségű csemeteszükségletük fedezésére két nagyobb állandó és több
kisebb vándor csemetekertet létesítenek, többnyire a vágásterületek közelében. 
Magpergetőt építenek és szerelnek fel, hogy a csemete termeléshez szükséges és 
akklimatizálódott mag is kellő mennyiségben álljon rendelkezésre. Az évenként 
szórványosan, de rendesen 8-10 évenként ismétlődött nagy makktermés feleslegének 
téli tárolására a mai Turistaház előtti öreg tölgyesben makktárolót építenek.
Az addig dívott vágásfordulót 30-40 évről 60 évre emelik fel. A legeltetést, 
alomszedést, a termőföld eladását beszüntették.
Fő szállító pályáit alapköveztetik, további közelítő utakat építenek. A vágásterületeken 
védkunyhókat állítanak fel.
De nemcsak az erdőgazdálkodás terén hoz a város nagy pénzügyi áldozatot, hanem 
roham lépésben fejleszti turisztikáját. Séta út hálózatát évről évre növeli, szintjelzéssel 
látja el. Legmagasabb pontjain kilátókat épít s ezek mellett vagy magán a kilátón 
melegedőt, védelmet, pihenést nyújtó helyiségeket rendez be.
A völgyekben csergedező patakok forrásait kőbe foglalja, a sétautjait állandóan 
seperted, pihenőpadokkal látja el. Általában mindent elkövet, hogy lakói, kik 
erdejüket, városukat rajongva szeretik, erdeikben pihenést nyeljenek. Szépérzékük 
esztétikailag is kielégüljön, erdejük minél szebb legyen, minél értékesebbé fejlődjék. 
Sopron várostörténetét, műemlékeit, művészetét, kultúráját, régiségeit, növény- és 
állatvilágát az évszázadok folyamán igen sokan tanulmányozták.
Ezekben a tanulmányokban azonban egyetlen egyet sem találunk olyat, melyekből a 
város erdeinek állapotáról, fafajairól, részletesen tájékozhatnánk.
Az egész Hegyvidéki erdészetet tájegységekre bontottam s ezek a tájak 1277-től 1400- 
ig terjedő különböző időkben részben vétel, részben mint királyi várföldek, 
ajándékozás után jutottak el a város birtokába.
Az ágfalvi erdőrészt 1377-ben a Dági családtól, a Harkai részt Harkai Péter és fiától, a 
Tómalmi részt a Págya családtól vette stb.
Hogy ezek a vétel útján és adományozások által Sopron város tulajdonába jutott erdők 
milyen fafajokból tevődtek össze, arról 1787-ig semmit sem tudunk. 1455-1541 -ig 
terjedő időből mindössze 24 olyan jegyzőkönyv maradt ránk, amely az erdőre 
vonatkozik. Ezekben a jegyzőkönyvekben is csak a nagy területre kiterjedő erdei tüzek 
megakadályozására, valamint az egyéni fakitermelések szabályozására hoznak 
határozatot. Hogy ezek az erdei tüzek miből származnak azt soha sem lehetett 
kideríteni. Valószínű, hogy a parasztok gyújtották fel azért, hogy utána legelésző 
marháiknak bő táplálékot nyerjenek.
A város ügyeit a polgármester és a városbíró intézte egy 24 tagú tanáccsal. Ez a tanács 
egy évben csak egyszer ült össze. Egy ilyen jegyzőkönyvben pl. azt találjuk, hogy a 
városi tanács megtiltja a nőtlen tisztviselőknek, hogy saját részükre fát vágjanak.
1500. körül a városban 3000 fő, a 7 jobbágy községben összesen 1000 lélek lakott. így 
az akkor mintegy 13.000 k.hold kiterjedésű erdő bőségesen tudta fedezni a város 
polgárainak tűzifa és épületfa szükségletét. Az 1424-27. évi adójegyzék szerint 40 féle 
iparos volt Sopronban. A belvárosban 73, a külső városrészekben pedig 441 ház- 
tulajdonos. Ha feltételezzük, hogy egyik másiknak több háza is volt, úgy cca 600, a 
községekben pedig 200, összesen 800 háztartást figyelembe véve évenként á 10 - m3, 
8000 m3 fára volt szükség. Számításba lehet venni még azt is, hogy a szőlők venyigéit 
is eltüzelték.
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A 17. században felfedezett brennbergi szénből is szabadon, korlátozás nélkül vihettek 
s ezért a lakosság évi faszükséglete ennél több nem lehetett. Tehát nem is volt 
szükségük arra, hogy az erdőjükkel többet törődjenek.
Ebben az időben a rendszertelen szálalás, a csoportos vágás dívott. Mindenki ott és 
annyit vágott minden korlátozás nélkül, amennyire éppen szüksége volt. Tehát nem 
valószínű, hogy a távolabb fekvő erdőket keresték volna fel, hanem elsősorban a közeli 
erdőkben s ott is kis foltokban, a legerősebb, legvastagabb fákat vágták ki.
Idők folyamán, amint a lakosság szaporodott, ezek a foltok lassanként évtizedeken át 
mind nagyobbak lettek. Egyes erdőrészeket már tilalmazni is kellett, hogy a város és a 
vár épületfa szükséglete biztosítva legyen. így keletkeztek a szabad erdők (Freiwald, 
Loosmas, Looswald) és olyan idősebb állományok (Hochwald), amelyek védett 
erdőkként szerepeltek. (A „mass” vágást jelentett.)
1526. évi (Házi Jenő Sopron város története című munkái) jegyzőkönyvekben és 
számadásokból megállapítható, hogy a város polgárai a tetőgerenda, zsindely, léc, 
deszka szükségleteiket idegen kereskedőktől szerzik be. Ebből következik, hogy ilyen 
célra alkalmas fák, fenyőfélék nem voltak.
1787-ben, tehát közel 250 évvel később, Sárközy András nevű mérnök és jurátus 
készített egy térképet, amely a legrégibb, ami ránk maradt s ezen egy leírás, illetve 
kimutatás is található az általa nagy területeket magába foglaló erdőrészek korára és 
fanemére vonatkozólag. Érdekessége, hogy benne a legidősebb erdő 32 éves és hogy 
ezeknek az erdőknek fafajait nem jegyzi fel, hanem az elegyarány feltüntetése nélkül, 
területkimutatásszerűen csak a fanemeket íija le pl. több kemény, kevés lágy, vagy 
„vegyes”, vagy tiszta kemény, többnyire lágy stb. Fenyőfélét csak a mai Várhelyi 
jegenyefenyves helyén találunk. Ez is erdeifenyves volt és 3-4 k.holdnál nem nagyobb. 
Miután más térkép ebből az időből ránk nem maradt, így minden leírás, ami az előbb 
említett 250 év alatt a fafajokra vonatkozólag lehetett, hely megjelölés hiányában 
kevésbé érdekes.
Abból, hogy a Sárközy-féle leírásban a legidősebb állomány is csak 32 éves volt, 
következtethetünk arra, hogy azok a fentebb említett vágásfoltok, amelyek az egyéni 
termelésekből keletkeztek, összefolytak, nagy területre terjedtek ki. A jobb talajokon 
gyorsabban, a gyengébb, déli fekvésű oldalakon és gerinceken gyengébb, ritkább, a 
fanemek sarjadzó képességének megfelelően, lassabban fejlődő különböző korú saij 
fiatalosok keletkeztek s így ezalatt a 2 és fél évszázad alatt fejlődött ki itt a tarvágásos 
saijerdő üzemmód.
Ötven évvel később 1837-ben a Pesten székelő királyi Tartományi biztos Vizkeletv 
Mihály királyi tanácsnok, Oderszky János erdőmestert tüntette ki, hogy a Soproni és 
Kőszegi erdőket felülvizsgálja és azok rendbe hozására javaslatot tegyen. A királyi 
biztosi utasítás így hangzik:

„Tartományi Biztosi utasítás.

Melynél fogva Nemes Magyar Ország s ahhoz tartozó Tartományok Ts. Megyéi és 
Területei a Nagy Méltóságú Magyar Udvari Kamarának Május 24-én kelt és 17657 
szám alatt kiadott k. rendelése következtében Szabad kir. Soprony és Kőszegh 
Városokhoz tartozó Erdőknek megvizsgálására és azoknak rendbe hozására 
hivatalosan kiküldött Kir. Kamarai Visegrádi Fő Erdő Mesternek Nemzetes Oderszky 
János Úrnak egész készséggel mindenütt menet és jövet egyik lóváltó helytől a
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másikig négy hámos lovakat avagy 4 lovas szekér á mint szükséges lészen, minden 
lótól pengő pénzben tizenöt krajczárokat számítván készpénz fizetésért pontosan 
kirendeltetni ne terheltessenek.

Kelt Pesten Június 30-án 1837.

Vizkelety Mihály 
Kir. Tanácsnok 

Tartományi Főbiztos.”

Ez a kiküldött Oderszky által készített egyszerű terület kimutatás és állomány leírás 
szerint Sopron városnak mint földesúrnak a várostól délre és nyugatra 12013 k.hold 
erdeje volt.
Ebben az erdő között fekvő rét (legelő) marhahajtó utcsapás 363 k.hold is benne van. 
Szálerdő (Hochwald) szálaserdő 110 k.hold, a többi saijerdő volt (Niederwald). 
Leírásaiból megtudjuk azt, hogy a területeken levő fafajok a gyertyán (Weisbuch) tölgy 
(Eichen). A „Váras” erdőben (a Spangenwaldban) amelynek a területe 35 k.hold volt 
elegyetlen tölgyes és e mellett ugyanitt egy másik erdőrészben 16 k.holdon 113 éves, 
valamint a Kovácsárokban a mai 134 számú d, c erdőrészekben 29 éves kocsányos 
tölgyes volt.
Továbbá egynéhány helyen bükk (Buche, Rothbuche) a többi fanemek a nyír és a hárs 
voltak.
A Sárközy-féle térképen II-vel jelzett Hochwald már Oderszkynál mint fiatal állomány 
szerepel.
A legidősebb a Spanngenwaldi (Várasi)-ból a mai napig fennmaradt kocsányos tölgyes
11.8 k.hold. A vele szembe levő 3.1 k.hold tölgyest utoljára 1856-ban vágták le a 
szélén egynéhány ma 119 éves tölgy csoporttal, az 1837-ben 103, illetve 113 évesnek 
feltüntetett kocsányos és kocsánytalan tölgyesek maradványai.
Ezek és mind már akkor idős saijakból származtak.
További érdekessége még az Oderszky-féle állomány leírásnak az is, hogy a 
Tolvajároktól nyugatra fekvő a mai 123, 124. és 133. tagoknak a Kovácsároki 
csemetekertből északi irányban vont egyenes vonaltól északra eső részén erdeifenyves 
és lucfenyvesek voltak. (Kiefem. Fichten) 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, és 28 
éveseknek jelezve.
1885-ben készült részletes üzemtervi leírásban itt már 37-38 éves tölgyes, 
gyertyánosokat találunk nyír-nyárral, amelyeknek záródása 0,3-0,7-ig volt.
Tehát valószínű, hogy ezek fenyővel vegyes állományok voltak, amelyeket a fenyővel 
együtt 1847-ben levágtak. A fenyők helyét már a lombsaijak foglalták el, azonban 
csak a fenti záródás mértékéig. Valóban ezeken a területeken még ma is elég ritkán 
állnak a saijról keletkezett tölgy és gyertyán egyedek. Abból, hogy a Sárközy-féle 
térképen (1787.) nincs említés téve fenyőről, nem következik, hogy ebben a térségben 
természetes előfordulásban vagy inkább magvetésből származó szórványok, kis 
csoportok ne lettek volna. Hiszen 1885-ös elég részletesnek mondható üzemtervek 
részletes erdőleírásában sem szerepelnek a Hidegvizi öreg lucfenyők, a Freiwaldi luc 
és erdeifenyők, a régi Hermesz-akna északi és déli oldalán, Tatsiárok, Ördöghíd 
északi oldalán, a Ferenc forrás Tövissüveg az Ágfalva Lépesfalva feletti. Borsóhegyi
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inészvermi és Mélyárokban levő egyenként szórványosan vagy csoportosan álló 120- 
150 éves erdeifenyő böhöncök.
A fent említett s Oderszky által jelzett Tolvaj-Köves ároki s különböző korú 
erdőrészekből álló erdei- és lucfenyves 1800-1822-ig terjedő időből származik. Úgy ez, 
mint az előbb már említett szórványok, csoportok a lomb tuskók helyére szórt 
magvetésekből keletkeztek.
Drinóczi György: „Böngészet Sopromnegye ismeretéhez” című munkájában azt írja. 
hogy Sopron körül nagy kiterjedésű lomberdők voltak, vagyis Sopron fával bőven el 
volt látva, míg a fenyőerdők a Lajtha hegység lábánál terültek el.
Az első részletes üzemterv 1885-ben készült s e sorok írója ezeknek az 
üzemterveknek, valamint az ezekből vett adatok felhasználásával készített 1925-ös és 
az 1953-ban készült részletes üzemtervek adatai alapján megkísérli a Hegyvidéki 
Erdészet ősfafajait, régi gazdálkodását kisebb területegységre, tájakra felosztva, 
megrajzolni.
Tudom, hogy leírásomban sok a hiány, hiba, de mentségemül szolgáljon az, hogy 
rendes munkámon kívül még rendelkezésre álló pihenő időmben írtam. Megírása 
sürgős volt s így kérem mindazokat, kik e sorokat olvassák, hogy a hiányokat velem 
közöljék, azért, hogy azokat még pótlólag hozzáfűzhessük.
Az egész erdőt 5, nagyjából egyenlő tájegységre osztottam s így az előforduló 
ismétlésekért elnézést kérek, de ezzel meg akartam kímélni ezeknek olvasóit attól, 
hogy egy tájegység tanulmányozása végett az egész leírást elolvassák.
A legutolsó üzemrendezési utasítás szerint az egy község (város) határában található 
erdőkről egy üzemtervet kell készíteni. így Sopron város határában fekvő állami és 
állami kezelésbe vett erdőkről is egy üzemterv készült, amelyen két erdészet 
osztozkodik. A Hegyvidéki és a Sopron-környéki Erdészet. A tagok számozása a 
legészakibb részen a Dudlesz erdőn kezdődik, a Zarhalmi erdőn, majd a 79. számmal 
a Váras (Varisch)-i tájegységben folytatódik. Ez már a „Hegyvidéki” erdészet területe. 
Az egyes tájegységek állományainak leírását fekvésük sorrendjében az alábbiakban 
ismertetem.

Várasi (Varisch) tájegység.

Bevezetésként meg kell említenem, hogy egy 1828-ból származó térképen (lásd 2. sz. 
kép) ennek a tájegységnek még Váras erdő (Varisch Wald), később Varasch Wald volt 
a neve, s ebből a népies kiejtés Warisch Waldra változtatta egy évszázad alatt. 1800- 
ban ez a terület még 1274 k.hold kiterjedésű volt és keleten a vasutas sporttelepig, 
innen tovább majdnem a déli vasút feletti új ház csoportig, Harka felé pedig az 
országúiig, sőt ezen túl is terjedt. Fokozatosan itt részben város fejlesztés céljára, 
részben üdülők létesítésére, majd a szőlő, gyümölcsösök növelésére és nem utolsó 
sorban legelőül összesen 335 k.holdat irtottak ki.
1925-ben már csak 912 hold volt az összes területe s azóta ez a szám még tovább 
csökkent.
Megtudjuk a régi feljegyzésekből azt is, hogy ebben a tájegységben 1880-ban még 33. 
k.hold tisztás, 25 k.hold ház, kert, rét, és 6 k.hold terméktelen (kőbánya) terület volt.
Ez a tájegység a Stayer alpok legvégső nyúlványát képezi és egy-két meredek oldal 
kivételével enyhe lejtésű s még völgyei sincsenek. A terület nagy része észak.
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északkeleti, kisebb részben déli fekvésű. Említésre méltó a Hűvös völgy a Deák 
forrásnál és a határát képező Kecske völgy, a nyári hónapokban kiszáradt patakjával. 
Ezen a területen éppen úgy mint a többi részeken, évszázadokon át sarjas 
erdőgazdálkodás dívott. A vágások nagyságát a polgárok tűzifa szükséglete szabta 
meg. Annyit vágtak le, amennyire a számuknak megfelelően szükség volt. A lakosság 
állandó szaporodásával mind több és több fára volt szükség s így a vágásforduló is 
állandóan rövidebb lett. 1834-ben Oderszky országos erdőmester 30 évben állapította 
meg.
Az évszázadokon át tartó tarvágások következtében a tuskók elvesztették a saijadzási 
képességüket, a kevésbé sarjadzó bükk állományok lassan eltűntek, helyüket a 
gyertyán foglalta el.
A kiritkult erdőrészekben pedig állandóan folyt a legeltetés, a vágásokban a 
fukaszálat, a szálas állományokban pedig az alom szedés.
Ezek az állapotok a talaj teljes elszegényedéséhez vezettek. A kiritkult részeket ellepte 
az áfonya, a déli oldalakat pedig a hanga.
Ennek a gazdálkodásnak a hetvenes évek vetettek véget, amikor az erdőgazdaság 
akkori hivatott vezetői látva ennek a gazdálkodásnak végzetes következményeit 
javasolták az állományok átalakítását talajjavító fafajokkal, a legeltetés, alomszedés, 
fűhasználat teljes beszüntetését.
Idegenből idehozott szakértők talajjavító fafajokat a tűlevelűeket, luc, fekete és 
vöröfenyőt ajánlották s az állományok fokozatos átalakítása ezekkel a fafajokkal 1880- 
ban meg is kezdődött azzal a változtatással, hogy ezeket a fafajokat később kocsányos 
tölgy csemetével elegyítették. Egy sor luc, egy sor tölgy, egy sor vörösfenyő váltakozva 
előbbi sorrendben.
Ennek a tájegységnek egy része közelségénél fogva nemcsak fát szolgáltatott a város 
lakóinak, hanem azoknak kiránduló, hétvégi pihenőhelyül is szolgált. Később az 
aljában elterülő gyümölcsösöket, később üdülőket is építettek és azokat egész nyáron 
át lakták. Ezek a gyümölcsösök s hajdan Lövérnek nevezett falu helyén vannak s 
annak a falunak a helyén, amelyet királyaink adományoztak Sopron városának 
körülötte fekvő erdőkkel együtt.
A tájegység másik része az úgynevezett Egered-i erdő, amely Harkai Péter és fia 
István tulajdona volt s amelyet nevezettek 1889-ben a rajta levő 200 márka zálog 
összegért Sopron városnak szavatosság mellett eladtak.
Talaja nagyon változékony. Altalaja csillám pala és gneisz s ezek elmálásából 
keletkezett több kevesebb kavicsot tartalmazó homok és agyag és vörös agyag. Altalaj 
összetételét szemléltetően mutatják az ebben az erdőrészben létesített s ma már nem 
üzemeltetett kőbányák sekély termőréteggel. Sopron város ősidők óta ezekből a 
kőbányákból építkezett s ezekkel kavicsozta útjait.
Általában talaja a fatenyésztésre mindenütt alkalmas. Uralkodó fanemnek 1884. előtti 
ősi idők alatt a kocsánytalan tölgy és gyertyán voltak, a tölgy kevés cserrel, a gyertyán 
itt-ott bükkel keveredve. De előfordult a déli oldalakon az erdeifenyő is, itt-ott a hárs. 
nedves foltokban kőris, juhar. Elszórva mindenütt a madárcseresznye és a szelíd
gesztenye, különösen a gesztenyés kertek szomszédságában megtalálható, mint ős 
fafaj, amely különösen a vörös agyagon jól tenyészik. A legeltetés beszüntetésével 
pedig a kiritkult foltokat, áfonyás oldalakat ellepte a nyír, üdébb foltokban pedig 
felverődött a nyár.
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Ez az erdő és a mellette levő városi erdő egy egységet képez, azt külön elválasztani 
nem szabad. Ősidők óta egy gazdasági osztály volt. Város fejlesztési, üdülők 
elhelyezése, idegen forgalmi érdekből 1946-ban 301 k.holdat a város saját kezelésébe 
visszakapott, azonban az azóta eltelt 10 év alatt egyetlen objektum itt fel nem épült s a 
hajdan sétaútjairól oly híres váras-i rész is a kevés gondozás jeleit mutatja. Az 1945- 
ben már majdnem megnyitás előtt álló Ciklámen Szálló újjá építése is csak vontatottan 
halad. A bombakárt szenvedett Lövér Szálló második szárny épületének újjáépítése is 
késik. Ezért az egész terület mint egy egység leírását a váras-i rész legészakibb 
erdőrészével kezdem s a régi üzemtervi adatok alapján leírom az egyes erdőrészek 
ősfafajait s a jelenleg tenyésző fákat részben az 1953-ban részben az 1925-ben készült 
üzemterv gazdasági térkép tag és erdőrész származását alapul véve.
A fafaj és koradatokat a Sopron város tanácsházán elhelyezett levéltárban őrzött és 
részben az 1885-ből, részben az 1895-ből származó üzemtervekből vettem, részben 
1834-ben egy 30 éves fordulós, vágásosztásos tervezet alapján állítottam össze. De 
igénybe vettem az 1924-ben készült s e tájra vonatkozó üzemtervet is, amelyeknek 
adatait saját több évtizedes emlékezéseimmel kiegészítve az alábbiakban foglalom 
össze. A jobb megértés végett a város erdőrészeinek sorszáma mellé a „v” betű jelet 
használom.

1. tag. v. A város tulajdonát képező erdő legészakibb csúcsán, Bánfalva községbe 
mélyen nyúlva fekszik, illetve a község ennek tövében építkezve. A felső löverek és 
a Bánfalva karmelita templom, hősi temető, kőbánya határolja. Talaja meg
lehetősen sekély csillámpala és gneisz felett homokos agyag. Benne van a volt 
katonai hősi temető, amelyet 1914-es háború alatt létesítettek az abban az időben 
Sopronban lévő hadikórházakban elhunyt katonák temetkezési helyéül. Észak- 
nyugati szélén fekszik az úgynevezett „Bánfalvi halálszikla”, amelyről hosszú 
évtizedeken át igen sok életunt vetette le magát a mintegy 60 méteres mélységbe. A 
város ezt a részt, ennek megakadályozása, illetve mérséklése érdekében 
dróthálóval elkerítette, de ezen át is történt öngyilkosság. Az első kőbánya 
Sopronban, amelynek kőtermékei igen sok lakóház, kerítésnek alapanyagát 
képezik. A kőbányászás még 1914. előtt megszűnt. Legmagasabb pontja a Nándor 
magaslat, amelyről csodás kilátás nyílik a brennbergi völgyre a messze fekvő s 
hajdan Magyarországhoz tartozó Burgenlandra, Kismarton város, Vulka völgye, 
Fertő-tó, a Lajta hegység és a távoli örökösen hófödte Schneeberg és Rax alpok 
1200-2000 méteres hegycsúcsai felé. Nevét Braun Nándor soproni volt 
szappangyárostól vette, aki 1855-ben a mai magaslatra (Alomhegy, Streuberg), 
amely 310 méter utat és kilátót épített. Ezt az utat a 30-as években az 
erdőgazdaság átépítette, szabályozta. A kilátó régen tönkre ment. Régi idő óta a 
soproniak kedvenc kiránduló helye.
1850-ben is nagy részben a saijtölgyesek állottak itt gyertyánnal és kevés nyírrel 
elegyesen. 0,5-0,8 záródása a kivénhedt sarjak és a gyenge sekély talajnak 
következménye. A gyertyán főleg a perem részeken volt, amelynek sarj utódai még 
ma is megtalálhatók. Átalakítása 1912-13-ban történt, foltokban és sorokban 
luccal, feketefenyővel, vörösfenyővel és sok erdeifenyővel. A kőfejtő felett egy folt 
akácos is van, valószínűleg az ide kiültetett fenyves leégése után a korábban 
idekerült egynéhány akác gyökérsaij hatásainak maradványaképpen. Az egész tag
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területén régi tölgy és gyertyán maradványok mindenütt megtalálhatók. A környék 
lakói állandóan lopkodják.
A magaslattól keletre 1944 decemberében egy légitámadás alkalmával ledobott 
bombák a laktanyákból ide kimenekült katonák közül sokat megöltek és az itt igen 
szépen fejlődő fenyő állományt teljesen elpusztították.

86. tag. A Felső lövérek, Deákkúti út, Vashegy, Naphegy gerince és a Fáberrét közt 
terül el. Északi szélén van a Késsél nevű kőbánya. E fölött sekély termőrétegű, 
valamint a gerinc menti köves, kavicsos rész kivételével a talaja mély agyag. Keleti 
fekvéssel. A Vashegy és Naphegyről gyönyörű kilátás nyílik a Deákkút, 
Hűvösvölgy és Lövér Szálló felé. Sétaút is vezet ide.
1850-ben itt még tölgyesek voltak sok gyertyánnal és nyír-nyárral. Utoljára 1904- 
ben vágták le, de igen sok magfát meghagytak. Az 1904. évben igen bő 
makktermés volt s ennek hullásából keletkezett ma itt található tölgyes. Levágása 
után, dacára a bő újulatnak még luc, jegenye és kevés vörösfenyővel is beültették. 
Valószínű azzal a céllal, hogy azokat karácsonyfa céljára kiszedik.
A sűrűn nőtt sarjak sok fenyőt elpusztítottak. A magfákat fattyúhajtások lepték cl. 
Ezeket 1923-24-ben kitermeltük az előtörő sarjakkal együtt tőre vágtuk. Évenként 
sok jegenyét és lucot kivágtak. Az

a) erdőrészen 1924-ben 80% tölgy, 10% jegenye és 10% lucfenyő állott sok 
vörösfenyővel és itt-ott szelídgesztenyével. 1953-ban pedig 90% tölgy, 10% 
jegenye volt benne. Tehát a luc már eltűnt. A

b) részen ugyanaz volt mint az a) részen, csak a kőbánya körül akácot is találunk. Az 
észak-keleti szélén egy 0,3 k.hold nagyságú csemetekert is volt, amelyben 
erdeifenyő csemetét neveltünk s amelyet azonban rövid üzemeltetés után be is 
szüntettünk. Ma az itt található erdeifenyő az itt visszahagyott, ki nem szedett 
csemetékből származott. Ma itt 40% tölgy, 20% lucfenyő, 40% jegenyefenyő van 
benne több gyertyánnal, szelídgesztenyével, vörösfenyővel és akáccal.

c) erdőrcszen 1857-ben gyertyános volt nyír-nyárral. 1901-ben vágták le. Luc-, 
vörösfenyővel és kocsányos tölggyel ültették be váltakozó sorokban. A vörösfenyő 
és tölgy egy része a lucfenyő nyomása miatt sínylődik, gyenge fejlődésű. 
Szabadabb állásban igen szép törzzsé fejlődnek. Sok vörösfenyőt a háború után 
száraz fának néztek és ellopták. 1925-ben 40% luc, 30% vörösfenyő, 30% 
kocsányos tölgy volt gyertyánnal. 1953-ban 40% tölgy, 35% lucfenyő és 25% 
vörösfenyőt találtak benne. A megfelelő út mellett egy vándor csemetekert is volt. 
Ma vörösfenyő van a helyén, szélein idős cseresznyefákkal. Ebben a 
csemetekertben vörösfenyő csemetét neveltek.

d) erdőrész leírása ugyanaz mint a c) erdőrészé. Ebben a részben a Főiskola 1925-ben 
a száraz ágakat folnyeste. 1948-ban a szú sok fenyőt kipusztított.

87. tag. Az előbbitől nyugatra a nyiladékig terjed. Nyugati kitettségű s elég sekély 
kavicsos talajú. 1853-ban itt még három foltban 5 k.holdnyi tisztás volt, amelyeket 
erdei és feketefenyővel ültettek ki. A tag többi része tölgyes gyertyános volt nyírrel 
és nyárral. Utoljára 1907-ben vágták le és luc-, vörösfenyővel ültették be. A 
Vashegy részen egy csoport banksfenyővel. Az
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a) részen 1925-ben 80 % luc, 10 % vörösfenyő, 10 % tölgy sarj, egynéhány 
erdeifenyő volt, 1953-ban 80 % lucfenyő, 10 % vörös- és 10 % erdeifenyő volt, 
egynéhány sarj tölggyel. A

b) részen 20 % tölgy, 30 % luc, 10 % vörösfenyő, 15 % erdei- és 25 % vörösfenyő 
volt sok tölgy saijjal és gyertyánnal, szelídgesztenyével. A gerinc mentén néhány 
sínylődő banksfenyővel. Elég ritka (0,7) állomány. A déli felében a szú által 
kipusztított foltban 1954-ben soros jegenye vetésből keletkezett csemete 
kertszerűen kezelt részt 1955-ben bekerítettük, mert az őzek állandóan lelegelték.

88. tag. 1856-ban még jórészt gyertyánosok voltak sok tölggyel de nyírrel-nyárral. 
Helyenként 0,4 sűrűséggel. Bánfalva község közelsége meglátszott rajta. A benne 
északról-délre húzódó gerinc egy nyugati és egy keleti fekvésű részre osztja. 1908- 
ban vágták le utoljára. Luc, vörös és fekete, erdei fenyővel ültették be. A sarjak 
nyomása folytán sok fenyő kipusztult. A szú következtében is sok kiveszett. Az a) 
részen 1925-ben 60 % lucfenyő, 10-10 % erdei és vörösfenyő, 20% tölgy volt 
benne. 1953-ban 80 % lucfenyő, 10-10 % vörös- és feketefenyőt találtak. A
b), c), d), e) részeken 30 % tölgy, lucfenyő 50 %, erdei- vörösfenyő 10-10 % volt 
1953-ban. 1925-ben is ugyan ez az elegy arány volt nagyrészben.

89. tag. Az előbbinek északnyugati szélén fekszik. Bánfalvi zsellér erdő. A régi 
évszázados gazdálkodás maradványa. Fafajai is a régi őshonos fák a tölgy, bükk és 
gyertyán, hárs, szelídgesztenye, tuskóiban már korhadt saij hajtásai. Gazdái csak 
vágták, ritkították, de felújítása érdekében semmit sem tettek. Az a néhány luc-, 
vörös- és erdeifenyő csemete, amelyet az 1879-es erdőtörvény elrendelte állami 
felügyelet folytán ide bele került csak sínylődik. Ma 30 % tölgy, 20 % bükk, 50 % 
gyertyán, 10 % szelídgesztenye van benne. 0,7 sűrűségű. Átalakítása alátelepítéssel 
mielőbb kívánatos.

79. tag. 1853-ban is még nagy részben tölgyes volt több-kevesebb nyír-nyárral és 0,6- 
0,9 sűrűséggel. Utoljára 1921-22-ben vágták le. A tuskók foltjait a magpergetőből 
kapott erdeifenyő ocsuval beszórták s így a ma itt tenyésző erdei fenyők ebből 
keletkeztek. Luc- és jegenyefenyővel ültették ki. Azonban ezekből igen sok 
elpusztult. Az elnyomott jegenyefenyők ágait a kirándulók és üdülők állandóan 
nyesegették és lopkodták. Az őzek is minden évben lerágták. Az erdeifenyők és 
saijtölgyek teljesen beárnyékolják. így csak egynéhány menthető meg. Az

a)-c) részen 1924-ben 60 % lucfenyő, 20 % vörösfenyő, 20 % erdei- és feketefenyő 
volt. 1953-ban 40 % tölgy, 60 % erdeifenyő volt benne sok luc-, vörös-, egynéhány 
jegenyefenyő, egynéhány madárcseresznyével. 1945-ben alom tűz futott végig rajta 
s a nyugati szélen egy folt teljesen leégett. Újra erdősítése elmaradt. Ma teljesen 
elakácosodott. Általában a városi erdővel határos részen a kőbánya helyén gyökeret 
vert egynéhány akácból egy nagyobb akác folt van kialakulóban. A

b) részen 1879-ben 60 % lucfenyő, 10 % vörös-, fekete- és egy folt erdeifenyő, 30 % 
tölgy és cser volt sok gyertyánnal. Ez az elegy arány 1925-ben is megvolt. 1945- 
ben azonban a lucfenyőt és a vörösfenyő egy részét katonai szükségletre kivágták. 
A tölgy, gyertyán jórészét pedig 1954-ben termeltük ki. Ugyanebben az évben 
létesült e feletti erdőrészben egy csemetekert is. Ez az erdőrész keleti széle egyúttal
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a városi erdő határa is. Az itt elvezető út a város egyik legszebb sétánya volt. Ma 
közelítő útul használjuk s így előbbi feladatát betölteni nem tudja.

80. tag. Az előbbitől délre hosszan elnyúlik a gyümölcsösök és a nyugati szélén levő 
nyiladék között. 1858-ban nagy részben tölgyes volt kevés gyertyánnal. Utoljára 
1914-ben és 1915-ben vágták le. Ebben az évben nagy makktermés volt s így 
ennek makkhullásából igen szép természetes újulat keletkezett. Ebbe azonban 
ennek dacára még luc, erdei és jegenyefenyőt ültettek. A tag északi határán átmenő 
közelítő út mentén 8 k.hold erdei fenyves volt, amelyet 1857-ben ültettek és 
amelyből még most is sok törzs megvan. Alatta a jegenyefenyő felszabadítandó.
Az erdeifenyő többi részét 1944-ben termelték ki. Ebben a tagban is 1945-ben 
alom tűz volt s így valószínű, hogy sok tölgy gyökfője megpörkölődött. Ezek 
később 40-50 éves korukban betegeskedni fognak és tőkorhadásnak esnek 
áldozatul. Ebben a tagban a Főiskola vadászati tanszéke kérésére a jobb 
vadászhatás céljából nyiladékokkal hálózta be. Ezek a nyiladékok tervezője akarata 
ellenére nem sikerültek. Az általuk keletkezett táblák különböző nagyságúak. A 
technikum 1953-ban átgyérítette.

a) erdőrészben 1925-ben 60 % tölgy, 20 % luc, 20 % erdeifenyő volt, 1953-ban pedig
60 % tölgy, 10 % luc, 30 % erdeifenyő, több vörösfenyővel és néhány 
jegenyefenyővel. A

b) részen 1925-ben 80 % tölgy, 10-10 % luc és erdei-, feketefenyő, a déli sarkában 
akáccal. 1953-ban pedig a b), c) részen ez az elegyarány nagyjában megtalálható 
volt. Az akác és feketefenyő különösen a nyiladék mentén levő régi kavicsgödrök 
helyén telepedett meg.

81. tag. Az előbbitől nyugatra, a Kecskepatak és a kecskepatak hídból észak-kelet felé 
vivő közelítő és séta út között fekszik.
Ez a tag is nagy részben tölgyes volt, a kecskepatak, valamint a fölötti rész és a 
mélyebben fekvő völgyszerű részen pedig gyertyán. 1890-ben történt levágása után 
luc, fekete, erdei és kevés vörösfenyővel ültették be. Ezek nagy része azonban 
elpusztult, kivéve az a) rész jó része, ahol egy elég szép lucos soros ültetésből 
gyertyán saijjal elegyesen megmaradt. Fekete- és erdeifenyő is szétszórtan 
mindenütt volt, valamint vörösfenyő is. így az

a) erdőrészen 1925-ben 80 % luc, 10-10 % vörösfenyő és gyertyán volt, 1953-ban 
pedig 7 % tölgy, 8 % gyertyán, 85 % lucfenyő, több vörös és feketefenyővel. A

b) részen 1925-ben 70 % tölgy saij, 30 % luc, sok gyertyánnal, 1951-ben tarra vágták 
és erdeifenyővel ültették be. Az északi részén sok kocsányos mag tölgy is került 
bele makkrakásból. A

c) erdőrészt 1890-ben, később 1950-ben vágtuk le. A benne levő feketefenyők állva 
hagyattak. Az egész erdőrész kocsányos tölgy makkal volt sűrűn berakva. 1954- 
ben a feketefenyők nagy részét levágtuk. A ma benne levő feketefenyők 
természetes úton kerültek bele. A

d) rész az első alátelepítési kísérleti területünk. Kitűzött cél: erdeifenyőt alátelepíteni 
úgy, hogy a fölötte levő ernyő a fejlődését ne gátolja. Összehasonlításul a mellette 
levő a) erdőrésszel, amely tarra volt vágva és úgy felújítva és amelyet azóta is 
minden évben pótolunk s minden évben 2-3-szór lesarlózunk. Ezt a nagymérvű
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pusztulást és gyomosodást véltük megakadályozni azáltal, hogy az állománynak 
csak 50 %-át vágtuk le, lehetőleg az erősebb törzseket. Az egészet azután még a 
kitermelés után közvetlen beültettük. A kitermelés január, februárban volt s az 
anyag gyors, hosszú távú és közelítés mentes elszállíttatása végett, közepén át egy 
út csapát készítettünk. így az anyagot gyorsan el tudtuk szállítani. Az ültetés 
sorokban e közelítő útcsapára merőlegesen történt. Azt tapasztaltuk, hogy a 
csemeték a gyenge ernyő alatt, a gyommentes talajon jól érzik magukat, még a 
nagy melegben is üdék, szépen fejlődtek. A harmadik évben már az árnyék hatása 
a nyurga növésről észlelhető volt. Ekkor a megmaradt 50 % anyaállománynak 
további felét ismét kiszedtük. A még megmaradt részt pedig 1954. telén. Ma az 
egész részt egy szép fejlődésű egyenletes korú pótlásmentes fiatalos takarja. Ez 
alatt az idő alatt egyszer sem kellett leápolnunk. Az évszázadokon át felgyülemlett 
tápanyagokat a füvek nem élték fel. A talaj vízgazdálkodással a fél árnyék 
következtében nem romlott le. A visszamaradt állomány letakarítása úgyszólván 
kármentes volt. Az anyag feldolgozása és máglyázása a közelítő útcsapán történt, 
ide pedig a közelítés egy lóval történt a sorok között. Azóta ezt az elvet követjük 
minden eddigi alátelepítéseinknél. Az eredmény bárki által megtekinthető. Az

e) részen nagyrészben az 1890-ből származó vörösfenyő és erdeifenyő állomány van. 
Az erdeifenyőt már 4. éve gyantázzák. A vörösfenyő alatt 1954-ben igen sok 
vörösfenyő újulat jelent meg, amelyből azonban most kevés található. A felverődő 
és buján növő fűben elpusztul. Célszerű volna vörösfenyőket magtermő fáknak 
kijelölni. A délkeleti sarkában sima fenyő ültetés 1954-ből való. A patak menti

tf) erdőrész régi sarj maradvány, nyír-nyár nélkül. Természeti emlékül kellene 
hagyni. A

g) rész északi felét 1948-ban szú pusztította. Ideje volna elgazosodott helyét is már 
felszámolni. A réten a patak másik oldalán levő folton éger, kőris, juhar, nyár 
saijakból keletkezett állományt 1954-ben vágtuk le.

82. tag. Az előbbi tagtól észak-nyugatra a sárga színnel jelzett sétaútig teijed. 1850- 
ben az őstölgyesek voltak gyertyánnal és igen sok nyírrel és nyárral. 1890-től
1926-ig terjedő időben termeltük ki. Az első ültetéseknél a váltakozó soros ültetést 
alkalmazták széles sorokban azzal az elgondolással, hogy a sorok közeit majd az 
ősfafaj kitölti. A gyorsan növő vörös- és erdeifenyő mindenütt az ős saijállomány 
fölé is nőtt, a luc azonban lassúbb növekvésénél fogva lemaradt. Részben 
elpusztult, részben sínylődve vegetált. A

b) erdőrészen levő saij maradványokat 1946-47-ben termeltük ki. Ennek az 
erdőrésznek a délnyugati szélén álló erdeifenyők vetéseiből igen szép természetes 
újulat keletkezett, amelyet azonban az átszervezéssel járó személycsere, az új 
emberek hely és ismeret hiánya miatt elhanyagolt ápolások következményeképp 
felbuijánzott íiivek teljesen tönkretettek. Felszabadulás után 1946-ban ez volt az 
első luc ültetés. Öreg túltartott csemetével. Munkaerő hiányában gimnazistákkal és 
egy-két dolgozóval, az erdőgazdaság szakszemélyzetével ültettük ki ezt a részt, 
amelyet ma egy szépen fejlődő soros ültetésű luc állomány borít. A korábbi 
vágásból visszahagyott vörösfenyőket az ÉRTI kívánságára, mivel ezt a részt 
kísérleti területül kiszemelt, de igénybe nem vett 1953-ban kivágtuk. Kiközelítése
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kíméletesen, nagy részben kézi erővel történt a fiatalos védelme érdekében. 1954- 
ben vörös tölgyet és szelídgesztenyét ültettünk bele.

c) részen fekvő állományok nagyon változóak s inkább csoportos jellegűek. 1924-es 
ültetésből származó, akkor 40% tölgyet, 40% lucfenyőt és 20% erdeifenyőt 
tartalmazó állományt alkotott. A tölgy részben makkvetésből, részben az 
ősállományról makkhullásból keletkezett. Igen sok nyír lepte el a fiatalosokat, 
amelyek nagy része a tisztítások alkalmával kikerült. E sorok írója dacára a 
későbbi kritikának sok szépen fejlődő nyír törzset megmentett. Ma itt 30% tölgy, 
20% luc, 50% erdeifenyő van több elnyomott jegenyefenyővel és bükk 
saijmaradvánnyal, jelezve azt, hogy valamikor nagyon régen itt is bükkös 
tölgyesek voltak. A jegenyefenyőkből évenként sokat kiloptak. A

d) részen magtölgyes van, amelyben a többszöri visszavágott sarj tölgy a második 
szintet alkotja. Természetes újulatból keletkezett.

83, tag. A sárga színnel jelzett sétaút és a Dalos-hegy gerinc között fekvő rész. A 
soproniak és itt üdülő idegenek részéről szívesen felkeresett hely tele van 
sétányokkal. A Fertő vidékére s ettől délre a keletre fekvő területekre innen 
gyönyörű kilátás van. Itt van a Dalos emlék is, amelyet zenekedvelő soproniak 
Altdörffer Viktor zongoraművész emlékére emeltek, előterét az innen páratlanul 
szép panorámát, szemet-lelket gyönyörködtető szépséges tájat kínáló kilátóvá 
építették ki. Alatta régi kőbánya mélységét korláttal zártuk el.
Ezen a részen is tölgyesek voltak nyírrel-nyárral elegyedve, amelyek nagysága 
részben a talaj szegénysége, részben a sok sarjaztatás következtében a 10 métert 
sem érték el. Ezek maradványaképp, abban az időben a legszebb példányok 
egynéhánya még ma is áll. Az egész tag sí gyakorlóul és sípályául volt kijelölve. 
Az üzemtervben is mint üzemen kívüli terület volt nyilvántartva. Lelkes síelők a 
város pénzügyi és az erdőgazdaság anyagi segítségével síugrót is építettek, ami 
azonban a háború után megsemmisült. A tag északi szélén levő s Tn/ll-el jelzett 
terület lefutó pálya. Mindkét részt az erdő benőtte. A többszöri hótlan telek s a 
lelkesedés hiánya a területek ilyen célra való gondozás hiányát mutatják. Ez 
utóbbit az akác sarj minden évben sűrűn ellepi, de megtaláljuk itt a 
szelídgesztenyét, hársat. nyírt és sok már cserjét is. Az

a) erdőrészen, amelyen utoljára 1934-36-ban volt vágás és ahol sok magfát hagytunk 
a sípálya ámyéktartása végett, ma már 20 % természetes újulat is található. A 
benne átmenő s a kecskepatakba vezető út jobb és bal oldalán még sok a hézag. 
Ezek régi hanga foltok maradványai. A kitermeléskor az itt álló sok nyírből, illetve 
ezek utódaiból csak nagyon kevés maradt meg. A helytelen nyírgyűlölet nem tűrte. 
Az akác állandóan terjeszkedik. Gyűrűzéssel kell védekezni, vissza kell szorítani. 
Ebben az erdészetben nincs létjogosultsága. A

b) rész északi szélén 1880-ból származó luc, vörös és erdei fenyves volt, amelyek 
nagy részét az alátelepítés miatt 1953-ban levágtuk. Az erdőrész nyugati fele 
tölgyes volt. Ma szép soros erdeifenyő fiatalos van itt, amelyet 1947-ben ültettünk 
ki. A

c) részen 30 % tölgy maghullásból természetes újulatból és 70 % erdeifenyő van sok 
nyírrel és elnyomott jegenyefenyő és lucfenyővel. A
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d) rész régi tölgyes nyíres maradványa természetes újulatból. A gerinc mentén a 
rosszabb talajon gyengébb fejlődést mutat. A visszavágott saijak az alsó szintet 
képviselik.

84. tag. A 83. tagtól északra a Károly-magaslatig, az északi és keleti széle a városi 
erdővel határos. Az

a) részen tölgyes volt gyertyánnal. Luc, fekete és vörösfenyővel ültették be. Sok volt 
benne a szelídgesztenye is. Ebben a tagban gesztenyés kertek voltak, amelyeket a 
város megvásárolt s ezek lassanként beerdősültek. A

b) erdőrész akácos, amelyet első ízben 1890-ben telepítettek. 1943-ban kitermeltük. 
Azonban mindig újabb és újabb területeket hódít meg. Ebben a tagban van a 
szlalom pálya is, amelyet hóbő és hideg teleken a sísport rajongói örömest 
keresnek fel. Ettől délre van a

d) erdőrész. Vörösfenyves. Régi gesztenyéskert helyére van telepítve. Két részletben 
ültették s így két különböző korú részből tevődik össze. A nagyobbik fele a sétaút 
jobb és bal oldalán 133 hold nagyságban 1847-ben, ettől keletre a kisebbik részt 
0,81 k.holdat húsz évvel később 1867-ben telepítették. Ma természeti emlék és 
magtermő állomány. Szelídgesztenye benne második szintben részben sarj eredetű. 
Nem valószínű, hogy tudatosan elegyítették volna a vörösfenyő közé. Minden 
szakembernek mint különlegesség tűnik fel, egy magas hegységi és egy melegebb 
tájak fája itt a legpompásabb elegyet alkotja. A vörösfenyő, dacára a köves, 
kavicsos talajnak szép fejlődésű 32 méternél magasabb fává nőtt. A szelíd
gesztenye mind nyomában, attól alig egy-két méterrel lemaradva. A

c) erdőrészt 1890-ben vágták le és luc, fekete és vörösfenyővel ültették be. Sok magfát 
hagytak állva. Ezek mint böhöncök ma is megvannak, koronájukkal a szomszéd 
fákra terpeszkedve. Az állomány jobb fejlődése érdekében mielőbb el kell 
távolítani az állományból. 1925-ben 40 % luc, 30 % vörösfenyő, 20 % feketefenyő, 
10 % tölgy volt benne egynéhány szelídgesztenyével és akáccal. 1953-ban 33 % 
tölgy, 7 % szelídgesztenye, 10 % akác, 11 % lucfenyő, 25 % vörösfenyő, 14 % 
feketefenyő volt.

85. tag. 1850-ben gyertyános tölgyesek voltak nyírrel és nyárral. A gyertyán 
különösen a rétzényi út feletti részen helyezkedett el. Ebből egy folt a Deák kút 
felett régi saij állapotában ma is látható. Részben 1890-ben részben 1894-ben 
vágták le és luc, vörösfenyővel, a récényi út mellett kocsányos tölggyel váltakozó 
sorokban ültették be. Sajnos a nagyon fényigényes vörösfenyő és kocsányos tölgy 
keverése a lucfenyővel nem volt szerencsés. Ezek fejlődésükben megállottak, a 
lucfenyő már fölülkerekedett. Nagy az oldalámyékolás. Sürgősen bele kellene 
avatkozni, mert különben mind a két fafaj előbb-utóbb elpusztul.

a) részen 1925-ben 40 % lucfenyő, 30 % kocsányos tölgy, 30 % vörösfenyő, sok 
feketefenyővel, gyertyánnal és egynéhány Quercus Rubraval van váltakozó 
sorokban elegyítve. Legutóbb 1952-ben gyérítettük. 1953-ban 30 % tölgy, 30 % 
lucfenyő, 35 % vörösfenyő, 5 % erdeifenyő volt benne több gyertyánnal egynéhány 
jegenyével és vörös tölggyel. A

b) részen 1925-ben 60 % lucfenyő, 20 % vörösfenyő, 10 % erdeifenyő és 10 % tölgy, 
1953-ban sok gyertyánnal. 1953-ban 14 % tölgy, 13 % gyertyán, 46 % lucfenyő, 12
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% vörösfenyő, 15 % erdeifenyő több kocsányos tölggyel, fekete- és jegenye
fenyővel. A

c) részen 1925-ben 40 % luc, 30 % vörösfenyő, 20 % erdeifenyő és feketefenyő. 10 % 
tölgy saij sok gyertyánnal, 1953-ban ugyanitt 16 % tölgy, 6 % gyertyán, 36 % 
lucfenyő, 15 % vörösfenyő, 17 % erdeifenyő és 10 % feketefenyő néhány 
szelídgesztenyével, cseresznyével volt elegyben. Helyenként a szú károsításból 
kisebb hézagok keletkeztek.

93. tag. A kecskepatak és a Dalos hegy gerinc vonala közt húzódik északról dél felé. 
Teljesen déli fekvésű, a gerinc mentén kavicsos. Régi hanga, áfonya foltok, 
maradványok még az állományok alatt most is megvannak.
1850-ben a gerinc mentén tölgyesek gyertyánnal, az árok mentén széles sávban 
gyertyánosok voltak tölggyel az árokban égerrel. 1926-33-ig teijedő időben 
termelték ki. A gerinc mentén több foltban mintegy 8 k.hold nagyságú tisztás volt. 
Ezeket a tisztásokat 1890-ben luc, erdei, fekete és vörösfenyővel beültették. Egy 
foltban az akácot is behozták. A lucfenyőből sok elpusztult, leégett. A tölgyes és 
gyertyános részeket tölgymakkal rakták be és sok helyre vörös tölgy makkot is bele 
vegyítettek. Sok a sarj tölgy és gyertyán is az egész tag területén. 1945. tavaszán 
végig nagy részén alomtűz pusztított. Többször volt tisztogatva. Az

a) részen 1925-ben 90 % gyertyán volt, 10 % tölgy sarjjal az árokban égerrel. 1953- 
ban termeltünk ki és tölgy makkal raktuk be. Kevés maradt meg. 1953-ban 20 % 
tölgy, 10 % vörösfenyő (következő évről pótlásból), 40 % gyertyán, 30 % éger volt 
benne néhány kőrissel, juharral és cseresznyével. A

b) erdőrészen 1953-ban 100 % tölgyes volt sok gyertyánnal és egynéhány nyírrel. 
1953-ban tölgy 70 %, vörösfenyő 10 %, erdeifenyő 20 % volt a későbbi 
pótlásokból. Néhány jegenye sok nyír természetes úton, több vörösfenyő, a gerinc 
mentén egynéhány feketefenyő. Az erdőrész közepén egy k.hold nagyságú és egész 
szép fejlődcsű vörös tölgy van, amelyet többször tisztogattunk. Fiatalos korában 
erős károsításnak volt kitéve ősszel a szépen pirosodó lombja miatt. Úgy védtük 
meg, hogy ősszel vörösödése előtt mészlével lepermeteztük.

c) erdőrészen beültetett régi tisztás folt. Erdei, fekete fenyves kevés luccal és tölggyel.
d) erdőrészen akác és erdeifenyő az uralkodó tölggyel, luccal, több nyírrel és 

gyertyánnal elegyedve. Az
e) erdőrészen nagy részben tölgyes maradt pótlásként erdeifenyővel kiegészítve.

A többi erdőrész már Sopron város tulajdonában maradt. Ez a rész volt hivatva az 
üdülők séta és pihenési igényeit kielégíteni. Fokozatosan szebbnél-szebb és állandóan 
gondozott utakkal láttuk el, kavicsoztuk és egész nyáron át seperteitük azokat. 
Sétapadokat helyeztünk az utak mellé, hogy a heti munkájuk végén ide kisétáló 
dolgozók megpihenjenek. A 20-as években elkészült a nagykörút, később felépült a 
kisebbik, majd a nagyobbik Lövér Szálló, a Turista Szálló. Általában ez a rész volt az, 
amelyen már akkor a tarvágást megtiltottuk. Szálaló vágásos móddal igazi parkerdővé 
akartuk kialakítani. Ez a cél lebegett a város ügyintézői előtt is akkor, amikor ezt a 
részt az államtól visszakérték. Sajnos ezen a részen végig szántott a háború. A német 
hadsereg a Turistaház környékén több mint 300 gépkocsiját rejtette el, telefon 
központját itt rendezte be s ezt a részt az angol, amerikai légierők 1944. december 5-
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én végigbombázták. A Turista Szálló külön pavilonja megsemmisült, a Lövér Szállók 
tönkre mentek, a szálló mögötti fenyvesek tönkre mentek. A Princz pihenő előtti szép 
sarokig minden elpusztult. A derékba tört, szilánksérült fenyőket ki kellett vágni.
1945-ben vágták le építkezésekre az Ojtozi sétány mentén lévő luc- és erdeifenyő 
erdőrészeket is. Ugyanakkor esett áldozatul a Zichy rét keleti részén 1938-ban 
telepített 40 k.holdas szép karácsonyfa telep is. Ezeknek a háborús károknak 
helyreállítását már 1946. tavaszán elkezdtük, a Lövér Szálló előtti nagy foltot 
kiültettük. A többi részt már a város ültette be és pótolja, ápolja évről-évre, még súlyos 
áldozatok árán is.
Külön csemetekertet létesített azért, hogy abban a neki szükséges csemetéket 
megtermelje. Őrzéséül ezen a kis területen három személyt is tart. Évente sok 
vértölgyet, duglas fenyőt, liárs csemetét stb. ültet ki azért, hogy ezt a hajdan oly csodás 
panorámát még szebbé varázsolja. Sajnos az itt sétáló és üdülő közönség, majd a 
fegyelmezetlen gyerekek ezekben sok kárt tesznek.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy ez a helyreállítás egy kicsit lassú. Sok-sok év megy 
veszendőbe s még sok terület erdősületlen. így a régi karácsonyfa telep helyére 
gondolok, amelyet a mostani állapotában tovább nem célszerű tartani. Ismét tölgy sarj 
erdő lesz belőle. A további fatermeléseket is egy időre be kellene szüntetni. Mint 
érdekességet feljegyzem, hogy a városliget már 1885-ben is megvolt és majálisok 
részére tartották fenn. A 40-es években egészen a háború végéig még zene pavilon is 
volt benne. Ma 146 éves és nagy részben sarj eredetű. Minden évben kidül egy-két 
darab.
1922-ben a Főiskola Arborétummá akarta átalakítani. Tervet is készített, sajnos a nagy 
ambícióval megkezdett s a kiültetett különböző fafajú fácskák a tovább gondozás, 
védelem hiányában tönkrementek, lassanként eltünedeztek, az arborétum telepítése 
előttem ismeretlen okból abbamaradt.
Ennek a tájegységnek feltártsága elég jó. Átszeli a ritzingi és határolja a Lövér körút -  
Harkai út, amelyek egész éven át járhatók. A Károly-magaslatra vezető közelítő út az 
év nagy részén, a többi közelítő út és pedig a Város-Kecskepatakhíd, Kecskepatak 
mentén is több közelítésre alkalmas sétaút a száraz hónapokban használhatók.
Ebben a tájegységben van az erdészet központja is, valamint ezzel egybeépítve egy 
kerületvezető és egy kocsislakás.
Közelében van az erdészetvezető lakása és egy központi erdőmérnök lakása is.
Az erdészeti iroda előtt pedig egy 2 ha nagyságú csemetekert.
Ebben a csemetekertben volt a városi erdőgazdaság 1890-ben épített magpergetője is, 
egészen primitív berendezéssel egyszerű kivitelben. Itt pergették ki az erdőgazdaság 
területén szétszórtan és itt-ott csoportosan álló idős erdei, fekete és lucfenyő törzsekről 
összegyűjtött tobozokat. Ez a magpergető 1945-ben, április-májusában megsemmisült. 
Az utóbbi (1944. előtti) két évtizedben nem is használták, mert az idegenből vásárolt 
és nagyüzemileg előállított mag olcsóbb volt, mint a saját termésű magjaink.
A csemetekerti vetésekhez szükséges luc- és vörösfenyő magot bécsújhelyi, erdeifenyő 
magot körmendi, kőszegi kereskedőktől szereztük be.
Ennek a tájegységnek a fafaj és korosztály viszonyait az 1895, 1925. és 1955-ös 
állapot szerint az alábbi táblázat mutatja:
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1895 16 2 207 198 2 426
Tölgy 1925 74 83 17 63 1 165 14 417

1955 2 59 55 87 23 9 9 2 - - - 246
1895 65 25 90

Gyertyán 1925 2 10 4 16
1955 - 2 - - - 6 1 - - - - 9
1895 120 4 124

Lucfenyő 1925 32 81 41 84 3 241
1955 16 - 9 28 43 31 2 - - - - 128
1895 46 1 1 48

Vörösfenyő 1925 6 23 44 1 2 76
1955 - - - 3 13 5 4 - - 2 - 27
1895 46 1 47

Feketefenyő 1925 2 4 6 20 1 33
1955 1 - - 13 1 3 3 - - - - 21
1895 6 6

Akác 1925 11 1 12
1955 - 11 11
1895 1 45 16 62

Nyír 1925
1955
1895 41 20 61

Nyár 1925
1955
1895 1 1

Kőris 1925 2 1 3
1955
1895 1 1

Éger 1925
1955 - 2 - - - 1 - - - - - 3
1895 1 1

Gesztenye 1925 1 1
1955 - - - - - 1 - - - - - 1
1895 7 7

Erdeifenyő 1925 27 16 9 10 1 63
1955 40 20 31 36 1 8 1 - - - - 137

Egyéb 1895 2 1 3
Szil Hárs 1925

Juhar 1955 - - - - - 3 1 - - 1 - 5
1895

Jegenyefenyő 1925 8 8
1955 - - - 15 - - - - - - - 15
1895 30 30

Tisztás 1925
1955
1895 236 10 1 360 268 2 30 907

Összes 1925 135 211 98 232 7 1 171 15 870
1955 58 94 95 182 81 67 21 2 - - 3 603
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Harkai tájegység.

Határai: Északnyugaton a ritzingi út, keleten és északon várasi tájegység, Kecske
patak, délen a harkai közbirtokossági erdő, délnyugaton Ausztria.
Ennek az erdőrésznek 1885-ben a területe:

erdősült 1297.29 k.hold
tisztás 14.79 k.hold
rét 7.73 k.hold
legelő___________________ 16.59 k.hold
összesen: 1336.40 k.hold

Vétel útján került a soproni birtokos polgárok tulajdonába, s mint ilyesmit Zsigmond 
király 1410-ben újból megerősített. 1879-ig közösen kezelték és használták s csak 
akkor mondtak le jogukról s így a város kizárólagos birtoka lett.
Első ízben 1869-ben Klausz nevű mérnök térképezte, illetve mérte fel, majd utána
1873-ban s a kataszteri felvétele 1910-ben történt. Azóta is minden üzemrendezés az 
utóbbi felmérés adatait veszi alapul.
A Stayer alpok legvégső nyúlványa a ritzingi útvonal, amely út mentén majdnem sík s 
azután az útra majdnem merőlegesen délnek kisebb-nagyobb árkokban részekre 
szakadozik.
Ilyen árkok ezúttal a Fáberrétig a Füzesárok, ami itt derékszögben délnek fordulva a 
Kecskepatak völgyét képezi, ettől nyugatra az Ikerhegytől ennek északkeleti és 
délnyugati oldalán az Ikerárok (Kettősárok) a Kecskepatakba torkollik, ettől 
délnyugatra három kis mélyedésből képződik a Kányaszúrdok, majd utána ároknak 
alig mondható mélyedés után a Nagyházhegy árok, a Gyertyánforrásból nyeri eredetét. 
Legmagasabb pontja a Töréssüvegben van 512 méter.
Az uralkodó északi-északnyugati szelek ellen az északnyugati határán levő gerince 
által védve van s így szél kár sem igen fordul elő.
Talaja gncisz-csillámpala elmállásából kvarccal vegyülve agyagos, homokos, 
helyenként igen sekély kőkibukkanásokkal, más helyeken elég mély és üde. 
Fatenyésztésre alkalmas. Az északi oldalakon a bükk és gyertyán sarjak hatásai 
mindenhol megtalálhatók, a gerinceken s a déli délnyugati részeken pedig a 
tölgy saijak.
Ez a tájegység a később tárgyalandó harkai közbirtokossági erdővel együtt közösen 
használt erdő volt s így a közös gazdálkodás minden eddig ismertetett hátrányai 
feltalálhatok. A völgyek mind Harka község felé vezetnek, s a völgyek mentén 
kitaposott utak arról tanúskodnak, hogy ezen erdőrész fatömegeit ez a község élte fel. 
Az 1885-ös feljegyzések arról tanúskodnak, hogy a tájegység nagyon elhanyagolt 
állapotban volt, nagykiteijedésű hanga foltokkal s kiritkult évszázadokon át agyon 
saijaztatott 0,5-0,6 sűrűségű 0-30-40 éves állományokkal.
Minthogy úgy Harka községtől, mint Sopron várostól elég távol fekszik s mivel 
munkással való ellátottsága még a közelebb fekvő helyeken is kielégítőnek nem volt 
mondható, ezen tájegység állományainak ápolására, szakszerű művelésére kevés 
gondot fordítottak. Az erdő egyszerűen nőtt így ahogy tudott. Állandóan folyt a 
legeltetés, alomszedés és hulladék-faszedés címén az erdei lopás.
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E tájegység kezelő és őrző erdésze Harkán lakott, tehát elég távol, s így az erdei 
lopásokat megakadályozni nem tudta.
1834-ig tervszerűtlenül ment minden. Sem felújításról, sem rendszeres kezelésről szó 
sem eshetett. A lakosság növekedésével mind több fára és több legelőre volt szükség. 
Az évszázadokon át űzött sarjaztatás már nem adta a növedéket, amire szükség volt. 
Az évi vágásforduló mindig alacsonyabb lett.
1834-ben Oderszky országos királyi erdőmester Sopronba és Kőszegre kiszállt, hogy 
az erdők állapotát megvizsgálja és részletes jelentést tegyen. Oderszky az egész városi 
erdőt, tehát ezt az erdőrészt is 30 egyenlő részre osztotta, vagyis a vágásfordulót 30 
évben állapította meg. Egy-egy ilyen harmincad résznek leírta a fafaj és állomány 
viszonyait.
Azonban azt a 30 éves tervet soha be nem tartották, minden ment úgy mint azelőtt. 
Ennek a tarthatatlan állapotnak az úrbéri rendezés vetett véget. A jobbágy községek s 
így Harka is megkapta a maga erdejét, lemondott minden eddig élvezett jogáról. Ez az 
úrbéri rendezés több mint 10 évig tartott s sok pörösködést vont maga után.
Sopron városé lett a jelen tájegység is. A város polgárai látták előre a helytelen 
gazdálkodás végzetes következményeit, s ezért rövidesen a rendszeres gazdálkodás 
útjára léptek s miután erre az 1879. XXXI. törvénycikk is kötelezte, üzemtervet 
készítettek róla.
Ebből az üzemtervből megtudhatjuk, hogy ebben a térségben az uralkodó fanem a 
kocsánytalan tölgy és gyertyán igen kevés bükkel és nyír, nyár voltak.
Idős, vagy középkorú fenyő állomány sehol sem volt. Láthatjuk azt is ebben az 
üzemtervben, hogy már 1880-tól a nagyobb tisztás foltokba minden rendszer nélkül 
ültettek luc, erdei és feketefenyő csemetéket, sőt helyenként makkot is raktak, sőt 
egyes dombtetőkbe (102 c, 97 e, 92 b.) felvitték az akácot is.
Az első üzemtervben nemcsak egy egyszerű leírást, területkimutatást, fafaj és fatömeg 
kor adatokat találunk, hanem egy bizonyos elérendő célt, kitűzött feladatokat is, mint 
pl. a használatok tartamosságának biztosítására a vágatási és felújítási tervek pontos 
megjelölésére és betartására nézve, több fatömeg elérése végett a tisztások beerdősítése 
és a hézagos állományok kiegészítésére, valamint a tönkretett talajok javítására a 
tűlevelű fafajok behozásával értékesebb állományok nevelése végett a szálerdő
gazdaságra való áttéréssel, a „tömeges hulladék faszedés korlátozására”
A fanem és üzemmód megváltoztatására Morvaországból meghívott Miklitz és 
Pausinger szakértők már 1870-ben tettek javaslatot. Megállapították, hogy a saijak 
igen vének, sarjadzási képességük nagyon csekély, a sarjerdő üzemmód tovább fenn 
nem tartható, s az állományok átalakítása szükséges. Erre a célra a fekete, vörös és 
lucfenyőt ajánlották lombfákkal elegyesen.

Fanéin Év 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 Összesen

1895 172 178 17 19 100 22 508
Kt. Tölgy 1925 43 42 55 38 216 43 437

1955 14 26 133 52 61 57 38 - 381
1895 4 4

Bükk 1925 5 5
1955 - - 3 3 - - 3 - 9
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Gyertyán
1895
1925
1955

142
66
1

144
10
3

55
30
15

10
19
32

67
131
10

5

26 5

423
256
92

1895 48 39 17 4 50 158
Nyír 1925 3 3

1955 - 2 - - - - - - 2
1895 46 13 14 3 20 96

Nyár 1925
1955 - - - - - - - -

1895 2 1 9 5 17
Eger 1925

.1955 - - - 3 1 1 - - 5
1895 58 58

Lucfenyő 1925 33 88 83 63 52 319
1955 44 - 34 59 67 60 26 1 291
1895 12 11 23

Vörösfenyő 1925 3 29 42 36 12 1 123
1955 4 6 9 2 51 34 25 4 135
1895 10 8 18

Erdeifenyő 1925 34 11 7 23 2 77
1955 89 4 41 34 21 26 13 1 229
1895 3 3

Feketefenyő 1925 1 7 19 30 6 9 72
1955 1 - 10 11 11 12 6 - 51
1895

Fűz 1925
1955 - - - - - - - - -

1895 1 1
Cseresznye 1925

1955 - - - - - - - - -

1895 1 1
Kőris 1925

1955 2 3 - - - 1- 1 - 7
1895

Jegenye 1925 16 16
1955 1 - 8 13 - - - - 22
1895

Cser 1925 1 1
1955 - - - - - 4 2 - 6
1895

Akác 1925 3 2 5
1955 - 4 - - - - - - 4
1895 15 15

Tisztás 1925
1955 - - - - - - - 48 48
1895 495 394 112 41 241 27 15 1325

Összesen 1925 201 190 236 218 429 53 1320
1955 156 48 253 209 222 221 119 648 1270
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Azonban a többi „üzemosztályokban” is szükséges az állományok átalakítása, amelyet 
a város ezekre a területekre már el is fogadott. Itt ebben a tájegységben munkaerő 
hiányában keresztül vihetőnek ezt nem találták abban a formában, s megelégedtek 
azzal, hogy egyelőre az új telepítések zárlata 0,6-0,7 legyen, a többi részt továbbra is a 
saijhajtásokból kívánták pótolni. Ma immár 90 év távlatából megállapíthatjuk, hogy 
ez a módszer nem vált be. Az előtörő sarjhajtások a beültetett csemetéket elnyomták, 
csak a nagyon ritkás foltokban tudott egynéhány, vagy kisebb-nagyobb fenyőcsoport 
megmaradni. E tájegység csapadékban szegényebb volta miatt a luc az igen nedves, 
üde völgyfenekeken maradt meg. A szárazabb oldalakon, még az északin is, jóval 
gyengébb fejlődést mutat, mint a brennbergi erdőrészeken.
Az átalakítási időre a vágásfordulót 60 évben állapították meg, azzal, hogy 1944-ben 
áttérnek a 80 éves szálerdőgazdaságra. Ez a kitűzött cél sikerült is, mert az 1953-ban 
készült üzemterv már mind a 80-100 éves szálerdőgazdaságot íija elő.
Valamikor ebben a tájegységben az északi oldalakon bükkösök voltak gyertyánnal 
elegyesen. E bükkös maradványokat még ma is megtalálhatjuk a „Hétbükkfa” 
környékén, a Füzesárokban, az Ikerárok nyugati árkában, ahol még 1922-ben egy 
tiszta bükkös erdőrész volt, a Házhegyárokban és a Büdösforrástól délkeletre elterülő 
107, 108 számú erdőrészekben.
Az árkokban mindenütt jó fejlődést mutat a mézgás éger.
A régi nagy kiteijedésű hanga és fekete áfonya foltok helyét lassanként fiatal 
állományok takarják, de ezek nyomai még most is megtalálhatók a Füzesárok 98, 105, 
100-as stb. tagokban szívósan küzdve fennmaradásukért.
Népgazdaságunk rendkívül sok áldozatot hoz, hogy a helytelen gazdálkodás e nyomai 
is mielőbb eltűnjenek, a talajaik tovább javuljanak s ezeket a befektetéseket aztán 
évtizedek múlva felbecsülhetetlen javakkal jutalmazzák vissza.
Fenyőféléket csak az első korosztályban találunk, tehát az első fenyő telepítések ideje 
1874. év volt éspedig erdei- és vörösfenyővel, lucfenyőt és feketefenyőt csak 
egynéhány évvel később hoztak be.
Az egész tájegység közel 40 %-a tölgy, több mint 1/3-a gyertyán és 1/3-a nyír, nyár és 
egyéb lágy lombfa volt. Bükkel csak kis mennyiségben egy erdőrésszel találkozunk a 
Füzesárokban a mai 98. a erdőrészben, azonban elszórtan jelentéktelen mennyiségben 
az Ikerárok 97. e, d, továbbá a 102. b, 102. a erdőrészekben is. Úgyszintén egyes 
erdeifenyő törzsek már akkor jelenvoltak minden valószínűség szerint nagyobb 
területekre kiterjedő természetes előfordulásban. Ilyen van pl. a 106 d. erdőrészben 
található több idős erdeifenyő törzs is.
Ebben a tájegységben egy 20 k.holdas legelő folt volt még 1880-ban is a 105. tag b, i, 1 
erdőrészletek helyén, ahol a bánfalvi polgárok legeltettek, természetesen ez inkább 
delelőhelyül szolgált s innen minden irányban szétszóródva taposták az erdő talaját s 
rágták a ritkás zárlatú állományok alatt felverődő fuféléket.
A tájegység déli részén a harkai úrbéresek határán még több foltban 14 k.holdnyi 
tisztás volt több részletben, ahol meg a harkai polgárok állatjai legelésztek.
Ezeknek a legeltetéseknek az úrbéri rendezés vetett véget, s ettől az időtől kezdve 
kezdenek a talajok regenerálódni. Humusz rétegük csekély és sok évszázadnak kell 
még eltelnie, míg termőképességüket visszanyerik. A lágy fanemek természetes úton 
jutottak ide s a nagy tarvágások velejárói. A legeltetés megszűntével a ritkás 
állományokban felverődtek s lassanként előkészítették a talajt üde környezetet
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teremtve a nemesebb fák befogadására. Az égerek az árokban helyezkedtek el, míg a 
nyír, rezgőnyár a ritkás oldalakon.
Szokásban volt itt is, mint ezt a többi tájegységben is láthatjuk, hogy a vágásokban 
k.holdanként mintegy 100 drb legszebb törzset visszahagytak a következő fordulóig, 
részben azért, hogy magot teremjenek és vessenek, részben pedig azért, hogy a 
következő tarvágáskor ezek a magfák némi szerfát is adjanak, mert a folyton 
szaporodó lakosság épületfaanyag szükségletét is ki kellett elégíteni. Úgyszintén 
meghagytak minden még található fenyő törzset, vagy csoportot is.
Az első rendszeres erdősítések 1870-es években kezdődtek s az idegen szakértők 
javaslatára a hangával és áfonyával benőtt hegyhátakat és meredek oldalakat 
feketefenyővel és itt-ott vörösfenyővel ültették be, az alsóbb üde, mélyebb és agyagos 
helyekre a luc- és vörösfenyőt, míg tölgy magvetést csak kevés helyen alkalmaztak.
A szükséges csemeték nevelésére a ritzingi út déli szélén több, néhány négyszögölös 
vándor csemetekertet létesítenek minden különösebb berendezés nélkül. Csupán 
élősövénnyel veszik körül. Ebből az időből való a még ma is meglevő s a 91. a 
erdőrészben található Csk 4 számú csemetekert.
Erre a tájegységre az első rendszeres üzemtervben 60 éves fordulót írtak elő. Évi 
vágásterület kereken 20 kh. Mivel ebben az időben a tarvágásos rendszer dívott, 
egyszerű térszakozással. így évenként a kitermelésre kijelölt állományok állapota 
szerint különböző s lényeges eltéréseket mutató fatömegeket tenneltek ki.
Az 1895-1904-ig teijedő időben például találunk olyan vágást is, amelyben 
holdanként 26 m3 fatömeg került ki. Volt természetesen olyan is, ahol 96 m3 volt a 
fatömeg. Tehát 26-96m3 között mozgott. A gyengébb állományokat éppen ezért nem is 
volt érdemes kitermelni, ezért „lábon” adták el, tövön értékesítették.
1881. előtti időben az úrbéri elkülönülés után a kijelölt vágásterületeken álló 
fatömeget a város házilag termeltette ki, természetesen ipari fáról még beszélni nem 
lehetett, tehát csak sarangolt tűzifa és ág-tuskófa választék volt. Az ág-tuskófát 
árverésen tövön értékesítette. A tűzifát a jelenlegi fűrésztelep helyén levő mintegy 6 
k.hold nagyságú faraktárban szállíttatta. Azonban a termelési és szállítási, valamint az 
egyéb kezelési költségek olyannyira felemésztették a beszállított és eladott sarangoltfa 
és ág és tuskófa után befolyt jövedelmet, hogy az erdőművelésre fedezet már nem állt 
rendelkezésre. Ezért a városi tanács az erdészeti bizottság javaslatára elhatározta, 
hogy ezután nem termelteti ki a fát házilag, hanem azt tövön értékesítteti. Ez ebben az 
évben így is történt, „amikor 108 k.hold vágásterületen lévő fatömeget tövön (lábon) 
adott el és a feljegyzés szerint ebből 21.727 forint folyt be. Holdanként tehát 201,- Ft. 
Ha tehát az évenkénti „szokásos” 250 k.hold vágásterület faállományát így értékesítik, 
akkor a város az adók és kezelési költségek levonásával az erdőből évenként 20.000,- 
Ft hasznot nyerne, ami által a város közönsége azon helyzetbe jönne, hogy okszerű 
erdőművelésre megfelelő összeget fordíthatna”
Az 1953-ban készült üzemterv erdőleírásait alapul véve 1924-ben, 1885-ben és azelőtt 
a következő fafajokat találtuk: A
91. tag a) erdőrészletben kt. tölgy 40 %, gyertyán 40 %, nyír, nyár, éger 20 %. Az 

éger természetesen az árok mentén. 1885-ben 26 éves volt a sarjállomány. 
Lucfenyő, juhar és kőris csemetével írták elő felújítani. A végrehajtás ettől az 
előírástól eltért, mert 1924-ben 30 % vörösfenyőt, 30 % lucot, 20 % tölgyet és 20 
% gyertyánt, az árokban sok égert és juhart találtunk. A juhar a tervezett ültetésből
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származott, azonban kevés maradt meg s ezek sem adnak értékes törzset. Az éger 
mind sarj, természetes úton. Ma itt kocsányos tölgy mag 11 %, kt. tölgy 9 %, sarj 
gyertyán 26 %, lucfenyő 24 %, vörösfenyő 30 % van benne. Néhány erdei- és 
feketefenyő, bükk, több juhar, az árokban éger.

b) erdőrészben 1860-ban ugyan azokat a fafajokat találjuk mint az „a” erdőrészen. 
1924-ben vörösfenyő 50 %, lucfenyő 30 %, gyertyán 20 %, juhar 5 %, lucfenyő 22 
%, vörösfenyő 40 %, egynéhány erdei, feketefenyő, bükk, a patak mentén éger.

c) erdőrészen 1862-ben gyertyán 60 %, nyír, nyár, éger 40 %, 1 éves sarjállomány 
mogyoróbokrokkal. Felújítandó luc- és feketefenyővel. Amint az 1924. év és 1953- 
as leírásokból láthatjuk ettől az előírástól eltértek és váltakozó sorokban lucfenyőt, 
vörösfenyőt és ko. tölgyet ültettek egynéhány erdei- és feketefenyővel keverten.
1924-ben lucfenyő 30 %, vörösfenyő 30 %, k. tölgy 20 %, gyertyán 20 %, sok erdei- 
és feketefenyő, egynéhány ebből öreg törzs, még a felújítás előtti időből, az 
árokban éger (27 éves). 1953-ban ko. tölgy 3 %, kt. tölgy 27 %, gyertyán 3 %, 
lucfenyő 9 %, vörösfenyő 21 %, erdeifenyő 28 %, feketefenyő 9 % (60 éves). 1952- 
ben 50 %-os belevágás történt és természetes úton kívánták felújítani. 1953-ban 
erdeifcnyővel beültettük. Pótlásra kerül.
E részlet keleti határát képező kavicsolt utat csak 1930-ban építettük. Addig ez a 
keleti szélén húzódott s jóformán járhatatlan volt az állandó vízszivárgások miatt. 
A ritzingi út kiépítése után célszerűnek látszott a Füzesárkon átvezető út 
megrövidítése.

92. tag a) erdőrészen gyertyános tölgyes volt itt-ott bükkel, sarj állomány 20 % 
nyírrel. 1875-ben vágták le és lucfenyővel és erdeifenyővel ültették be. Ezekből sok 
elpusztult a sarjak nyomása alatt. Csak az árok mentén maradt meg 20 % lucfenyő, 
de ebből sok volt az elnyomott. 1924-ben gyertyán 60 %, kt. tölgy 20 %, lucfenyő 
20 % (elnyomva). Az árokban éger, hárs, juhar, cseresznye, kőris, elszórtan bükk 
és feketefenyő. 1938-ban vágták le és az északi sarkát sorokban erdeifenyő maggal, 
a többi részét lucfenyő csemetével ültették be. Három év alatt termelték ki 
tarvágással. A szépen fejlődő fiatalos több éven át tartott, gondos ápolás után 1946- 
ban 2/3-ad részben leégett. Csak az északi sarkában levő soros vetésből származott 
erdei fenyves és mintegy 5 k.hold lucos maradt meg. Ez utóbbi is 1952-ben 
gondatlanság következtében elpusztult. 1953-ban tölgy 10 %, lucfenyő 50 %, 
vörösfenyő 10 %, erdeifenyő 30 %, sok tölgy, gyertyán, nyír saij mint 
védőállomány. A patak mentén kőris, éger, juhar, gyertyán, cseresnye.

b) erdőrész tölgyes volt nyírrel, az árok mentén gyertyán, 1885-ben vágták le és 
vörösfenyő, luc, erdei és feketefenyővel ültették be. Az előtörő sarjak a fenyőféléket 
elnyomták. 1924-ban itt tölgy saij 80 %, gyertyán 2 %, a megmaradt fenyő 
ültetésből néhány uralkodó, nagy részben elnyomott luc. Csak a vörös- és 
erdeifenyő tudott megbirkózni a saijak nyomásával. A részlet délnyugati sarkában 
egy folt vörösfenyő állott. 1941-ben vágták le. Makkhullásból sok természetes 
újulat keletkezett. Több ízben erdeifenyővel pótolták. 1953-ban leégett. Tőre kellett 
metszeni.

c) Főleg tölgyes, gyertyános volt, sok nyír, nyárral, kőrissel és juharral az árokban. 
1876-ban tarra vágták luc- és feketefenyőt ültettek bele. Azonban ezekből csak 
egynéhány maradt meg az árokban. Ezt az állományt 1943-ban vágták le luc-.
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erdei-, itt-ott vörösfenyővel ültették be és többször pótolták. A régi állományokból 
sok tölgy, gyertyán saijbokor, az árokban juhar, kőris, égersaij.

d) részlet 1878-ig rét volt, akkor lucfenyővel ültették be. Az erdőrészben természetes 
úton betelepült a kőris és juhar is. 1944-ben vágták le, utána a kőris és juhar 
teljesen ellepte. Ma 90 %-ban m. kőris, 10 % k. juhar, a patak mentén egynéhány 
éger, cseresnye törzs található.

e) erdőrészen 1885-ben tölgyes volt sok nyírrel és gyertyánnal. Luc-, erdei-, fekete- és 
vörösfenyővel ültették be. A tölgy saijak a fenyők nagy részét elnyomták. Úgy, 
hogy 1924-ben ismét tölgyes lett 70 %-ban, a luc 20 %, erdei-, vörös- és 
feketefenyő 10 %-ban elegyesen. 1948-ban soros vetéssel erdeifenyő maggal 
újították fel a saij tölgyek eltávolítása után. Az erdőrész déli felében levő egy folt 
lucfenyőt szúkárosítás pusztította el. A déli végén egy folt vörösfenyő még most is 
áll s ma 67 éves.

93. tag. Leírását lásd a 22. oldalon.
94. tag a) erdőrészleten 1870-ben tölgy saijállományok voltak nyárral és gyertyánnal 

elegyesen. 1874-ben vágták le. Luc-, vörös- és feketefenyővel pótolták a hézagokat. 
A lucfenyő nagy része saijak nyomása alatt elpusztult, vagy igen gyengén 
sínylődött. Egynéhány csoportban még most is található. A vörösfenyőnek gyors 
növekvése következtében sikerült megmaradnia. Ebből is a nyiladék mentén egy 
folt még ma is megvan. A gyérítéskor a nyárakat kiszedték és így 1925-ben már 
csak tölgyet 80 %-ban és gyertyánt 20 %-ban találunk. Ekkor az állomány 50 éves 
volt. 1933-ban vágták le és tölgy makkal beültették. Később vörös-, luc- és 
jegenyefenyővel pótolták. A jegenyefenyőt a vadak állandóan lerágták s így azt 
nagy részben megmenteni már nem lehetett. 1953-ban magról kelt tölgyet 40 %-ot, 
saij tölgyet 20 %-ot, gyertyánsaijat 20 %-ot, nyírt 10 %-ot és vörösfenyőt 10 %-ot 
találtak. A lucfenyőből is sok elpusztult. Több ízben volt tisztítva, de a nyír és 
nyár, fűz árokban éger, oly buján nő, hogy állandó féken tartása kívánatos a 
magtölgy érdekében.

b) erdőrész a lövölde mögötti rész. Gyertyános tölgyes volt. A katonai lövöldözésektől 
kapott sérülések miatt sokat szenvedett és ma is ennek van kitéve fokozottabb 
mértékben. Éppen ezért ide fenyőt ültetni nem helyénvaló. 1875-ban vágták le s 
éppen úgy mint az a) részletet erdei- és vörösfenyővel kipótolták. 1934-ben vágták 
le a lövölde körüli golyófogó meghagyásával. A felújítása tölgymakkal történt. A 
benne levő erdei-, vörös- és feketefenyőt állva hagyták. 1953-ban 70 % magtölgy, 
20 % sarjtölgy, 10 % gyertyán volt benne. Szil, juhar, nyír, nyárral, cseresnyével, 
kőrissel elegyesen.

95. tag. a) nyiladék mentén. Leírása ugyanaz, mit a 94. tagé volt. Azonban itt a 
gyertyán csak jelentéktelen mennyiségben található. Ez a tag is, úgy mint az előbbi 
tisztítva és gyérítve volt.

96. tag. A Garasoserdő (Pfanigwald) déli lejtőjén, a gerinctől az árokig teljed. A 
gerinc menti részén tölgyes, az árok mentén gyertyános volt nyárral és nyírrel.
1874-ben vágták le és luc-, vörös-, fekete- és erdeifenyővel pótolták a foltokat.
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1935-ben vágták le. Egynéhány jelentéktelen erdei- és feketefenyő ma is található. 
Tölgymakkal ültették be az egész tagot.

a) erdőrészen 1953-ban 10 % tölgymag, 20 % tölgysarj, vörösfenyő 20 %, erdeifenyő 
45 %, feketefenyő 5 %-ban volt jelen. Ezek természetesen az 1935-ben történt 
levágás után többszöri pótlásként kerültek ide. Található még több bükk, gyertyán, 
juhar, éger saij is, mint a régi állomány saijhajtásai.

b) erdőrész ugyan az, mint az a) rész, csak kevesebb fenyővel és még több hézaggal. 
Tisztítva volt.

97. tag. Ikerhegy a Kányaszúrdok nyiladékig teljed. Helyenként igen sekély kavicsos, 
kevés humuszrétegű talajokkal. Az

a) részben az Ikerárok két ága között tölgyes volt az árkok mentén gyertyán, bükkel, 
nyír, nyárral. 1885-ben vágták le. Felújítására úgy látszik nem sok gondot 
fordítottak, vagy a hanga foltokban egynéhány erdeifenyőt ültethettek, mert 
ezekből még ma is van egynéhány igen gyenge fejlődésű. 1946-ban ismét tarra 
vágták s az északi oldalra jegenye, luc, a déli oldalra erdeifenyőt ültettek. A 
délnyugati sarkába egynéhány vöröstölgy is beelegyült. Igen sokszor volt pótolva és 
tisztítva. A dombtetőn levő akác terjedése és nyomása veszélyezteti a beültetett 
csemetéket. Az akácot gyűrűzni kellene, vagy minden évben visszavágni.

b) erdőrészen tölgyes gyertyános volt 1885-ben, vörösfenyővel és feketefenyővel 
pótolták a sarjak által ki nem töltött áfonyás, hanga foltokat. Ezek a fenyők 25 %- 
os sűrűséggel még ma is megvannak. Azonban a gyenge kavicsos talajon lassan 
nőnek.

c) erdőrész gerincmenti rész tölgyes, lejjebb tölgyes gyertyános bükkös és az árok 
mentén bükkös gyertyános volt nyír, nyárral elegyesen. 1885-ben vágták le és luc-, 
vörös- és feketefenyővel ültették be. Úgy látszik erre a részre több gondot 
fordítottak, mert az egész átalakítás sikeresnek mondható. Több ízben volt 
tisztítva, a sarjhatások visszavágva.
1953-ban 22 %-ban sarjtölgyet, 54 %-ban lucfenyőt, 12 %-ban vörösfenyőt és 12 
%-ban feketefenyőt találtak benne. Szórtan bükk, gyertyán sarjak. Az állomány 
ekkor 68 éves. A lucfenyő fejlődése nem kielégítő. Átalakítása 1952-ben 
megkezdődött, sajnos ismét luccal. Minthogy az átalakítása évekig fog tartani, 
ámytűrő és talajjavítóul a gyertyán, bükk ajánlható. A lucfenyőt a későbbiek 
folyamán ki kell szedni. Ma 70 éves.

d) erdőrész gyertyános volt kevés bükkel és tölggyel. 1882-ben vágták le és vörös-, 
fekete-, luc- és erdeifenyő csemetét ültettek bele. A fekete- és vörösfenyő jól 
fejlődött, de a sarjak elnyomták. A luc- és erdeifenyő pótlás még szükséges. A 
tölgyet és gyertyánt, bükköt 1947-ben kivágták. Rontott állomány benyomása van.

e) erdőrészen tölgyes volt nyírrel és egy csoport lucfenyővel. 1885-ben vágták le és 
lucfenyőt meghagyták, majd pótlásként akáccal elegyítették. A lucfenyőt az akáccal 
1910-ben kitermelték és így ez a folt akácos lett. 1943-ban tarra vágták, s 1953- 
ban 100 %-os akácos.

f) erdőrészen gyertyános tölgyes volt 1874-ben vágtak le és a hézagokba luc-, vörös-, 
erdei- és feketefenyőt ültettek. 1946-ban levágták és a fenyőket, ami megmaradt 
állva hagyták. A szél időközben sokat kidöntött. Makkal sűrűn be volt ültetve. Elég
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szép fiatalos. A hagyásfák 70 évesek. Az e) erdőrész akác gyökérsaljai útján már 
ennek az erdőrésznek tölgyeseit is elnyomással fenyegetik.

98. tag. Meglehetősen nagy és különböző fafajokból összetevődő állomány. Vannak 
benne elegyetlen fekete-, luc-, erdeifenyő erdőrészek, vegyesen ezekből tölggyel 
elegyesen bükkös tölgyes részek, főleg vörösfenyő foltok tölggyel stb. Talaja sekély 
kavicsos, homokos agyag. Köves darabnak (Steinemestückl) hívták. Az északkeleti 
sarka gneisz kőszikla kibukkanással. A legtöbb bükk ebben a tájegységben itt 
található. Az évszázados legeltetés következményei, a nagy kiterjedésű áfonyás 
foltok az azóta némileg regenerálódott állományok alatt még most is 
megtalálhatók. Az egész tag fokozatos átalakítása folyamatban van.

a) erdőrészben tölgyes volt gyertyánnal, bükkel és nyírrel. A bükk és gyertyán az árok 
mentén 1845-ben, 1886-ban 40 éves korában vágták le s a már meglévő foltokban 
luc, erdei- és vörösfenyőt ültettek. Ma 70 éves saijállomány. Átalakítása 
áttelepítéssel és természetes felújítással folyamatban van. 1925-ben tölgy 50 %, 
luc-, erdei- és feketefenyő 10-10 %, gyertyán 10 %, bükk 10 % volt benne. Az 
1953-as leírás szerint tölgy sarj 37 %, bükk saij 15 %, gyertyán 11 %, lucfenyő 21 
%, erdeifenyő 5 %, feketefenyő 11 %. Az árokban éger sarj és juhar. A nyiladék 
mentén sorban vörösfenyő.

b) erdőrészen gyertyános tölgyes saijerdő volt bükkel, nyírrel és nyárral elegyesen 
1845-ben. 1887-ben vágták le és luc-, vörös-, erdei- és feketefenyővel ültették be a 
kisebb-nagyobb hézagokat. Ezekből különösen a lucból a saij nyomás miatt sok 
elpusztult. 1925-ben tölgy 30 %, lucfenyő 30 %, vörösfenyő 20 %, gyertyán 10 %, 
erdei- és feketefenyő 10 % volt benne. Az 1947-es szúkárosításból is sok lucot ki 
kellett vágni, úgyhogy 1953-ban már kt. tölgysaij 57 %, lucfenyő 9 %, vörösfenyő 
27 %, erdeifenyő 7 % volt benne természetes újulat. Az ernyőként visszahagyott 
tölgy saijak kíméletes eltávolítása s a mesterséges luc-, erdei- és jegenyefenyő, 
valamint a természetes úton keletkezett tölgy újulat fokozatos felszabadítása 
folyamatban van. A lucfenyőt a tölgy érdekében fokozatosan karácsonyfa céljára ki 
kellett ritkítani.

c) erdőrészen 1843-ban és azelőtt gyengenövésű tölgy saij állomány állott sok nyírrel 
és kevés gyertyánnal elegyesen. 1888-ban ismét csak tarra vágták és akkor a 
foltokban erdeifenyő, fekete- és lucfenyő csemetéket ültettek elegyetlenül 
csoportosan. Az előretörő saijak ezekből is sokat elnyomtak. 1924-ben 50 % tölgy 
saijat, 50 % lucfenyőt találtak benne és egynéhány erdei- és feketefenyőt. Ma 67 
éves és még mindig hézagos. Kár, hogy az alsószint gyertyánja hiányzik. Felújítása 
áttelepítéssel történik.

d) erdőrész 1844-ben tölgyes volt nyírrel. A keleti széle nyír-nyáras volt igen ritkás 
0,4-0,7 sűrűséggel. Az északi lejtőn sok bükk törzzsel. Negyven éves korában 
ismét tarra vágták s akkor vörös-, luc-, erdei- és feketefenyő csemetével ültették be. 
Az ültetés itt is csak foltokban történt. Az árokban éger sarjak. A luc- és erdeifenyő 
a jelenlegi János-pihenőhöz vezető út mentén, a luc a Füzesárokban igen szép 
fejlődésű. Kár, hogy az erdeifenyőt 1953-ban tévedésből meggyantázták. A 
lucfenyő közt sok a trameteses. Talaja kavicsos, helyenként igen sekély. A déli 
sarkában levő kavicsgödörben a talaj minősége megtekinthető. 1955.
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novemberében a nyugati szélen levő erdeifenyő csoportból a gyantázott törzseket 
kiszedtük és 1956. tavaszán lesz alátelepítve.

e) erdőrész 1844-ben részben tisztán áfonyás, részben tölgyes volt nyírrel, 
gyertyánnal és néhány bükkel. 1890-ben a rajta levő állományt levágták és az 
egészet a tisztással együtt erdei-, vörös-, feketefenyővel ültették be. A talaja sekély, 
áfonyás. A fa-állomány gyenge fejlődésű. 1953-ban meggyantázták. Ma 65 éves. 
Átalakításra szorul.

f) erdőréz 1845-ben tölgyes volt nyírrel. 40 éves korában tarra vágták. Főleg 
vörösfenyővel, luccal, csoportban itt-ott erdei- feketefenyővel ültették be. Egy-két 
öreg erdeifenyő böhönc még most is található benne azokból, amelyek 1890-ben is 
ott voltak. Sok az áfonyás folt. Alátelepítése 1955-ben megtörtént, gyérítés után.

g) erdőrész 1843-ban tölgyes volt nyír-nyárral és gyertyánnal. 1888-ban ismét tarra 
vágták és a ritkás foltokat lucfenyővel, itt-ott erdeifenyővel ültették be. Egy csoport 
luc még ma is megtalálható. Gyenge fejlődésű. 1950-ben ismét tarra vágták. A 
fenyő kivételével. A szomszéd állomány vetéséből sok erdei és vörösfenyő csemete 
található. Elég üde talajon a lucfenyő is jól fejlődik.

h) erdőrész fekete fenyves helyén szintén tölgyes volt nyírrel. 1888-ban vágták le. Ma 
68 éves. 1954-ben gyantázták. Az ÉRTI kísérleti területe. Itt alkalmazták a két 
tükrös lengyel módszert.

i) erdőrészben gyertyános volt tölggyel és nyírrel. 1874-ben vágták le. Vörös- és 
feketefenyővel ültették be. Gyenge fejlődésű állomány, különösen a déli felében. 
Az árok mentén kőris folt.

j) gyertyános tölgyes, kevés égerrel. (1842-ben) 1891-ben tarra vágták és vörös-, luc- 
és feketefenyővel ültették be. Ma tölgy 23 %, gyertyán 25 %, lucfenyő 9 %, 
vörösfenyő 35 %, feketefenyő 8 % több bükkel, égerrel. Még kisebb hézagok 
találhatók.

99. tag Kányaszúrdok. Régen tölgyesek voltak gyertyánnal, nyírrel, nyárral, bükkel az 
északi oldalon. Az árkok mentén égerek. 1870-80. körül vágták le és vörös, 
lucfenyővel, erdei és feketefenyővel ültették be. Az előretörő sarjak sok ültetett 
fenyőt kipusztítottak. Az 1947-48-ban fellépett szú károsításból is sok lucfenyőt ki 
kellett vágni. E tagban található és elég széles gépi szállításra alkalmas közelítő 
utak is ez időből származnak.

a) erdőrész a Kányaszúrdok patak két ága és a nyiladék közt fekszik. Gyertyános 
tölgyes volt nyírrel, bükkel elegyesen, az árokban égerrel. 1820-ban majd 1870-ben 
és 1905-ben vágták le és luc- vörösfenyővel és tölgymakkal ültették be. 1925-ben 
lucfenyő 40 %, tölgy 30 %, gyertyán 20 %, vörösfenyő 10 %, 1953-ban tölgy 30 %, 
gyertyán 20 %, lucfenyő 50 % találtatott benne. Gyérítve volt.

b) erdőrészen az árok mentén gyertyános, a gerinc felé tölgyes volt. 1874-ben vágták 
le és a tölgyes helyére feketefenyőt ültettek. Az árok felé eső részen maradt a 
saijállomány. A hézagokban vörösfenyő csemetét ültettek. A fekete fenyves leégett
1946-ban. Helyére vetéssel erdeifenyő került.

c) részlet az árok mentén. Mint előbb említettem gyertyán és éger sarj régi idők óta. 
Néhány bükkel és cseresznyével.

d) erdőrész. Megritkult állomány, korábban tölgy sarjerdő volt bükk, gyertyánnal és 
nyírrel. 1881-ben vágták le és luc-, erdeifenyő csemetével elegyítették. A nyugati
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felében egy igen szép fejlődésű luc állomány állott, amelynek jó része a szú 
áldozatává vált. A többi része elég gyenge elegyes. A sarj tölgy sok lucfenyőt 
elnyomott. Gyérítve volt. Több málnás folt van még mindig a szúkárosítások 
helyén. Mielőbb fel kell számolni ezeket s erdeifenyővel be kell ültetni.

e) erdőrészen levő állomány leégett 1907-ben.
f) erdőrészen ritkás tölgy saijerdő állomány áll néhány vörösfenyővel.
g) erdőrészen ritkás tölgy saijerdő állomány áll több luccal és vörösfenyővel. A tölgy 

65 %, luc 25 %, vörösfenyő 10 %.
h) erdőrész tisztás volt itt-ott kevés tölgy sarkal. Luc 70 %, tölgy 20 %, gyertyán 10 

%, lucfenyő 48 éves.

100. tag. 1868-ban és azelőtt is saij üzemmódban kezelt gyertyános tölgyesek voltak 
0,6-0,7 sűrűséggel nyír-nyárral, egynéhány bükkel elegyesen. A hézagokat áfonya 
és hanga lepte el. Felújításul a tarvágás után a luc- és feketefenyőt ajánlották.

a) erdőrészen tölgyes volt gyertyánnal, amelyet utoljára 1900-ban vágtak le. A 
hézagokat luc- és vörösfenyő csemetével kiültették. 1906-ban leégett, a fenyő 
csemetékkel együtt, egynéhány vörösfenyő kivételével. 1925-ban 100 %-ban saij 
tölgyes volt sok vörösfenyővel és bükkel. 1953-ban ugyanaz maradt vörösfenyő 
nélkül sok nyírrel. Áfonya mindenhol található.

b) erdőrész a Kányaszúrdok árok és a tagot középen átszelő út között fekszik. Ez az 
erdőrész is gyertyános tölgyes volt, amelyet 1868-ban és 1906-ban levágtak, utána 
luc, vörös és feketefenyővel beültettek. 1925-ben lucfenyő 40 %, tölgysaij 30 %, 
vörösfenyő 20 %, gyertyán 10 % volt benne, az árokban éger és juhar. 1953-ban 
tölgy 70 %, lucfenyő 20 %, vörösfenyő 35 %, gyertyán 5 % egy csoport 
feketefenyővel volt elegyesen. A lucfenyőből sok kipusztult a szúkárosítás miatt, 
így az elegyarány is megváltozott. Sok még mindig a hézag, az áfonyás folt. A 
középen átmenő út mentén egy 2,5 kh. terjedelmű tisztás volt benne.

c) erdőrész leírása ugyanaz a b)-é csak több tölggyel és 10 % erdeifenyővel.
d) erdőrész tölgyes 80 %-ban, gyertyán 5 %, vörösfenyő 15 %, néhány lucfenyő, éger.
e) erdőrészen 1868-ban 90 %-ban gyertyános volt tölggyel és nyírrel.
f) erdőrészen 1868-ban több tölgy mint gyertyán elegyben. Mindkét erdőrészt már 30 

éves korában levágták és utána luc-, vörös-, fekete- és erdeifenyővel beültették.
1925-ben 40 % lucfenyő, 30 % tölgy, 20 % vörösfenyő, 10 % gyertyán volt benne, 
sok erdeifenyővel. A gyérítéskor a sarj tölgyet kivágták s így 1953-ban a tölgy csak 
15 %-ban volt jelen. A legeltetés megszűnt ugyan, de megmaradt a fíífélékkel tele 
tarvágásokban a tűhasználat.

101. tag. Az árkok mentén gyertyánosok kevés tölggyel, a gerincek mentén tölgyesek 
gyertyánnal, nyírrel és nyárral elegyesen voltak még 1868-1885-ben is sok 
mogyoró cseijével a hézagokban áfonyával. Részben 1882-ben részben 1879-ben, 
majd 1909-ben vágták le, amikor luc-, erdei-, fekete és vörösfenyővel ültették be. 
Itt is a szú következtében sok lucfenyő elpusztult, valamint a feketefenyőből is. Az 
árkok közötti gerincek elég sekély kavicsos talajúak. Az áfonyások egy része még 
mindig megtalálható. A tag délkeleti felében 1885-ben még egy 6 k.holdnyi tisztás 
volt. Kb. a mai c) erdőrész helyén.
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a) erdőrész helyén tölgyes, gyertyános volt nyírrel elegyesen, erdei- és feketefenyővel, 
egynéhány vörösfenyővel ültették be. 1953-ban tölgy sarj 10 %, vörösfenyő 20 %, 
erdeifenyő 40 %, feketefenyő 30 % volt benne.

b) erdőrészen tölgyesek voltak nyárral és nyírrel az árokban égerrel. 1908-ban 
ültették be luc-, erdei-, vörös- és feketefenyővel. 1953-ban lucfenyő 30 %, 
vörösfenyő 40 %, erdei-feketefenyő és tölgy 10-10 %-al, némi gyertyán és 
szelídgesztenye és kisebb hézagok voltak benne. Meglehetősen feltáratlan, szállító 
pálya nélküli terület. Csak közeli tő csapákkal van behálózva, azonban ezek is 
mind délfelé lejtenek a szomszédos közbirtokossági erdőn át, Harka községbe. Az 
elkülönülés előtt ide csak ennek a községnek a lakói jártak ki, illetve csak ezek 
használták és lopkodták.

c) erdőrészen a régen tisztás helyén ma 40 % lucot, 40 % vörösfenyőt, 10 % 
erdeifenyőt, 5 % feketefenyőt és ugyanannyi tölgysaijat találunk. Ez utóbbi arra 
enged következtetni, hogy valamikor ez is tölgyes volt, azonban a folytonos 
legeltetés következtében az amúgy is ritka tölgyet már csak az állatok delelésére 
használták. 1913-ban ültették be.

d) részen tölgyes, gyertyánosok voltak nyírrel. 1868-ban luc-, erdei-, fekete- és 
vörösfenyővel ültették be. 1953-ban ugyanaz volt mint a d) részen, valamivel 
kevesebb luccal.

102. tag. 1870-ben és azelőtt is ezen a helyen tölgyes gyertyánosok voltak nyír
nyárral, az árkokban égerrel, egynéhány bükkel. 1914-1919-ig végig vágták a 
tájegység legdélnyugatibb sarkától észak felé haladva, egymás utáni tarvágás 
sorozatban. Felújítással, illetve átalakítására itt is a luc, fekete és vörösfenyőt 
használták. A kivitelezés során azonban sok jegenyét is ültettek be. Azonban az 
ápolást a lakott helytől félreeső volta és a nagy távolság miatt elhanyagolták. így 
csak a feketefenyő és vörösfenyő tudott a saijakkal megküzdeni. A luc- és 
jegenyefenyő részben elpusztult, részben a megmaradt egyedeik azóta sínylődnek. 
Igen sok benne a Calluna vulgáris. A vörösfenyő utólag 1930-ban került bele 
pótlásként. A 30-as évek táján, ebbe az erdőbe betelepített muflonok fő és kedvenc 
tartózkodási helye volt.

a) erdőrészen tölgyes, gyertyános volt bükkel, nyírrel-nyárral. Átalakítása nem 
sikerült. A betelepített luc- és jegenyefenyőt a gyertyán teljesen elnyomta. 1953- 
ban 10 % tölgy, 20 % bükk, 70 % gyertyán saij állomány sok nyír-nyárral és 
elnyomott luc-, jegenyefenyővel.

b) erdőrészen tölgy sarj erdő volt bükkel, gyertyánnal, nyír-nyárral, az árokban 
égerrel. 1870. óta 1952-ig háromszor vágták tarra. Az utóbbi tarra vágás a benne 
talált és elnyomott luc- és jegenyefenyő felszabadítása és pótlása érdekében történt.

c) erdőrészen tölgyes gyertyános volt nyír-nyárral. 1915-1919-ig teijedő időben volt 
itt vágás. Feketefenyő és lucfenyővel ültették ki. A sarjaktól sokat szenvedtek, 
1953-ban 40 % gyertyánt, 30 % feketefenyőt, 20 % égert, 10 % lucfenyőt találtak, 
több vörösfenyőt pótlásból, jegenyét, nyír, nyárt és bükköt. Az északi szegélyét 
képező út mentén igen nedves. Helyenként mocsaras. Az éger itt helyezkedett el.

d) erdőrészen tölgyes gyertyános volt sok bükkel, nyír, nyárral. Feketefenyővel és 
luccal ültették be. A vörösfenyő később pótlásként került bele. 1914-ben termelték
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ki. 1925-ben 90 % gyertyán, 10 %-ban feketefenyő volt, sok luc, vörösfenyővel és 
tölggyel. Ma 39 éves nagy részben saij állomány.

103. tag. A Gyertyán forrás, Szarvashegy és Házhegy vidéke. 1860-1870-ben is saij 
állományokból állt. A tisztán tölgyesek nyírrel, máshol tölgyesek gyertyánnal, 
majd gyertyánosok tölggyel és nyír-nyárral elegyesen az árkokban égerrel. 1920-
1924-ig teijedő időben termelték ki és ültették be luc- és erdeifenyővel. Makk 
hullásból tölgy magcsemete is elég található benne. A beültetett csemeték ápolása 
későn történt. Sok elszáradt belőlük. Egynéhány bükk is található. A vörösfenyő 
későbbi pótlás.

a) erdőrész gyertyános tölgy volt nyír-nyárral. 1884-ben és 1931-1932-ben vágták le. 
A nyugati sarkában egy folt erdeifenyő. Nagy részét a határsáv miatt le kellett 
termelni. A többi része részben makkhullásból, részben makkvetésből, luc- és 
erdeifenyővel vegyes állománnyá fejlődött. Számottevő akác foltot is találunk 
benne. Még mindig hézagos, hanga foltokkal.

b) erdőrészen gyertyános tölgyes nyír-nyárral, egynéhány bükkel. Luc- és erdei
fenyővel ültették ki. Ápolások ritkán voltak, a tisztítása későn történt. Sok lucfenyő 
és mag tölgy elpusztult. 1953-ban tölgy 20 %, gyertyán sarj 10 %, lucfenyő 30 %, 
erdeifenyő 40 % több bükkel, nyír-nyárral elegyesen volt benne.

c) erdőrész dombhát. Talaja sekélyebb, főleg tölgyes volt gyertyánnal, bükkel, nyír
nyárral. Átalakítása luc- és erdeifenyővel történt. Ez is munkaerő híján későn volt 
tisztítva. Gyenge fejlődésű állomány. 1953-ban tölgy 15 %, bükk sarj 5 %, 
gyertyán 5 %, lucfenyő 30 %, erdeifenyő 40 % volt benne nyír-nyárral és 
gyomfákkal. Ma 30 éves.

d) erdőrészen amely az árok mentén húzódik és enyhén észak-keleti fekvésű, főleg 
gyertyánosok voltak tölggyel és bükkel, nyír-nyárral, az árokban égerrel elegyesen. 
Kitermelése 1917-24-ig teijedő időben történt. Luc-, erdei- és feketefenyő 
ültetésből és tölgymakk vetésből ritkás állomány keletkezett. Tisztításkor a 
gyertyán saijat erősen visszavágták. 1953-ban tölgy 30 %, gyertyán 5 %, lucfenyő 
40 %, vörösfenyő 5 %, erdeifenyő 20 % volt benne néhány bükkel és 
feketefenyővel. Némi mogyoró aljnövényzet.

104. tag. 1830-ban is részben elegyetelen tölgyek, részben tölgyes gyertyánosok, 
tölgyes nyír-nyárral bükkel elegyesen voltak, sok mogyorócseijével. A hézagokba 
áfonya és hanga foltokkal. A korábbi vágásokból visszamaradt tölgy és erdeifenyő 
hagyás fákat találtak benne. Ennek az átalakítását is luccal és feketefenyővel 
tervezték, de úgy, hogy ezekkel a fafajokkal csak a hézagos részeket kell kifoltozni. 
Igen ritkás részek is voltak benne 0,4-0,9 sűrűséggel. Az észak-keleti szegélyén 
már 1883-ban telepítettek kulissza szerűen lucokat a tölgyesek hézagaiba. A többi 
részt tarra vágás után luc, vörös, erdei és feketefenyővel ültették be. A sarjak 
nyomása alatt sok elpusztult. Sok törzs az 1947-es szúkárosítás következtében 
pusztult el. így az egész tag igen változatos, csoportosan elegyes képet mutat.

a) erdőrészen tölgyesek, gyertyános tölgyesek voltak nyír-nyárral, bükkel. Tölgy makk 
vetésből luc-, erdei-, fekete- vörösfenyő csoportos ültetéséből meglehetősen 
változatos állományok keletkeztek, 1953-ban tölgy 20 %, gyertyán 10 %, lucfenyő
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50 %, erdeifenyő 15 %, fekeíefenyő 5 %, több vörösfenyővel, bükkel, az árok 
mentén éger, juhar, hárssal sok mogyoró cserjével, elegyesen volt benne.

b) részen tölgy 30 %, gyertyán 5 %, lucfenyő 40 %, vörösfenyő 5 %, erdeifenyő 20 %, 
néhány feketefenyő és bükk törzzsel. A szúkárosításból származó hézagokat még 
mindig nem pótolták ki s így azokat ellepte a málna és a szeder.

c) erdőrészen tölgy 30 %, gyertyán 5 %, lucfenyő 40 %, vörösfenyő 5 %, erdeifenyő 
20 %, hézagos úgymint a b) erdőrészben. Néhány gyertyán mogyoróval, mint 
aljnövényzet.

d) erdőrészen 25 % tölgy, 5 % gyertyán sarj, 40 % lucfenyő, 10 % vörösfenyő, 15 % 
erdeifenyő, 5 % feketefenyő. Néhány bükk, az árok mentén éger sarj.

e) erdőrész erdei fenyves, luc, gyertyán, tölgy és gyertyánnal.
f) erdőrész lucfenyves, egynéhány erdeifenyővel, tölgy és gyertyánnal.
g) erdőrész 90 %-ban erdeifenyő, 10 % tölgy, gyertyánnal.

105. tag. A Nagyfüzes-Ferencforrás környéke. A Füzes árok. Kis füzes (János pihenő) 
mellett elvivő út déli, nyugati oldalát határoló nyiladékok közötti erdőterület. Az 
északi felében egy 17 k.hold nagyságú legelő folt volt, ahová a bánfalvi polgárok 
az ide vezető út mentén volt széles marhahajtó csapáson hajtották ki a marhájukat 
legelni. Természetesen, minden valószínűség szerint az ide kiterelt állatok itt 
inkább csak deleltek s a környékén levő erdőrészekben legelésztek. Az egész tagon 
ennek a nagyfokú legeltetésnek a nyomai még most is megtalálhatók. A fenyő 
csoportokkal kifoltozott ritkás tölgy sarj állományok, ezek közt még ma is meglévő 
áfonyás részek a hosszú évszázados legeltetés néma tanúi. Hogy mikor és kitől 
vette meg a város azt nem tudjuk, de megállapítható az is, hogy több tulajdonosé 
volt, s azok részletekben jutottak a város birtokába. Ezt a feltevésemet azzal 
magyarázom, hogy igen különböző elegyetlen luc, vörös, feketefenyő, tölgy és 
kőris foltokat találunk, aszerint, ahogyan azokat, egymás után a város megszerezte 
és beerdősítette. Ez az idő 1885-88-as években lehetett.
Ennek a tagnak is a fafajai úgy, ahogyan az eddigieknél és már láttuk a sarj 
eredetűek voltak és elegyetlen tölgy, cser, gyertyánosok, elegyetlen nyíresek, majd 
ezek egymással elegyedve, több-kevesebb tölgy, gyertyán nyírrel és nyárral 
elegyedve voltak már 1800-ban is. Itt is mint a legtöbb helyen a bükk is előfordult. 
Egyes részein sok mogyorócserje, a déli részében beszórtan erdeifenyő, az árokban 
fűz, éger.
A teljes átalakítása pénz hiányában nem történt meg. Tarvágások után, a 
hézagokat luc, vörös, erdeifenyő és feketefenyő csemetével pótolták, azzal az 
elgondolással, hogy ezek a felverődő tölgy, gyertyán saijakkal jó lombbal elegyes 
állományokká fejlődnek. Most ezek az állományok immár 63 évesek s így a 
lombfákból számottevő fatömeg gyarapodás nem várható. Időszerűvé vált a 
fokozatos átalakítása részben áttelepítéssel, részben fokozatos felújítással.

a) erdőrészen 1858-ban 60 %-ban nyír, 40 % gyertyán volt itt-ott bükkel az uralkodó, 
amelyet akkor levágtak és főleg lucfenyővel, vörös, erdei és feketefenyő csemetével 
foltozták. 1925-ben 30 % tölgy saijat, 40 % lucfenyőt, 30 % gyertyánt, sok erdei és 
feketefenyőt foltokban, az árokban égert találtak. 1952-ben 25 % tölgy, 6 % 
gyertyán, 37 % luc, 16 % vörös, 9 %-ban erdei, 7 %-ban feketefenyő volt benne, 
szórtan bükk, hárs, juhar, nyír, az árokban égerrel elegyedve. A korábbi
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gyérítésekkor a gyertyánt erősen visszaszorították a luc érdekében. Talaja 
helyenként kavicsos.

b)-i és 1) erdőrészek helyén volt a fent említett legelő. A b), c) erdőrész 66 %-ban luc, 
10 %-ban vörös, 24 %-ban erdei, amelynek a c) részét 1947-ben ki kellett vágni, 
mert a szú kipusztította. Ismét elegyetlen lucos van benne (5 éves). Egyébként a

c) erdőrészen tölgy 10 %, cser 14 %, lucfenyő 8 %, vörösfenyő 49 %, erdeifenyő 4 %, 
feketefenyő 15 % van benne.

d) rész főleg cseres makkvetésből.
e) erdőrész vörösfenyő, erdeifenyővel és cserrel és a szomszéd erdőrészből 

belevetődött kőris aljnövényzettel.
f) erdőrész elegyetlen fekete fenyves tölgy és vörösfenyővel itt is sok kőris 

alátelepüléssel.
g) erdőrész elegyetlen kőrises tölgy, cser, fekete és vörösfenyővel.
h) erdőrészen tölgy 40 %, kőris 8 %, lucfenyő 32 %, erdeifenyő 16 %, cser, 

erdeifenyő és vörösfenyővel, kőris természetes újulattal.
i) erdőrész erdei fenyves, luc, vörösfenyővel és kőrissel.
j) erdőrészen 1843-ban főleg tölgyes volt sok gyertyánnal és nyírrel, 1893-ban vágták 

le és luc-, vörös- és erdeifenyővel ültették be. 1925-ben 50 % tölgy és cser, 20 % 
gyertyán, 20 % lucfenyő, 10 % erdeifenyő és feketefenyő, 1953-ban 13 % tölgy, 31 
% cser, 14 % gyertyán, 20 % vörösfenyő, 20 % erdeifenyő volt benne.

k) erdőrészen 1843-ban gyertyános tölgyesek voltak nyírrel, égerrel. Luc-, erdei- és 
feketefenyővel ültették be. 1925-ben 50 % luc, 20 % erdei- és feketefenyő, 20 % 
gyertyán, 10 % tölgy, cser. 1953-ban 14 % tölgy, 58 % cser, 14 % luc, 22 % 
vörösfenyő néhány kőrissel.

1) erdőrész legelő volt 1880-ban feketefenyővel ültették be.
m) erdőrész 1843-ban tölgyes gyertyános volt nyírrel elegyesen. 1894-ben tarra vágták 

és luc-, erdei- és fekete- vörösfenyő és egynéhány jegenyefenyővel ültették be.
1925-ben 40 % lucfenyőt, 30 % erdei- és fekete, 20 % vörösfenyőt, 10 % gyertyánt 
sok tölgyet és egy-két jegenyefenyőt, 1953-ban 17 % tölgyet, 11 % gyertyánt, 24 % 
lucfenyőt, 18 % vörösfenyőt, 30 % erdeifenyőt, szórtan csert, bükköt, égert, 
jegenyét találtak benne. A lucfenyő egy része 1947-ben elpusztult.

n) erdőrészen ugyan az mint fent. Ez a rész sokkal kövesebb és szárazabb.
o) erdőrészen tölgyes-gyertyános volt. Lucfenyő, erdei, és vörösfenyővel ültették be. A 

luc nagy része 1947-ben kipusztult. Az erdeifenyő nagy részét a nedves folton a 
szél kidöntötte. Luc- és jegenyefenyő 4 éves.

p) erdőrész 51 %-ban lucfenyő tölgy, gyertyán sarjakkal, vörös és erdeifenyővel, 
egynéhány bükkel.

106. tag. a), b), c) erdőrészeit 1860-ban ősrégi kiöregedett gyertyános volt bükkel sok 
nyírrel és nyárral az árokban, égerekkel, egynéhány erdeifenyővel. Ezekből 
egynéhány böhönc a Ferencforrástól északra levő dombon még ma is megtalálható. 
1880-ban vágták le. Luc-, erdei-, fekete- vörösfenyővel és kocsányos tölggyel 
ültették be sok helyen sorokban. A lucfenyőkből a szebb és a ritzingi út mentén 
álló törzsekből 1943-ban a németek sokat kivágtak, sokat 1947-ben a szú pusztított 
el. 1950-ben az alátelepítés érdekében 40 %-os szálalással megtartott állomány 
vörösfenyővel szépen alátelepült. Azonban ezekből az újulatokból elegendő fény
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hiányában sok elpusztult. Átalakítása folyamatban van. 1925-ben 30 % luc, 30 % 
vörösfenyő, 20 % kocsányos tölgy, 20 % gyertyán volt benne sok erdei és 
feketefenyővel, az árokban égerrel. 1953-ban Ks tölgy 16 %, gyertyán 11 %, éger 5 
%, lucfenyő 47 %, vörösfenyő 13 %, szórtan bükk, szelídgesztenye.

d) erdőrészen 1863-ban és 1890-ben vágták le. Ekkor ezt az erdőrészt is luc-, erdei- 
vörösfenyővel ültették be. Egynéhány 1860-ból származó öreg erdeifenyő böhönc is 
található benne. 1947-ben fellépett szú a nyugati sarkában levő luccsoportban 
pusztított ki egynéhány törzset. A főút mellett egy vándor csemetekert is volt.

107. tag. Az előbbitől nyugatra fekszik. 1830-ban a nyugati szélén, az árok mentén 
gyertyános, a többi részén gyertyános tölgyes, illetve tölgyes gyertyános volt 1/3-ad 
1/4-ed részben nyír-nyárral. 1890-ben és 1927-ben is tarra vágták. Makkhullásból 
igen szép tölgy újulat keletkezett természetes úton. A hézagokat erdei-, luc- és 
jegenyefenyővel pótolták. A magról nőtt tölgyekből a fenyők sokat elnyomtak.

a) erdőrész 1889-ig rét volt, amelyet a város luc- és vörösfenyővel ültetett be. 1947- 
ben le kellett vágni. A szú elpusztította. A ma benne lévő éger, kőris a szomszéd 
erdőrészek vetéseiből természetes úton keletkezett. A távvezeték két részre osztja.

b) erdőrészen 1839-ben 60 %-ban tölgy, gyertyán, 40 %-ban nyír-nyár volt sok 
mogyoróval s beszórva luc- és erdeifenyő hagyás fákkal. Utoljára 1920-ban vágták 
le és erdei-, luc-, vörös- és jegenyefenyővel ültették be. A benne levő erdeifenyő 
hagyás fákat továbbra is benne hagyták. Ezeket a szél fokozatosan kidöntötte. A 
közepén levő nedves folt felújítása fenyővel nehezen ment. 1925-ben kanadai nyár 
dugványt is ültettünk bele, de sikertelenül. 1925-ben 40 % erdeifenyő, 40 % luc, 10 
% vörös, 10 % jegenyefenyő sok gyertyánnal, tölggyel, égerrel, nyírrel volt 
elegyesen, a fenyők részben sorokban voltak ültetve. Több ízben volt pótolva s 
ezért sok benne a nyomorgó fenyő. 1953-ban 10 % tölgy, 5 % gyertyán, 30 % 
lucfenyő, 15 % jegenye és 40 % erdeifenyő volt.

c) erdőrészen 1839-ben gyertyános tölgyes volt nyír-nyárral, egynéhány bükkel. 
Utoljára 1919-ben termelték ki. Luc-, jegenye, erdeifenyővel ültették be. Sok 
inagtölgy is van benne. 1953-ban 50 % tölgy, 5 % gyertyán, 10 % lucfenyő, 15 % 
jegenyefenyő, 20 % erdeifenyő volt benne sok vörösfenyővel, néhány bükkel és 
juharral.

e) erdőrész leírása ugyan az, mint a c) erdőrészé, csak kevesebb tölgy és több 
erdeifenyővel és jegenyefenyővel sok nyír-nyárral, égerrel. Sarkában akác.

d) erdőrészen 1835-ben gyertyános tölgyes volt sok nyír-nyárral, egynéhány bükkel, 
kőris és égerrel. Utoljára 1915-ben vágták le. Felújítása sikeresnek nem mondható. 
Fele részben még mindig sarjeredetű tölgy és gyertyánból áll.

f) erdőrész teljesen délnyugati kitettségű. Az árok mentén gyertyánosok nyárral, a 
gerinc mentén tölgyesek gyertyánnal és nyírrel, egy néhány bükkel, erdei- és 
lucfenyővel elegyesen voltak 0,6 sűrűséggel sok hanga folttal már 1839-ben is. A 
tölgy vetéséből sok természetes újulat keletkezett, amelyeket azután erdeifenyővel 
pótoltak. Utoljára 1928-ban termelték ki. 1946-ban majdnem teljesen leégett. Tőre 
kellett vágni és a fenyőt újra ültetni. 1953-ban tölgy 70 %, erdeifenyő 30 %. Sok 
nyír-nyár, fűz. A határ mentén 1953-ban rakétától meggyűlt és leégett folt.
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108. tag. E tájegység legnagyobbik része az országhatár. „Büdös forrás” - Ritzingi út 
és a 107 tag között fekszik. Teljesen déli fekvésű, a határ mentén meredek völgy, 
partszegéllyel. Ez a része nehezen járható. A Ritzingi út mentén tölgyesek, ettől 
délre az árok felé mind több és több gyertyánnal és bükkel, az árok mentén 
gyertyános volt égerrel. A keleti felében levő gerinc mentén több lucfenyővel. 
Utoljára 1924-1929-ig terjedő időben vágták le. A legnyugatibb sarkában van a 
„Büdös forrás” a soproni turistáknak volt kedvenc kiránduló helye. Ez a forrás, 
dacára magassági fekvésének, egész éven át bőven adott vizet. Az erdőgazdaság 
kőbe is foglalta. Tehát szennyeződés mentes. Ma a határzár miatt nem látogatható.

a) erdőrész 1879-ben is még gyertyános volt nyír-nyárral, a hézagaiban sok hangával. 
Utoljára 1924-ben vágták le. A tuskóirtások helyét erdeifenyőmaggal, az árok 
mentén jegenyefenyő csemetével ültették be. Sok volt a mageredetű tölgy csemete 
is benne természetes úton. 1953-ban 20 % tölgy, 30 % gyertyán, 10 % lucfenyő, 40 
% erdeifenyő nyír-nyár, szil, az árok mentén jegenyefenyő, szil, kőrissel elegyesen 
volt benne. Bükk és tölgy sarjakkal.

b) erdőrészen tölgy gyertyános volt nyírrel-nyárral tölggyel és bükkel elegyesen. 
Utoljára 1925-26-ban termelték ki. Az idős lucok állva maradtak. Luc-, erdei- és 
jegenyefenyővel ültették be. Sokáig tisztítatlan volt és így az előtörő sarjak sok 
értékes fenyőt kiéltek. 1953-ban tölgy 10 %, lucfenyő 40 %, jegenye 20 %, 
erdeifenyő 30 % volt sok nyír-nyárral a gerincen akáccal, foltokban kevés 
feketefenyő.

c) erdőrészen tölgyes gyertyános volt nyír-nyárral bükkel. Luc-, jegenye-, vörös-, 
erdeifenyővel ültették be. Észak-keleti fekvésű. A sarjak sok fenyőt elnyomtak. 
1953-ban 10 % tölgy, 35 % lucfenyő, 20 % jegenyefenyő, 25 % vörösfenyő, 10 % 
erdeifenyő, szil, kőris, éger, nyír-nyárral volt benne.

Úgy vélem nem érdektelen, ha ismertetem az akkori állomány viszonyokat, mely az 
erdők abban az időbeli állapotát jellemzi, 1884/85. évtől a következő 10 év alatti 
időben kitermelt fatömeget.

1884/85. évben kitermeltek 29.84 k.holdat s ezen volt
600 rn3 sár. tűzi fa

1885/86. évben kitermeltek 9.94 k.holdat s ezen volt
200 m3 sár. tűzifa

1886/87 évben kitermeltek 19.89 k.holdats ezen volt 
1.6 m3 szerszámfa 586.4 m3 sár. tűzifa 

1887/88. évben kitermeltek 19.89 k.holdat s ezen volt
572.8 m3 tűzifa 269.8 m3 ágfa = 42,- m3 

1888/89. évben kitermeltek 19.89 k.holdat s ezen volt
17.3 m3 szerszámfa 628.6 m3 sar.tűzifa 334.4 m3 ágfa

holdanként 52.5m3 
1889/90. évben kitermeltek 19.89 k.holdat s ezen volt

32.25 m3 szerszámfa 846.92 m3 sar.tűzifa 357,- m3 ágfa
holdanként 65.17m3 

1890/91. évben kitermeltek 19.89 k.holdat s ezen volt
75.97 m3 szerszámfa 1389 m3 sar.tűzifa 471,- m3 ágfa

510 m3 ágfa 

170 m3 ágfa 

246.7 m3 ágfa
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holdanként 98.3m3 
1891/92. évben kitermeltek 19.90 k.holdat s ezen volt

84.14 m3 szerszámfa 1224 m3 sar.tűzifa 475,- m3 ágfa
holdanként 90.6m3 

1892/93. évben kitermeltek 19.90. k.holdat s ezen volt
176.61 m3 szerszámfa 1207 m3 sar.tűzifa 460,- m3 ágfa

holdanként 93.6 m3 és végül 
1893/94. évben kitermeltek 19.90 k.holdat s ezen volt

32.66 m3 szerszámfa 882 in3 sar.tűzifa 339,- in3 ágfa
holdanként 63.6 m3

10 évi vágáson 198.93 k.holdat és ezen volt 12.150.55 m3, ami átlagosan k.holdanként
61 m3-t tesz ki. Ugyan ez alatt az idő alatt a vágásterületen visszahagytak 100 drb. 
legszebb fát, aminek a fatömege k.holdanként 20 m3-t tesz ki. Volt azonban olyan év 
is, mint az 1897. évi, amikor 23.35 k.holdon 612 m3 volt a fatömeg. S ezt tövön 
értékesítették (k.holdanként 26.2 m3).
Ebben az időben 1888-1894-ig elültettek részben a rendes vágásokban és a beerdősített 
területek pótlásaira összesen 563 k.holdon 13.000 drb. feketefenyő, 2000 drb. kőris, 
juhar csemetét. Bekapáltak 23.5 h.liter makkot. Egy napszámos naponként 120 darab 
csemetét ültetett el. Kát. holdanként tehát mintegy 1450 drb. csemetét.

Várhelyi tájegység

Határai: A Fáberréttől kezdődően a Rétzényi úttól északra eső terület a Büdös forrásig, 
innen a Kövesárok a brennbergi útig, a brennbergi út -  Bánfalva, Tatschiárok -  az 
úrbéresek erdeje, az Angerszántók. A Stayer Alpok legvégső nyúlványának két 
baloldali kiágazása. Legmagasabb pontja az Ultra és a Várhely. Két fő vízrendszere 
három részre osztja. Az egyik rész a Fáberrét-Rétzényi út -Tatschiárok által határolt 
rész, a másik a Tatschiárok -  Tolvajárok (Diebmannsgrabe) közti erdőkomplexum a 
Várhellyel és a harmadik terület ettől nyugatra a Kövesárokig az Ultrái rész. Ez a 
tájegység meredek zugaival keskeny, még feltáratlan, kimosott útjaival sok helyen a 
25°-ot is elérő hegyoldalaival, tájszépészeti szempontból is egyike a soproni erdők 
legszebb részeinek. Ez a feltáratlansága azonban a használati fatömegek kiszállítását 
nehezíti és költségessé teszi. Völgyeiben úgyszólván egész éven át csörgedez egy kis 
patak.
Két ismert forrása van, az egyik a Tatschiárok elején, annak jobb oldalán a köz
birtokossági erdő területén, a másik ugyanannak az ároknak mellékágában az úgy
nevezett Ördögárokban van. Az előbbi kőbe van foglalva. Úgy a Tatschiárokban, mint 
a Kövesárokban kisebb idegen rétek is voltak, amelyeket idők folyamán a város 
megvásárolt és a Kövesárokig lucfenyővel beültetett.
Talaja nagy részében sericit-kloritfillit, kisebb részén muszkovit gneisz van, disztenes 
csillámquarcit foltokkal, váltakozó rétegezettséggel. E kőzet felett az előbbiek 
elmálásából különböző vastagságban több-kevesebb homokot és kavicsot tartalmazó 
agyag fekszik. A termőréteg, egyes kőkibukkanásos helyeket kivéve, mint az Ultra-i, 
Muck-i, Várhely-i, Tölgyesmocsár-i, elég mély és jó összetételű. A vízállásos, 
mocsaras völgyfenekek az égerek tenyésztésére kitűnően alkalmasak.
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Ez a tájegység 1277-ben még királyi várföld volt. III. Endre király oklevelének 
bizonysága szerint 1291-ben Bánfalva a körülötte fekvő erdőkkel együtt már a városé 
volt, s így ebből az következik, hogy ezt a területet IV László király adományozta 
Sopron városának e két évszám közti időben.
Éghajlata mérséklet. Átlagos középhőmérséklete 10 °C. Átlagos évi csapadék- 
mennyiség 700 mm körül van. A levegő páratartalma különösen a völgyekben elég 
magas, s dacára a tengerszint feletti magasságnak a luc- és jegenyefenyő jól díszlenek. 
A gerincek, déli, délnyugati oldalai szárazak, a luc tenyésztésére nem alkalmasak.
Ezen a területrészen is, mint mindenütt a többi városi erdőterületen évszázadokon 
keresztül saij-erdőgazdálkodás folyt, a tuskók igen vének voltak, saijadzásra 
képtelenek. A vágások nagyságát a lakosság tűzifaszükséglete szabta meg. A fahozam 
a városi polgárok részére az adójuk arányában a kerüköltség megtérítése ellenében 
volt kiosztva, s a város szükségletét is ebből fedezték. Az úrbéri rendezésig a 
vágásforduló 25-30 éves volt. Az 1786. évből származó Holzschlag karte, Holzschlag 
Plán dér Urb. und Bürgelwald 1827/28-ból, 1788-ból Per Adream Sarközy térképek 
szerint az egész erdő 30 egyenlő részre volt osztva, (lásd sz. kép). Ezen a részen a 2. 
sz. vágássorokat találjuk. Uralkodó fanemek ekkor a gyertyán, tölgy, több helyen a 
bükk sok nyírrel-nyárral. Előfordultak még hárs, juhar és éger. Száraz helyeken itt-ott 
erdeifenyő foltok. Elszórva mindenütt a madárcseresnye és szelídgesztenye. Ez utóbbi 
főleg Sopronbánfalva felé eső oldalakon, a község déli szélén lévő gesztenyés 
kertekből származott.
Az ősidők óta folyt legeltetés, majd az alomszedés következtében a talajok is annyira 
tönkrementek, hogy állapotuk tovább fenntartható nem volt. Afféle saijadzó képessége 
csak romlott, mindig kevesebb fa jutott a folyton szaporodó polgárságnak. Az 1879. 
évi úrbéri elkülönülés után a város, miután minden legeltetést megtiltott, elhatározta, 
hogy átalakítja erdeit. Fanemcseréül a tűlevelűeket választotta és a letarolt területeken 
luc-, vörös-, feketefenyő és tölgycsemetével való beültetését rendelte el.
Hogy az akkor elrendelt radikális intézkedések mennyiben váltak be, arról az azóta 
keletkezett állományok mutatják, összehasonlításul a szomszéd úrbéresek erdeivel, 
ahol az ősi saijerdőforma még most is megvan alacsony vágásfordulóval. A volt városi 
erdők talajai állandóan javulnak, ahol az állományok elég sűrűek, s a nedvességet is 
jól tartják, olyan helyeken a talajok üdék, a helyesen választott fafajok szépen 
fejlődnek. Általánosságban, most a 80 év távlatából elmondhatjuk, hogy lucfenyőt a 
Kövesároktól keletre fekvő területeken csak az északi oldalakon, s a gerincekre, 
továbbá déli, nyugati oldalakra pedig erdeifenyőt, vörösfenyőt és tölgyet ültessünk. 
Mindenütt második szintnek a hársat, gyertyánt, mint talajjavító fafajokat. A talajok 
itt szárazabbak, a csapadék is kevesebb, mint a hátsó Brennberg-i és Vadászház-i 
erdőkben.
Valamikor ezek az erdők is tölgyesek és bükkösök voltak gyertyánnal elegyesen. 
Amint az előbbiek folytonos tarvágással ritkultak, mind nagyobb és nagyobb teret 
hódított el a gyertyán. A kiritkult foltokba betelepült a nyír és a nyár. A rövid 
vágásfordulójú állományok magot még nem teremtek. Az úgyszólván ingyen fát 
kiszolgáló erdő felújítására addig, míg közös gazdálkodás folyt, pénzt nem áldoztak, 
tehát annak magról való felújítására lehetőség nem volt. 1850-ben Rinaldi, akkori 
erdőmester többször is felhívta a város figyelmét arra, hogy ez a gazdálkodás a teljes 
elkopárosodáshoz vezet. Már akkor egész hegyoldalakat ellepett az áfonya, a talajok 
kezdtek elhangásodni. A folytonos legeltetés és alomszedés is a talajok teljes
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leromlásával járt. Lényeges változás azonban csak az úrbéri rendezéssel kezdődött, 
amikor a szomszéd községek megkapták a saját erdeiket, a többi terület a városé lett, 
ennek fejében a községek lemondtak minden eddigi gyakorolt jogaikról (legeltetés, 
ingyenfa, alomszedés). Az 1867-es polgármesteri jelentésekből megállapítható, hogy 
már abban az időben felfigyeltek az erdők jelentőségére. Látták, hogy az a használati, 
kezelési forma nem megfelelő és sokáig nem tartható fenn. A kitermelt fatömeg a 
lakosság szükségletét éppen csak kielégíti, de már látták, hogy az évi kitermelhető 
fatömeget valami módon emelni kell. Az erdei kártételek is állandóan emelkedtek. 
Scherfel Róbert erdőmester, majd Hlavacsek erdőmester jelentéseikben állandóan 
figyelmeztetik az erdészeti bizottságot a bekövetkezendő veszélyre és javaslatot is 
dolgoznak ki az üzemmód megváltoztatására, a vágásforduló felemelésére. A talaj 
megjavítása érdekében mindenhol a legeltetést beszüntették, az alomgyűjtést is 
megtiltották s azt csak az erdőbirtok határárkaiból és a mély kimosott erdei utakról 
való összegyűjtésre korlátozták.
Talajjavító fanemmé a fenyőféléket telepítették be. Ezzel a fenyvesítéssel nem az volt 
az elgondolásuk, hogy az egész erdőt elfenyvesítsék, hanem csak a gyertyán 
visszaszorítása volt a fo cél. Ezért az átalakítás céljaira luc-, vörös és feketefenyőt 
választottak és vágásfordulót 30 évről 60 évre emelték fel. Az ültetés mindenhol 
sorokban történt, azzal a céllal, hogy az állomány-ápolási munkák csak a sorokra 
szorítkozva olcsóbbá váljanak. így is óriási áldozatot követelt a város polgáraitól, mert 
egyrészt a vágásforduló felemelésével kevesebb lett a vágható, tehát értékesíthető 
fatömeg, másrészt a csemeték nevelése, ültetése, ápolása igen nagy összegeket 
emésztett fel. E telepítések újszerűek voltak, sok hiba is csúszott bele. Az időben és 
gyakrabban elvégzendő ápolási, tisztítási munkák elmaradtak, ritkábbak lettek s így a 
szépen indult sikeres telepítések csemetéiből sok elszáradt. A feltörő, gyorsabban növő 
saijak és lágyfák lenyomták azokat, pótlásukról már nem gondoskodhattak. így sok 
helyen itt is a régi sarjerdőformát találhatjuk meg.
Az elegyítés minden formáját megpróbálták, s most már elmondhatjuk, hogy ezeknek 
a fafajoknak váltakozó sorokban való ültetése nem vált be. A fényigényes vörösfenyő 
és tölgysorok a luc nyomására még most is pusztulnak.
De ezt a hibát már régen felismerték és abba és hagyták. A foltokban, csoportokban 
való elegyítéssel, alsószintben árnyat tűrő lombfákkal, a jövő állománya van 
kialakulóban. A nagymérvű lucosítást már az elmúlt évtizedekben nagymértékben 
csökkentettük. A feketefenyő ültetése helyett az erdeifenyőt vezettük be. A tölgyek 
ültetése igen körülményes, nagy türelmet és gondos ápolást igényel. Éppen ezért csak 
ott szorgalmazzuk, ahol ennek természetes úton való felújítása is sikerrel kecsegtet. A 
már jól fejlődő fenyők alá, ha az nem volna, hozzuk be a bükköt és a gyertyánt, mint 
második szintet. Ezzel a talajok vízgazdálkodását, hidroklímáját nagy mértékben 
emeljük, s a tenyészteni szándékolt állományok fejlődésére kedvező körülményeket 
teremtünk.
Amint azt már említettem, ennek a tájegységnek keleti határa a Fáberrétnél kezdődik, 
a neve is azt mutatja, hogy valamikor rét volt, amelyet a város megvásárolt. Itt épült 
két erdészkerület részére egy kettős erdőőri ház 1887-ben a Várison lévővel együtt, 
illetve egy időben. Közös folyosó választotta el egymástól s ebből sok viszály, sőt 
gyilkosság is történt. Szóváltás közben egyik erdőőr leszúrta a másikat.
1930-ban átalakítottuk, a közös folyosót eltüntettük és mindenik lakást külön-külön 
bejárattal láttuk el. A háborús kárt 1948-ban ismét helyreállítottuk.
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1885-ös, 1924-es és 1954-es állományok korviszonyait és fafaj eloszlását a alábbi 
táblázat mutatja.

Fanemek eloszlása a koroszálvokban

Fanem Év 1-
10

11-
20

21-
30

31-
40

41-
50

51-
60

61-
70

71-
80

Puszta
vágás

Ösz-
szes

%

1885 1 39 28 23 150 5 246 23
Tölgy 1925 70 53 82 35 3 46 8 44 341 31

1955 5 62 85 46 32 67 51 - 1 349 33
1885 29 7 36 4

Bükk 1925 1 12 3 16 2
1955 - - - - - - - - - - -

1885 35 34 23 148 5 245 22
Gyertyán 1925 18 28 17 18 7 60 31 39 218 20

1955 5 30 35 38 - 12 3 - - 123 11
1885 5 22 20 104 4 155 14

Nyír 1925
1955 1 2 1 - - - - - - 4 -

1885 5 22 20 59 4 110 10
Nyár 1925 15 2 17 2

1955 - - - - - - - - - - -

1885 1 1
Kőris 1925

1955 2 - - - - 1 - - - 3 -

1885 2 1 1 4
Juhar 1925

1955 - - - 3 1 - - - - 4 -

1885 8 20 2 30 3
Hárs 1925 1 1

1955 - 1 - - - - 3 - - 4 1
1885 116 16 132 12

Lucfenyő 1925 42 93 64 50 48 3 300 27
1955 8 37 24 91 66 23 23 - - 272 26
1885 29 12 3 44 4

Vörösfenyő 1925 2 15 33 20 11 81 8
1955 2 5 2 11 33 26 20 - - 89 8
1885 62 8 3 73 7

Feketefenyő 1925 2 9 3 4 18 2
1955 - 3 4 - 8 9 4 - - 28 2
1885 1 1

Erdeifenyő 1925 29 6 15 8 9 2 72 7
1955 35 26 46 26 7 10 7 - - 157 14
1885 3 4 7 l

Éger 1925 3 1 4
1955 - - - 2 1 - 1 - - 4 1
1885 1 1 2

Fűz 1925
1955 - - - - - - - - - - -
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Jegenyefenyő
1885
1925
1955

7
3

2
2
9 13 9

3
2 4

2
12
40

1
4

1885 211 125 123 86 515 28 1088 100
Összes: 1925 168 197 217 148 85 140 43 86 1022 100

1955 61 175 210 226 148 150 116 - 12 1077 100

90. tag. A múlt században gyertyános tölgyes volt, sok bükkel és nyír, nyárral. A 
csemetekert helyét 1880-ban vágták le és vörös- és lucfenyővel ültették be. 1947- 
ben a szú az egész állományt tönkretette. Le kellett vágnunk, s minthogy 
csemetekertre volt szükségünk, rigoloztuk és luc-, erdei- és jegenyefenyő csemetét 
neveltünk benne. A homokos agyagtalajon az első évben gyönyörű csemetéket 
neveltünk. A többi részét 1859-ben termelték ki. Felújítása sarjakról történt.
1924-ben 80 % gyertyán, 10 % tölgy, 10 % nyír volt sok bükksaijjal. 1928-ban 
vágtuk le. A tölgy részben természetes újulat, részben makkrakásból származik. A 
csemete-kert mögötti kőrises régi kőris, juhar, éger állomány természetes újulata. 
Jegenyefenyő csemetével ültették be, azonban a feltörő és gyorsan növő kőris, juhar 
és éger csemeték teljesen elnyomták azt. Némileg jobb fejlődést csak a házi kert 
déli sarkánál lévő csoport mutat a nagy kőrisfa alatt. Ennek a kíméletes 
eltávolításával ezt a csoportot még meg lehetne menteni. Ma az

a) erdőrészen 1887-ből származó 10 % tölgy és 20 % lucfenyő, 70 % vörösfenyő áll, 
egynéhány feketefenyő és szelídgesztenye, juharral elegyesen.

b) részen 1887-ben ültetett luc-, vörösfenyő állomány áll feketefenyővel vegyesen. 
Sok nyír, nyár, fűz, tölgy és cser hagyásfák szélvédőül.

c) erdőrész déli út menti részén keskeny sávban egy öreg erdei fenyves állott, tölggyel 
alátelepülve. A ma benne lévő erdeifenyő ennek vetéséből származik. Ma itt tölgy 
70 %, gyertyán 20 %, erdeifenyő 10 % sok nyír, nyár, fűz egynéhány vörösfenyő 
van benne.

d) részen egy öreg gyertyános tölgyes volt a csemetekert helyén állott luc- és 
vörösfenyő állomány védelmére szélvédőül. Csemetekert céljaira ezt is levágták és 
lucfenyővel beültettük. Elég üde talajú.

e) erdőrészen 58 éves kőris és éger áll néhány juharral és hárssal, sínylődő 
jegenyefenyővel. A c) részletben van még a Csk 3. számú régi csemetekert. Ez 
eredetileg vándor csemetekert volt s arra volt hivatva, hogy a nagy átalakítás 
kezdetén a vidék csemeteszükségletét kielégítse. Sokáig szolgálta ezt a célt. 
Trágyázva tudomásom szerint csak egyszer volt, s így talaja teljesen tönkrement. 
Célszerű volna felhagyni és beerdősíteni.

113. tag. Régi időben a 18. században tölgyesek, gyertyánosok, bükkösök voltak nyír, 
nyárral. Különböző időkben vágták le, s így más-más összetételű állományok 
keletkeztek rajta. Más volt az összetétele 1800-ban, más 1924-ben és mást találunk 
ma. Feketeáfonyás volt úgyszólván az egész tag sok hangával. A tölgysaijak 
kivénültek, a bükk majdnem teljesen eltűnt, gyertyán csak az üdébb hajlatokban, 
északi részeken és a Rétzényi út mentén maradt meg. Ez volt a városi erdő 
legrosszabb, legjobban tönkretett talajú erdeinek egyike. A község közelsége miatt, 
hosszú évszázadokon át tartó legeltetés nyomai még most is megtalálhatók.
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Minthogy az erőrészek határai megváltoztak, azért a mai állapotból indulok ki és 
az egyes erdőrészek korábbi fafajait is felsorolom. Az

a) rész tagosítással került az erdőgazdaság birtokába, Kis parcellákból álló gesztenyés 
kertek voltak, bánfalvi lakosoké. Kitelepítésükkor e területkomplexum a község 
tulajdonába került. Ekkor a rajta lévő gesztenyefák nagy részét levágták, s mint 
hasznavehetetlen fátlan területet, a T.Sz. tulajdonába adták, utána ismét az 
erdőgazdaságé lett. Hovatartozását tisztázni kellene, mert ebben a formájában déli, 
délnyugati fekvésénél fogva talaja tovább romlik. Már most is nagy kiterjedésű 
hangafoltok vannak benne. A hegyoldal tövében egy igen jóízű, bővizű, kőbefoglalt 
forrás van. A

b) részlet 1869-ben főleg tölgy és gyertyános volt, bükkel, nyír, nyárral és vörös
fenyővel. Az árkokban éger, egynéhány hárssal. Erdei-, luc-, vörös és jegenye
fenyővel ültettük be. Azonban 1944-ben nagy része leégett. Csak a vastagkérgű 
erdeifenyőből maradt meg néhány darab. A ritkább foltokat minden évben 
pótoljuk. A maghullásból keletkezett és leégett tölgyeket tőre vágtuk. így itt ma 
kocsánytalan tölgy 5 %, bükk 5 %, lucfenyő 25 %, jegenyefenyő 10 %, erdeifenyő 
40 % van benne sok nyírrel, nyárral, hárssal, szelídgesztenyével, az árkokban 
égerek, több vörös-fenyővel. A

c) erdőrész a sétaútig, 1889-ben tölgyes, bükkös, gyertyános volt. Fekete-, erdei-, luc- 
és vörösfenyővel ültették be. 1924-ben 30 % lucfenyő, 10 % erdeifenyő, 30 % 
vörösfenyő, 20 % gyertyánsaij, 10 % lucfenyő volt benne, egynéhány tölgy és 
bükksarjjal. Felét 1944-ben a németek levágták és elszállították. Akkor a háborús 
okok miatt beerdősíteni nem lehetett. Nagyon elgyomosodott. Több évi erdősítési 
próbálkozások után még ma is pótlásra szorul. Ma itt az állórész a tulajdonképpen
c) rész kocsánytalan tölgy 10 %, luc 5 %, vörösfenyő 40 %, erdeifenyő 15 %, 
feketefenyő 30 % van benne több bükkel, gyertyánnal és juharral. A

d) erdőrész is két erdőrészből állott. A nyugati felében egy igen szép mageredetű 
cseres volt. 1949-ben vágtuk le. A többi részen lucfenyves volt kevés erdei- és 
vörösfenyővel. 1888-ban telepítették. Addig marhahajtó út volt (Trift). Ezt is 1944- 
ben a németek letarolták, de már elszállítására nem volt idejük. Több mint egy 
évig hevert itt kéregben a sok feldarabolt fenyő, amely azután a szút kitenyésztette, 
aminek következtében ebben a tájegységben egész állományrészek kiszáradtak. Ma 
itt 10 % luc, 90 % erdeifenyő fiatalos van, sok tölgy sarj, szelídgesztenye, nyír, 
nyár, mint védőállomány alatt. Minden évben kétszer is ki kell sarlózni. Az 
erdőrész nyugati szélén a sárgával jelzett sétaút kereszteződésénél állott egy 
bükksarj hét törzsből, a tövinél összenőve. Igen érdekes szép példány volt. A 
turistáknak kedvenc helye. Az öreg sarj lassan romlani kezdett. Egymásután 
pusztultak el a törzsei. Az utolsó törzsét a háború alatt egy szélvihar döntötte ki. 
Ma már csak a helyneve áll. Az

e) erdőrészen tölgyes állott bükkel és gyertyánnal, sok nyírrel és nyárral, egynéhány 
hárssal, helyenként még hézagos, pótlásra inegkísérlendő. Az

f) erdőrészen a nyiladékig tölgyes gyertyános volt nyírrel és nyárral. A benne lévő és 
délről északnyugat felé eső gerincen feketefenyő állomány volt, sok nyírrel és 
nyárral. 1940-ben vágtuk le. Luc-, vörös-, jegenye- és nagy részben erdeifenyővel 
ültettük be. Egy része ennek is leégett. Ma tölgysaij 15 %, lucfenyő 10 %,
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vörösfenyő 5 %, erdeifenyő 70 %, van benne sok bükk, gyertyán, nyír, szelíd
gesztenyével. Az erdeifenyő soros magvetésből származik. A

g) részlet a rétzényi út mentén hosszan elnyúló dombháton fekszik a Tölgyes
mocsárig. Tölgyes, gyertyános volt nyírrel és nyárral, sok erdeifenyővel és bükkel. 
A nagy tölgyfánál lévő mocsaras rész kőrissel volt kiültetve, kevés maradt meg 
belőle. Érdekessége a több mint 300 éves tölgy, amelyik természeti emlék is és 
mint turisztikai hely még ma is megvan. Ennek az erdőrésznek nyugati és az f) 
erdőrésszel határos szélén az f) részletbe duglas fenyőt is ültettünk. Igen szépen 
fejlődtek. Sajnos a fentebb említett tűz itt végződött és ez is áldozatul esett. Egy 
darab sem maradt meg. Ma itt 40 % mag és 20 % saij tölgy, 20 % gyertyánsaij, 30 
% erdeifenyő természetes újulat van benne, sok erdeifenyő hagyásfával, nyírrel, 
nyárral és szelídgesztenyével.

114. tag. Régen bükkös, tölgyes, gyertyános volt nyírrel, nyárral. 1881-ben vágták le. 
Az

a) részben 1928-ban ismét vágás volt s luc-, erdei-, fekete- és vörösfenyővel ültették 
be, azonban a sűrűn nőtt gyertyán, tölgy és bükksaijak elnyomták úgy, hogy 
majdnem elveszettnek tekinthető. 1924-ben 80 % gyertyán, 20 % bükk, egynéhány 
tölgysaij volt benne. 1954-ben kocsánytalan tölgysarj 70 %, gyertyánsarj 20 %, 
szelíd-gesztenye 10 %, több bükk, erdeifenyő, feketefenyő és elnyomott lucfenyő 
volt benne. A tisztítása is késett. Azonban a község közelsége ellen és mint 
erdőszél is, állományvédő szerepet töltött be. Véleményem szerint ezért is 
hanyagolhatták el az erdőben való tisztítást. Már 1924-ben a sűrűsége csak 50 % 
volt. A

b) részen ugyanaz az állomány volt, mint az a) részen. 1881-ben vágták le és luc-, 
vörösfenyővel ültették be. A luc elpusztult. A gyorsan növő vörösfenyők a saijak 
nyomását túlnőtték és ma egy elég szép kétszintű állomány van rajta. Talaja 
kavicsos. A második szintben gyertyán, tölgy és szelídgesztenye van. A keleti 
sarkában egy csoport lucfenyő, az 1947-es szúkárosításból maradt. A

c) részlet korábbi fafajai ugyanazok voltak, mint az a) és b) részen, több tölggyel. 
Luc-, vörös- és feketefenyővel ültették be. Az 1947-es szúkárosítás miatt le kellett 
vágni. Azok alá az elnyomott törzsek alá, amelyeket a szú megkímélt, 
alátelepítettük és természetesen maghullásból is szép újulat verődik fel. Már 1924- 
ben itt-ott jegenyefenyő is volt a szomszéd erdőrész vetéséből. A tölgysarjakat és a 
vörös-fenyőket mind meghagytuk és alattuk is igen szép újulat található. Ma itt a 
kocsánytalan tölgy 57 %, bükksaij 5 %, lucfenyő 15 %, jegenyefenyő 5 %, vörös
fenyő 15 %, erdeifenyő 5 % van benne, néhány szelídgesztenye, jegenyefenyő, 
gyertyán. 1924-ben tiszta lucos volt, elnyomott gyertyánnal, itt-ott tölgy, 
vörösfenyő és erdeifenyővel. Tarra kellett vágni. Kát. holdanként 200 m3 fatömeg 
került ki. Kiszállítása hosszabb időt vett igénybe, s így csak a következő évben 
tudtuk beültetni. A volt szombathelyi N.V.-tól kaptunk tavasszal jegenyefenyő- 
magot. Azonban annak csíraképessége nagyon rossz volt. (Tudvalevő, hogy a 
jegenyefenyőt ősszel kell elvetni.) így ebből a soros ültetésből alig maradt egy-két 
csemete. Ekkor újból beültettük lucfenyő csemetével. Azonban a csemeték gyengék 
voltak. Magágyiak és nem iskolázottak. Közben a gyomok, málna, epilobium, 
bodza stb. úgy elhatalmasodott, hogy csak az évente háromszori sarlózással és
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állandó pótlásokkal tudtuk a mai állapotot megtartani. Közben előretört a tölgysaij, 
szelídgesztenye. A

d) részen ugyanaz a fafaj volt, mint az a), b) és c) részen és abban az időben is vágták 
le. Lucfenyővel ültették be. A szukáit a gazdaság területén 1946-ban itt észleltük 
először. Kezdetben mintegy 1/2 holdnyi vörösödő koronájú luc folt jelezte a szú 
fellépését, amely későbbi hetekben mind nagyobb lett. Az egész erdőrészt ki kellett 
termelni. Az

e) részen gyertyános, tölgyes volt sok hárssal. 1889-ben vágták le. Luc- és 
vörösfenyővel ültették be erdei- és feketefenyővel elegyesen. A lucokat egyrészt 
sikerült a szú pusztítása ellen megvédeni. 1924-ben 70 % vörösfenyő, 30 % 
lucfenyő, itt-ott tölgy, egynéhány erdeifenyő volt benne. Ma kocsánytalan tölgy 29 
%, gyertyán 6 %, hárs 16 %, árkokban éger 8 %, lucfenyő 21 %, vörösfenyő 9 %, 
erdeifenyő 11 %, sok szelídgesztenye, juhar, gyertyán, bodza. Az

f) részen tölgyes-gyertyános volt, szórtan bükkel és hárssal. 1889-ben vágták le és 
luc-, erdei- és feketefenyővel ültették be. A szú itt is csekélyebb kárt tett benne. 
Árokmenti legszebb részéből az itt elvezetett magasfeszültség miatt egy sávot le 
kellett vágnunk. Helyén karácsonyfa telepet létesítettünk. Ma itt 32 % sarj tölgy, 7 
% gyertyán, 24 % lucfenyő, 14 % erdeifenyő, 23 % feketefenyő, itt-ott bükk, hárs- 
saij, szelídgesztenye van benne. Az árokban égersaijak.

115. tag. Sopronbánfalvi úrbéres erdő. Ma Bánfalva község Sopronhoz tarozik. így 
ezen erdő is Sopron határában van, azért itt tárgyaljuk. Ez az erdő is régen, 1879. 
előtti időben Sopron városé volt. IV László király adományozta a városnak 1277-
91. közötti időben. Ma is ebben ős állapotában van. Az örökös tarvágás, legeltetés, 
alomszedés nagyon látszik rajta. Közvetlen a község felett terül el, így nagyon ki 
van lopkodva. Nagy részben nyugati, északi és keleti fekvésű. Mindig tölgyes volt 
sok gyertyánnal és szelídgesztenyével, az árokban égersarjakkal. A tölgy már 
nagyon vén saijakról, itt-ott maghullásból származott. 30-40 éves fordulóban 
kezelték. 1950-ben került állami kezelés alá. Célunk az egész rontott erdő 
átalakítása fokozatosan. Ma három erdőrész van benne. Az

a) részen kocsánytalan tölgysaij 32 %, gyertyán 68 %, szórtan éger, erdeifenyő és 
hárs. A

b) részen kocsánytalan tölgysarj 50 %, gyertyán 30 %, erdeifenyő 20 %, néhány 
vörösfenyő, a patak mentén éger. A

c) részen tölgysaij 40 %, gyertyánsarj 30 %, szelídgesztenye 10 %, erdeifenyő 10 %, 
70 % sűrűségű. Ide tartozott még a mintegy 20 k.hold nagyságú gesztenyés erdő is, 
de ezt a tagosítást a T.Sz.-nek juttatta.

116. tag. Szintén úrbéres erdő. Tölgy saijerdő volt s még ma is az, 60 % sűrűséggel.

117. tag. Szintén úrbéres erdő. Tölgyes, gyertyános feketefenyő beleelegyesítéssel. 
Szórtan luc-, erdeifenyő és szelídgesztenye van még benne. A

b) részlet 50 % erdei fenyves, 20-20 % tölgy és gyertyánsaijakkal, 10 % 
feketefenyővel. Szórtan bükk, szelídgesztenye, juhar, éger és itt-ott vörösfenyő.
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118. tag. Igen rossz, nagy részben gyertyános állomány. Ritkás, kopárosodó 
hangafoltokkal. Régi állapotában látható. Átalakítására, vagy a vén saijak 
felújítására soha senki sem gondolt. Eredetileg bükkös, tölgyes, gyetyános lehetett, 
bükk, tölgy már kevés van benne. Az

a) részen tölgysaij 30 %, bükksarj 10 %, gyertyánsaij 50 %, lucfenyő 10 % van 
benne, szelídgesztenye csak szórtan. A lucfenyő korábbi ültetésű. A háború alatt a 
németek védelmi vonal céljaira munkaszolgáltatásokkal tarra vágatták. 10 éves. A

b) részen 30 % tölgysarj, 70 % gyertyánsarj áll, szórtan bükk, hárs, egy-egy szelíd
gesztenye saij. A

c) és
d) részeken gyertyánsaij 75 %, tölgysarj 25 %, szórtan bükk, hárs, az árkokban 

égerek. Talaja szegény, sekély, homokos agyag. Az
e) és
f) részeket 1950-ben erdeifenyővel beültettük. A hézagokban a tölgy és 

gyertyánsaijak védelmül szolgálnak s majd a második szintet alkotják. Tervünk 
innen kiindulva évenként visszafelé menve kitisztítani és alátelepíteni.

119. tag. Mindig gyertyános volt, sok nyírrel és szelídgesztenyével, egy harmad 
részben tölggyel. Az

a) részen szórtan erdei- és lucfenyő. A nagy hézagokat akarták pótolni, de pénz kevés 
állott rendelkezésre. A közbirtokossági tagok többet nem áldoztak, ezt is csak 
azért, hogy a hatósági előírásnak eleget tegyenek. A

b) rész tipikus gyertyános s tölgyes sok gyomfával. Már háborús vágás.

120. tag. Régen bükkös, tölgyes volt gyertyánnal. A bükksaijak itt is, mint mindenütt 
lassanként elpusztultak. A tölgy tovább bírta, s ma inkább gyertyános tölgyes 
maradt. A régi bükkös helyét mindenhol a gyertyán foglalta el. Idős bükkös 
hiányában bükk újulat sem található benne. Az

a)
b)
c) részeket erdei- és feketefenyő csemetével ültettük és pótoltuk be. Remélhető, hogy 

a talajokkal szemben igénytelen és gyorsan növő erdeifenyő jól fog fejlődni a 
saijak védelmében. A b) részt még pótolni kell. A

d) részen bükk, gyertyánnal elegyes tölgyes volt, áttelepítésre előkészítve 50 %-os 
sűrűségben, 81 % tölgysaij, 9 % bükksarj, 10 % gyertyánsaijjal. A c) erdőrész 
ugyanaz több gyertyánnal Az

f) rész teljesen gyertyános 70 %-os sűrűséggel. A
g) részen 52 % tölgysaij, 19 % bükksaij, 29 % gyertyánsaij erdő áll több hárssal. 

Televényben szegény, sekély homokos agyagtalajok, a folytonos alomszedés és 
legeltetés miatt alig tudnak helyrejönni. A

h) 
i)
j)  erdőrészekről sincs több megemlíteni való, olyan mint a többi már leírt erdőrész, 

több-kevesebb hárssal és bükkel, szórtan szelídgesztenyével, amelyet itt Sopronban 
és környékén őshonos fafajnak kell tekinteni. A 17. és 18. században Sopronnak 
fejlett kádáripara volt s a hordógyártáshoz szívesen vették a jól hasadó
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szelídgesztenyét is. Érdekessége még az, hogy nemcsak a kérge, hanem a fája is 
sok csersavat tartalmaz.

Ezzel a rövid leírással a bánfalvi úrbéresek erdeinek ismertetése befejeződött. Az
egész rossz állapotban lévő erdőnek mielőbbi átalakítása kívánatos.

121. tag. Nagy részben tölgyes volt, több-kevesebb gyertyánnal, nyír, nyárral, sok 
hárssal és juharral. 1840-1852-ben vágták le. Utána ismét saij állományok 
keletkeztek. Az első üzemterv erre a részre is 60 éves fordulót írt elő. 1919-1925-ig 
terjedő időben vágták le. Már az átalakítás előtti időben is próbálkoztak egyes 
foltokat erdei- és jegenyefenyővel befenyvesíteni. így az 1837-es állomány térképen 
a várhelyi jegenye fenyves helyén erdeifenyő állományt találunk. Föhrenwaldnak
hívták ( .....kép). További erdeifenyő folt a j) részlet határát képező út közepe alatt
volt. Az

a) részen 1885-ben 80 % tölgy, gyertyán, 20 % hárs, juhar volt. 1924-ben ugyanezt 
találjuk benne. 1922-ben vágták le és vörösfenyő, luc, jegenyefenyővel ültették be. 
Csak a vörösfenyő maradt meg egy csoport luccal, sok a tölgysarj és több gyertyán. 
A

b) részen 1885-ben tölgyes volt, sok gyertyánnal, hárs, nyír és bükkel, szelíd
gesztenyével. 1924-ben vágtuk le. Erdeifenyő, lucfenyő és a keleti részét jegenye
fenyővel ültettük be. A jegenyéből sokat kilopkodtak karácsonyfának, a vadak is 
sokat lerágtak. Ma itt tölgy 40 %, gyertyán 20 %, luc 20 %, jegenyefenyő 10 %, 
erdeifenyő 10 %, sok gesztenye juhar, több bükk van benne, vörösfenyővel. A

c)
d) részek gyümölcsöskertek voltak, amelyeket 1890-ben beültettek. A c)-be vörös

fenyőt, a d)-be csak lucfenyőt ültettek. A c) részt 1949-ben levágtuk. A levágott és 
feldolgozott, mintegy 200 in3 szép lucfenyő szerfaanyag teljesen elégett 1949. 
tavaszán éjjel. Állítólag egy disszidáló csoport itt gyülekezett s minthogy hideg 
volt tüzet raktak. A sok száraz kéreg és gally tüzet fogott. Csak nehezen tudtuk 
eloltani. 1950-ben jegenyefenyő csemetével ültettük ki, amelyet később luccal 
pótoltunk. A szélvédőül hagyott tölgy, gyertyán, gesztenye, hárs hagyásfákat 1954- 
ben (telén) levágtuk.

d) részen még pótlandó luc- és jegenyefenyő fiatalos van. Az
e) erdőrész sekély, televényszegény, kavicsos, homokos agyag, muszkovit gneisz 

altalajú. A hegykúpon áll a Várhely kilátó. A korai vaskorszakban kirajzolódnak a 
forgalmi útvonalak. A soproni medence peremhegyein megtaláljuk a sánccal 
körül-vett telephelyeket. így itt is, ezen a 483 méter magas hegykúpon kettős, 
hármas sánccal körülvett mintegy 30-40 k.hold nagyságú telephely van. A 
kutatások eddigi eredményeiből az tűnik ki, hogy ezen a helyen favázas, vályog 
száraz fallal körülvett lakott házak voltak. A déli részen mintegy 60 sírhely is van, 
amelyek jórészét régészeink az elmúlt évtizedekben fel is tárták és igen értékes 
leleteket találtak, amelyek a városi múzeumban bármikor megtekinthetők. 
Minthogy ilyen telep-helyeket Fertőrákoson, a Károly magaslaton (Károlyvár) is 
megtalálhatunk, ezeket egy összefüggő földváraknak kell tekintetnünk a 
mindinkább kirajzolódó útvonalak mentén. A sáncok mind a háttérben vannak, a 
völgy felé néző oldal szabad. Gazdasági alapja fémöntésben van, s amelynek
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központja Sopron lehetett. (Sopron és környéke régészeti emlékei. Csatkay Endre.) 
Tehát itt a kelták lakhattak.
1885-ben tölgyes volt sok gyertyánnal, nyírrel és hárssal, bükkel és szelíd
gesztenyével. 1922-ben került ismét levágásra. Erdeifenyő, luc- és jegenyefenyővel 
ültették be. Ma itt 10 % luc- és jegenyefenyő, 20 % erdeifenyő, 70 %, tölgy, 
gyertyán, bükksaijjal, néhány vörösfenyővel. Az

f) részen álló és állott luc- és jegenyefenyő állományok szélvédőül hagyott állományt 
őseredetűnek tekinthető. Most kb. 100 éves, kocsánytalan tölgy 51 %, bükk 35 %, 
gyertyán 9 %, hárs 9 %. Nyírt már régen kiszedték, vagy kipusztult belőle. 
Jegenyefenyő, bükk, gyertyán, tölgy újulat látható alatta. A

g) erdőrészen tölgyes gyertyános volt sok hárssal és nyárral. 1881-ben vágták le, 
illetve lucfenyővel ültették be sok jegenyefenyővel. Az 1946-os szúkárosítás ezt a 
szép állományt sem kerülte el, teljesen elpusztította, Le kellett vágnunk. A 
közvetlen mellette álló jegenyefenyő állományokból egy törzs sem pusztult el. 
Jóval mélyebb gyökérzetű jegenyefenyő a feltalaj szárazságát kibírta, nem 
betegeskedett.
Sok szép újulatot és a beléültetett jegenyefenyősorokat a szarvasok minden évben 
lerágják. Ideje volna, hogy ezt az országos viszonylatban is páratlan jegenye 
fenyvest a szarvasok ellen megvédjük. Ezt a részt a Madárárok, Tatschiárok, 
Ördögárok és a Várhelyre vezető út mellett a Várhely alatt elvivő út mentén 
sürgősen be kell keríteni. Gyönyörű jegenyefenyő, tölgy, erdeifenyő, gesztenye, 
juhar, hárs, lucfenyő elegyes állományt lehetne kialakítani, bükk, gyertyán 
második, harmadik szinttel. A

h) erdőrész jegenyefenyves, a fent már említett vársánc mentén. 1837-ben helyén 
erdei fenyves volt, valószínű előtte gyümölcskert. A mainál ez a szép állomány 
nagyobb volt s az i) részlet egy részét is magába foglalta. 1921-ben egy óriási 
szélvihar ezt a részt részben gyökerestül kiforgatta, részben darabokra törte. 
Megdöbbentő volt ezt a gyönyörűen fejlődő állományt így látni. A szomszéd részek 
levágásakor szélvédőt nem hagytak, s a hirtelen védelmüktől megfosztott szélfák a 
széldöntésnek és széltörésnek áldozatává lettek. Ezen az eseten okulva hagyták 
meg a h) és g) állomány előbb említett szélfogóját. 1837-es állománytérkép szerint 
ezen a helyen erdeifenyő erdő volt (Föhrenwald), utána jegenyefenyővel ültették 
be, ma 100 éves. Szép fejlődésű jegenyefenyves. Állapotánál és minőségénél fogva 
természeti emlék. Az ÉRTI által kiválasztott és törzskönyvezett jegenyefenyő 
magtermő állomány. 1921-ben még gyönyörű kefesűrű jegenyefenyő újulat volt 
alatta 30-40 cm magasággal. Én mint akkor még laikus főiskolai hallgató is 
sokszor elgyönyörködtem benne és ez a szép emlék még ma is teljes egészében 
emlékezetemben van. Ilyen képet csak az én őshazámban, a Gyergyói havasokban 
láttam. Hogy akkor ilyen szépen felújult, okát azzal magyarázom, hogy az első 
világháború alatt és utáni zavaros időkben a vadállományt teljesen kipusztították, 
amint a vadállomány gyarapodott és mint rezervátum, óvásban is részesült, ahol a 
jegenyefenyőt lassanként lelegelték. Azóta is több ízben teljesen bevetődött, de a 
szarvasok és őzek évről-évre lelegelik. Ideje volna véget vetni ennek a 
vadgarázdálkodásnak. Tehát itt nem kell semmiféle talajművelet, a csemete sűrűn 
jön, csak védeni kell a vadrágás ellen. A keleti részén a nyiladék másik oldalán a
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tölgy újul fel természetes úton, s benne a jegenyefenyő mindenhol megtalálható. 
Az

i) erdőrész tölgyes volt nyírrel, bükkel, gyertyánnal és sok hárssal. 1848-ben és 1921- 
22-ben vágták le. Igen gyenge saijállomány volt. Talaja sekély, kavicsos, homokos 
agyag. Luccal, erdei- és jegenyefenyővel ültették be. Sokáig volt a saijak nyomása 
alatt. Ma itt 10 % tölgysaij, lucfenyő 30 %, jegenyefenyő 50 %, erdeifenyő 10 %. 
Ma 21 éves. Sokszor volt pótolva. Az állva és épen maradt jegenyefenyő hagyásfák 
ezt a részt bevetni nem tudták, elgyomosodott s csak sokszori pótlással és állandó 
sarlózással sikerült a mai állapotába felnevelni. A

j) erdőrészen szintén főleg tölgyes volt gyertyánnal, nyírrel és néhány erdeifenyővel. 
1845-ben vágták le. Jó magtermés volt, s így a benne ma található tölgynek egy 
része mageredetű. Luc- és erdeifenyővel van beültetve. Ritkás. Az út mellett 
erdeifenyő hagyásfák 1845. évből valók. Ma tölgy 50 %, luc 10 %, erdeifenyő 40 
% van benne s egynéhány gyertyánsaij. A

k) erdőrész 1884-ben gyertyános tölgyes volt egykét holdnyi tisztással. Luc-, erdei-, 
fekete- és vörösfenyővel ültették be. Ma itt egy 65 éves 46 %-ban luc, 27 % tölgy, 
15 % erdeifenyő, 12 % gyertyánsaij van benne, néhány feketefenyővel, hárs, juhar 
és bükkel. A ritkás foltokban jegenyefenyő újulattal.

122. tag. Az árok menti része 1852-ben gyertyános volt, nyírrel és nyárral. 
Északkeleti részében tölgyes, gyertyánnal és nyírrel. Már akkor is nagyon 
lopkodták, ugyan-annyira, hogy 1925-ben, mikor levágtuk, alig volt 4-5 tized 
sűrűségű állomány rajta. Teljesen elhangásodott hegyoldal volt egy-két 
erdeifenyővel és bükk böhönccel. 1925-ben vágtuk le és akkor nagy részben 
erdeifenyővel és kevés luccal ültették be. 1944-ben az

a) részt a németek védelmi vonal részére letarolták. Újraerdősítésére még ez ideig 
nem került sor. Ma 40 % tölgysarj, 10 % gyertyánsaij, 20 % szelidgesztenyesarj, 
30 % nyír van benne. Az árokban égerek. Mielőbbi átalakításra vár. A

b) részen 70 % erdeifenyő, 20 % luc, és 10 % tölgy van. 1928-ban az erdőrész északi 
részén egy foltban a sok esőzés következtében a sekély felső talajréteg lecsúszott. 
1952-ben kavicsot bányásztunk ki belőle az árokban lévő útjavításához. A gerinc 
mentén hézagos hangafoltokkal. Az erdeifenyő közé telepített luc- és jegenyefenyőt 
az erdeifenyő teljesen elnyomta, csak egynéhány maradt meg belőlük.

123. tag. 1850-ben túlnyomóan gyertyános volt, sok nyírrel, nyárral, egynéhány 
bükkel és helyenként tölgysaij foltokkal, illetve tölggyel elegyülve. 1890-ben került 
levágás-ra s luc-, vörös-, fekete- és erdeifenyővel ültették be. A legszebb részei a 
tag északkeleti részében voltak, amelyeket 1944-ben a németek letaroltak, de 
elszállítani már nem tudtak. így a sok kidöntött, de le nem kérgezett fenyő 
feldolgozására 1945. nyarán került sor, s így ez a rész is a szú kitenyésztésének lett 
egyik fő része. A szovjet hadsereg katonái bányafának dolgozták fel és vitték 
Brennbergbe, hogy a széntermelés mielőbb megindulhasson. Mivel az 1885-i és az 
1924-i állomány-viszonyok a ma talált és kialakított erdőrészek állományaihoz 
viszonyítva nagyon eltérőek, azért a mai állapotot veszem támpontul és eközben 
jelzem az 1924-es és 1885-ös állapotot is. Az
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a) erdőrészen 1954-ben 20 % tölgy saij, 15 % gyertyán, 15 % luc, 50 % vörösfenyő, 
70 % sűrűséggel van benne, több bükksaijjal, szelídgesztenyével. A lucok főleg 
csoportokban helyezkednek el. Itt-ott erdeifenyő is található. 1924-ben 30 % 
vörösfenyő, 40 % lucfenyő, 20 % tölgysaij, 10 % gyertyán, sok erdeifenyő, bükk, 
szelídgesztenye és hárs volt benne. 1885-ben pedig 70 %-ban gyertyános, 30 %- 
bán tölgy, nyírrel, nyárral volt elegyülve. A

b) erdőrészt, mint azt már fentebb is leírtam, a németek 1944-ben levágták. Újra
erdősítéséről csak 1947-ben gondoskodhattunk. Addig az előretörő gyertyán és 
tölgysarjak, valamint egyéb cseijék, gyomok benőtték. Tisztítása után tölgymakkot 
raktunk bele. Kevés maradt meg. Ma itt 30 % tölgysaij, 50 % gyertyánsaij, 20 % 
nyír van benne. A németek ebből is csak a fenyő törzseket szedték ki. A tölgy, 
bükk, gyertyán állva maradt, itt-ott egy-két vörös- és erdeifenyő is. 1924-ben és 
1885-ben ugyanaz az állomány volt rajta, mint az a) erdőrészen. Mielőbbi 
átalakítása, illetve alátelepítése kívánatos. A c) és d) részletek ugyanazok, mint az
a) és b) részletek. Az

e) erdőrészen ma a tölgyből, gesztenyéből, lucfenyőből és erdeifenyőből 5-5 %, 
feketefenyőből 50 % van, néhány vörösfenyő és gyertyán. 1924-ben 50 % 
feketefenyő, 40 % tölgysarj, 10 % lucfenyő sok gyertyánnal és vörösfenyővel. 
1885-ben ez tölgyes volt sok gyertyánnal. Az

f) részen tölgy, gyertyán, gesztenye 3-3 %, bükk, hárs 1-1 %, lucfenyő 87 %, 
feketefenyő 2 %, ugyanezen fafajokból újulat. 1924-ben lucfenyves volt egynéhány 
fekete- és erdeifenyővel, tölggyel, gyertyánnal. 1885-ben gyertyános, tölggyel, 
bükkel volt elegyes. A

g) részen tölgy 2 %, bükk 3 %, gyertyán 4 %, hárs 1 %, gesztenye 3 %, lucfenyő 86 
%, erdeifenyő pedig 1 %-ban van elegyülve, sűrűsége csak 40 %-os. Tisztítandó és 
pótlandó. 1924-ben és 1885-ben mint az f) erdőrésznél volt. A

h) erdőrészen tölgysarj, hárs, nyír, gesztenyesaijakból 10 %-10 %, gyertyánsaij 50 %, 
lucfenyő 10 %-os ritkás fiatalos. Pótlandó! 1924-ben 50 %-ban luc, 30 % 
vörösfenyő, 20 % gyertyánsarj, egynéhány bükkel és tölggyel volt elegyülve. 1885- 
ben gyertyános volt nyírrel, nyárral. Háborús kárt szenvedett állomány. Az

i) erdőrészen gyertyán 50 %, vörösfenyő 40 %, luc 10 %, szórtan tölgysarj, néhány 
szelídgesztenye és bükk. Gyertyános tölgyes, bükkös volt őseredetben. A

j) részleten 40 % tölgy, gyertyán 30 %, vörösfenyő 30 %, szórtan bükkel és szelíd
gesztenyével. Korábban ugyanaz volt e helyen, mint az i) részen. A

k) 
I)
m) részeken 80 %-ban tölgysaijak, gyertyánnal és vörösfenyővel szórtan és csoportok

ban feketefenyővel, néhány bükkel elegyesen. A beültetett luc- és feketefenyő 
úgyszólván teljesen kipusztult. Teljesen az ősrégi állománytípus lett belőle vörös
fenyővel keverve.

124. tag. Az előbbi tagtól nyugatra a brennbergei út, Kövesárok és két nyiladék között 
fekszik. Északnyugat-délnyugati fekvésű, helyenként 30 °-ot is meghaladó lejtéssel. 
Talaja sekély rétegű, alatta gneisz törmelék kőtömbökkel. 1885. előtt tölgyes, 
gyertyános volt, nyárral és nyírrel és szelídgesztenyével. A tag északkeleti

54



sarkában 1868-ban ültetett erdeifenyves volt, 1 k.hold nagyságban. 1897-1899-ben 
vágták le és luc- és vörösfenyővel ültették be. Az

a) erdőrészen 1859-ben tölgyes volt gyertyánnal, bükkel és hárssal. 1898-ban vágták 
le és luc- erdei- és feketefenyőt és vörösfenyőt ültettek bele. A gyenge talajú déli 
fekvésű oldalon sok csemete kipusztult. 1924-ben 60 % tölgysaij, 10 % lucfenyő, 
10 % erdeifenyő és feketefenyő, 10 % vörösfenyő és 10 % gyertyán volt benne sok 
bükkel és hárssal. Ma itt 15 % tölgysaij, 40 % lucfenyő, 30 % vörösfenyő, 15 % 
erdeifenyő van benne. Néhány gyertyánnal és feketefenyővel. Az elegyedés 
csoportos. A gyérítések alkalmával a fenyők javára sok tölgyet kivettek. A

b) részen szintén gyertyános tölgyes volt, amelyet 1899-ben levágtak és luc-, vörös- és 
feketefenyővel ültették be. A feketefenyő kipusztult. 1924-ben 40 % luc, 30 % 
vörösfenyő, 20 % gyertyánsaij és 10 % tölgysaij volt és sok erdeifenyő volt benne. 
Ma tölgysaij 10 %, luc 40 %, vörösfenyő 30 %, erdeifenyő 20 %, szórtan gyertyán 
van benne. A

c) részen ugyanaz az állomány volt, mint az a) részen, egynéhány bükkel, szelíd
gesztenyével és erdeifenyővel. Luc és vörösfenyővel ültették be 1897-ben. 1924-ben 
40 % tölgysaij, 30 % lucfenyő, 20 % gyertyán, 10 % vörösfenyő volt benne, bükk, 
szeiídgesztenyesaijakkal és egynéhány erdeifenyővel. Ma itt 20 % tölgy, 40 % luc, 
30 % vörösfenyő, 10 % erdeifenyő, szórtan bükk, szelídgesztenye és gyertyánsaijak 
vannak, nem egyenletes elegyülésben. A

d) részen tölgyes volt gyertyánnal, 1899-ben vágták le. Ma itt 77 % tölgysarj, 3 % 
gyertyánsaij, 1 % juhar, 1 % cseresznye, 5 % vörösfenyő, 10 % erdei- és 3 % 
feketefenyő van benne, 70 % sűrűséggel. Az

e) részen szintén tölgyes volt gyertyánnal és szelídgesztenyével, erdei- és fekete
fenyővel ültették be. Ma itt 60 % erdei-, 30 % feketefenyő és 10 % tölgysarj van 
benne, néhány luc-, vörösfenyővel és szeli dgesztenyesaijjal. Ritkás állomány. A tag 
nyugati árokmenti részén kőbánya van, ahol a területrész talajszelvénye világosan 
látható.

125. tag. 1844-ben tölgyes, gyertyános volt itt-ott juharral, hárssal és bükkel. 1886-89- 
ben vágták le és luc-, erdei- és vörösfenyővel ültették be. A tölgysarjak nyomása 
alatt sok fenyő elpusztult. A gyérítések a fenyők javára történtek, azonban ezeken 
sok helyütt segíteni nem lehetett. Ezért itt-ott foltos. Ma itt 63 % tölgysaij, 1 % 
bükk és 3 % gyertyánsaij, 10 % luc-, 3 % vörös-, 10 % erdei- és 10 % feketefenyő 
van benne. 1924-ben 60 % tölgysaij, 20 % luc-, 20 % erdeifenyő, sok 
vörösfenyővel és juharral volt elegyes.

126. tag. 1885-ben tölgyes, gyertyános volt, hárs, nyírrel és sok bükkel. 1886-89-ben 
termelték ki, luc-, fekete- és kevés erdei- és vörösfenyővel ültették be. Az erdei- és 
feketefenyőből az ápolások elmaradása, a tisztítások késői végrehajtása miatt 
nagyon sok elpusztult. A lucokból csak csoportok maradtak, melyeket a szú 1946- 
ban sok helyen teljesen elpusztított, máshol meg erősen megritkított. Itt kisebb- 
nagyobb foltok keletkeztek, amelyekben szép tölgy újulat található. Azóta minden 
évben ennek érdekében kisebb ritkításokkal igyekszünk több és több fényt juttatni a 
csemetéknek. Sajnos munkaerő hiányában a szükséges ápolómunkák késnek s így 
a málna, szeder, mogyoró cseijék és gyertyánsarjak a szép újulatot fenyegetik. Az
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a)
b) részen 40 % tölgysaij, 30 % vörösfenyő, 20 % gyertyánsaij, 10 % lucfenyő, 

elszórtan bükk, hárssaij volt. Ma itt az a) részen 84 % tölgysaij, 4 % bükk, 3 % 
lucfenyő, 7 % vörösfenyő, 2 % erdeifenyő van benne. A b) részen 45 % tölgysaij, 
15 % gyertyánsaij, 5 % lucfenyő és 35 % vörösfenyő van benne. A

c) részen 1924-ben 40 % lucfenyő, 30 % tölgysaij, 20 % gyertyánsaij és 10 % 
vörösfenyő volt sok bükkel és hárssal. Ma itt 45 % tölgysaij, 10 % bükksaij, 7 % 
gyertyánsaij, 1 % juhar, 1 % hárs, 22 % lucfenyő, 8 % vörösfenyő, 4 % erdeifenyő 
és 1 % feketefenyő van. A jegenyefenyő csemeték 1950-ből a technikumi hallgatók 
tányéros magvetéséből, a bükk újulat pedig természetes újulat. Ez utóbbit a 
szarvasok minden évben lerágják. A

d) részen 1924-ben 60 % lucfenyő, 40 % gyertyán volt sok tölgy és bükksaqjal. Ma itt 
35 % tölgysarj, 5 % bükk, 40 % gyertyánsaij, 20 % lucfenyő van, több vörösfenyő, 
juhar, szelídgesztenye, az árokban éger. Az árok szélén igen meredek szakadékos.

127. tag. A mai b) erdőrész kivételével, gyertyános, tölgyes, bükkös volt, sok égerrel. 
A b) rész tölgysaij erdő volt bükkel. A nyugati széle sekély és kavicsos, alatta 
disztines csillámkvarcit tömbökkel. A nyiladék jobb és bal oldalán ez a kőzet 
található, mely keménységénél és kvarctartalmánál fogva igen jó útburkolati kő. 
Minthogy csak kis területen áll rendelkezésre, csupán e területhez vezető 
főközlekedési út további kiépítésére és felületi karbantartására szabad felhasználni. 
Az

a) részen 1924-ben 40 % tölgysaij, 40 % lucfenyő, 20 % vörösfenyő, sok jegenye, 
gyertyán, hárs, bükk, 60 % lucfenyő és 15 % vörösfenyő van, gyertyán, jegenye 
(főleg az északnyugati részen) juhar, hárs. A

b) részen az út és árok között tiszta lucos volt. Magas fenyvesnek is hívták. 1871-ből 
származott és ezt az állományt 1935-ben vágták le. Az út feletti részen ennek 
szélvédőéjül régi állomány maradványa volt, tölgyből és blikkből, gyertyánból. 
1935-ben ezt is levágtuk egy-két bükk törzs kivételével. Az alsó részt akkor 
lucfenyő csemetével ültettük be. Minden évben gondosan leápoltuk s ma egy 
szépen fejlődő lucossá nőtt. így az egész erdőrész összetétele a következő: tölgy, 
bükksaij 10-10 %, gyertyán 20 %, nyír 15 %, lucfenyő 35 %, vörösfenyő 10 %. 
Egynéhány szelíd-gesztenyével és hárssal. Az árok mentén igen meredek. A

c) rész 1924-ben is égeres volt egynéhány gyertyánnal, tölggyel, juharral. Gyenge 
fejlődésű kiritkult állomány. A

d) rész régi tölgy saijerdő maradványa, bükk, gyertyánsaqjal, egynéhány beültetett 
vörös- és erdeifenyővel. Alatta még most is sok a fekete áfonya, keleti szélén 
felhagyott kőbánya. A Muck kilátó, turistaház és a határvédelmi laktanya részben 
innen épült.

128. tag. 1845-ben gyertyánosok vannak tölggyel, a Kövesárok mentén bükkel és 
hárssal, nyárral a magasabb, gerinc felé eső keleti felében felerészben nyírrel és 
nyárral elegyesen keveredve. 0,3-0,8 sűrűséggel és sok helyen hangafoltokkal.
1913-ban került levágásra. Teljes átalakítására pénz hiányában nem gondolhattak, 
így csak a hézagokat pótolták ki luc-, vörös- és erdeifenyő csemetével. 1924-ben az
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a) részen 30 % tölgysaijat, 50 % lucfenyőt, 20 % gyertyánsaijat találtunk sok 
erdeifenyő, hárs, nyírrel és egynéhány bükksaijual. A lombsaijak nyomása követ
keztében sok fenyő elpusztult. Tisztítására csak az első világháború után 1928-ban 
került sor a sarjak túl erős ritkítása sem tudott egyes elnyomott fenyőkön már 
segíteni. Ma itt 20 % tölgysaij, 30 % gyertyánsaij, 5 % juhar, 5 % éger, 40 % luc, 
szórtan erdei- és vörösfenyővel található. Tehát amint látjuk a tölgy és luc %-a 
esett, az erdei- és vörösfenyőből csak kevés maradt meg.

b) részen 1924-ben 30 % luc, 30 % erdeifenyő, 30 % tölgysarj, 10 % jegenyefenyőt 
találunk a nyiladék mentén, sok hárssal, gyertyánnal és bükkel. 1954-ben pedig 25 
% tölgysaij, 5 % bükksarj, 15 % gyertyánsaij, 35 % lucfenyő, 20 % erdeifenyő volt 
benne.

129. tag. 1845-ben tölgyes gyertyánsaij erdők voltak a déli felében bükkel általában 
sok nyárral, nyírrel, hárssal. Az a) részt 1911-ben, a b) részt 1908-ban vágták le. 
Ugyan úgy mint azt a 128. tagnál már leírtam, csak a foltokat ültették ki luc-, 
vörös- és erdeifenyővel. 1924-ben az

a) erdőrészen 60 % lucfenyőt, 10 % tölgysarjat, 30 % gyertyánt találunk sok 
erdeifenyő, itt-ott vörösfenyő, bükk foltokban, az árok mentén éger sok hárssal és 
nyárral. 1954-ben 20 % tölgysaij, 20 % gyertyánsarj, lucfenyő 60 %, néhány bükk, 
erdei-, jegenye- és vörösfenyővel. Az áfonya az állományok alatt még ma is 
megtalálható. A

c) részen 1924-ben 50 % lucfenyő, 10 % vörösfenyő, 20 % tölgysaij, 20 % 
gyertyánsaij, egy folt éger, egynéhány erdeifenyő, itt-ott bükk, sok hárssal volt 
benne. 1954-ben 10 % tölgy, 20 % gyertyánsaij, 60 % lucfenyő, 10 % vörösfenyő, 
néhány erdeifenyő, bükk, éger, az árok mentén. A

b) részen egy folt erdeifenyő, néhány vörösfenyő, luc, tölgy, gyertyánnal.

109. tag. 1845-ben főleg gyertyános volt tölggyel, nyír-nyárral. 1900-ban vágták le és 
kocsányos tölgy, luc- és vörösfenyővel ültették be változó sorokban. Ebben a 
tagban épült tervezőjéről Muck András erdészsegéd, akkor már erdőgondnokról, a 
Muck messzelátó és mellette 1932-ben a volt Turista Egyesület elnökéről 
elnevezett István menedékház. A kilátó végett építették ide, azonban mivel a 
körülötte levő állomány már magasra nőtt, a kilátási viszonyok romlottak. A 
kilátótorony faszerkezete annyira romlott, hogy használata életveszélyessé vált, a 
Városi Tanács elbontatta és elszállította. A turistaház is üzemen kívül van. 
Célszerű volna a Várhelyre áttelepíteni. Innen sokkal szebb kilátás nyílik a távoli 
Alpok felé. A kilátótól nyugat-északnyugat felé eső d), e) részen 1946-ban a szú 
pusztítása miatt összesen 1,18 hektárnyi területen levő állományt ki kellett 
vágnunk. A lomb hagyásfákon kívül csak málnabokrok találhatók benne. Az

a) erdőrész 1901-ben volt levágva s a mély humuszos talajba sorosan luc-, vörösfenyő 
és tölgy csemetéket ültettek be. 1924-ben 40 % lucfenyő, 40 % tölgy, 10 % 
vörösfenyő, 10 % gyertyán volt egynéhány kőris, bükk és az árokban égerrel. 1954- 
ben 30 % tölgy, 15 % vörösfenyő sok bükk, nyár, gyertyán és tölgysarjjal. A luc 
lassanként elnyomja a vörösfenyőt és tölgyet. Kissé ritka állomány. A

b) rész 1845-ben is égeres volt nyírrel, kőris és juhar, lucfenyővel való felújítását 
javasolták. 1924-ben éger sarj állomány volt rajta juhar, lucfenyő és gyertyánnal.
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1954-ben 5 % gyertyán, 9 % kőris, 10 % szil, 19 % juhar, 28 % éger, 25 % 
lucfenyő, 4 % vörösfenyő volt rajta, sok málna, szeder, páfránnyal. Hézagos 
állomány. A

c) részen, amelyen 1845-ben 30 % tölgy, gyertyán volt 70 % nyír-nyárral s amelyet 
1901-ben vágtak le s amelyet azután sorosan luc-, vörösfenyővel és tölggyel 
ültettek be, 1924-ben 30 % vörösfenyő, 40 % lucfenyő és 30 % tölgy volt benne, 
ezt az összetételét ma is megtartotta. Szórtan erdeifenyő, gyertyán, egynéhány 
hárssal. Sok szeder van benne, itt-ott páfrány és csalán. Vályogtalajú, mély 
humusszal. A vörösfenyő és tölgy javára mielőbb bele kell nyúlni és óvatosan 
gyéríteni. Helyi neve Seprűkötő /Bezenbinderin/ Nyíres. Valószínű itt sok seprűt 
készítettek és ezért kapta a hely nevét.

110. tag a tolvajárok és gerinc között észak-déli irányban hosszan elnyúló erdőrész. 
1847-ben az

a) erdőrészen bükkös volt tölgy és gyertyánnal, az árokban éger, hárs, gerinc felé, 
vagyis a keleti szélén nyír-nyárral. 1934-ben vágták le. A mintegy 10 %-ot kitevő 
bükkös alatt igen szép kefe sűrű természetes újulatot találtam rajta 1926-ban, 
amely azonban a hirtelen és nagymérvű belevágás következtében teljesen eltűnt. 
Többé fel nem újult. A levágása után luc- és erdeifenyővel, majd pótlásként 
jegenyefenyővel újították fel. Sok kelta sírhely van benne. Itt 1924-ben 40 % tölgy, 
50 % gyertyán, 10 % tölgysaij, 5 % lucfenyő, 85 % erdeifenyő volt benne sok 
bükk, nyír, gyertyán, elnyomott luc-, erdei- és jegenyefenyővel. A patak mentén 
éger. Sürgősen tisztítandó. A

b) erdőrészen 1879-ben főleg tölgyesek voltak sok nyírrel, gyertyánnal és bükkel.
1919-ben vágták le. Felújítása luc-, jegenye- (főleg az északi felében) és 
vörösfenyővel ültették. A benne levő tölgy mageredetű természetes felújulásból. 
Tarvágásokra bő makktermés került s a vágás felújult. 1924-ben 50 % tölgysaij, 10 
% gyertyánsaij, 30 % lucfenyő, 10 % erdeifenyő van benne, (soros magvetésből) 
sok jegenye-, vörösfenyő, bükkel. 1954-ben 40 % tölgymag, 5 % gyertyán, 30 % 
lucfenyő, 10 % jegenyefenyő, 15 % erdeifenyő volt benne. Helyenként még 
hézagos. A lucfenyő kipusztult belőle. A

c) erdőrész tölgy és gyertyános volt nyír-nyárral. Az előbbi fiatalost a németek 1944- 
ben levágták védővonal céljából. így ma 60 % tölgysaij és 40 % gyertyánsaij van 
benne sok nyír-nyárral. Mielőbbi átalakítása kívánatos. A

d) erdőrészen 1846-ban nyír-nyárral volt egyharmad részben tölgy, gyertyánnal és 
egynéhány bükkel. 1919-ben vágták le és luc-, feketefenyővel ültették be a tölgy 
természetes újulatba. 1954-ben itt 50 % tölgy, 10 % gyertyán, 10 % lucfenyő, 30 % 
feketefenyő volt benne, több jegenye- vörösfenyővel és bükksar[jal. Az

e) részen az árok és út között 1846-ban gyertyános, bükkös volt tölggyel, nyár, hárs 
és égerrel. 1954-ben 100 %-os gyertyánost találunk néhány tölgy-bükk és éger 
saijakkal elegyesen. Az

0  erdőrészen nyíres volt sok tölgy, gyertyán és bükkel. 1915-ben vágták le és luc-, 
erdei- és vörösfenyővel ültették be. 1954-ben itt 30 % tölgyet (természetes 
újulatból), 10 % gyertyánsaijat, 30 % lucfenyőt, 20 % vörösfenyőt és 10 % 
erdeifenyőt találunk benne, bükksarjjal és jegenyefenyővel. Gyérítéskor a saijakat 
és a nyíreket kivágták, ezért még nem mindenütt záródott.
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111. tag. 1847-ben tölgyes, gyertyános sarjálloinány volt, szép tölgy magfákkal, nyír- 
nyárral és bükkel. 1918-ben vágták le. Luc-, jegenye-, erdei- és fekete- 
vörösfenyővel újították fel. Egy foltban soros jegenyefenyőt ültettek be. A 
szarvasok úgyszólván valamennyi törzs kérgét megsértették. 1924-ben 40 % 
tölgyet, 30 % lucfenyőt, 20 % gyertyánt, 10 % jegenyefenyőt találtunk benne, 
egynéhány erdei-, fekete-, és vörösfenyővel, nyír-nyárral. 1954-ben 40 % tölgy, 10 
% gyertyán, 20 % luc-, 30 % jegenyefenyő volt benne, egynéhány vörösfenyő, 
erdei- és feketefenyővel és nyír-nyárral. A

b) erdőrészen 1847-ben tölgyes, gyertyános, nyír-nyárral. A brennbergi gyalog
ösvényig jegenyefenyővel ültették be sorokban. 1944-ben a németek levágták s így 
itt is sarj gyertyán, tölgy van sok nyír-nyárral, a többi részben magaskőris és 
erdeifenyő. Már pótlandó volna. A

c) részben 1889-ből származó 50 % luc-, 30 % erdei- és feketefenyő, 20 % vörösfenyő 
volt kőrissel és égerrel. Ezt is a háború végén vágták le és szállították el a németek 
az itt tervezett fentebb is említett védelmi vonal érdekében. 1954-ben kőris és 
erdei-fenyőt találtunk benne. A nagy gyomosodás miatt sokszor volt pótolva, de a 
méter magasságot is elérő fű és gyökér sok csemetét kipusztít.

112. tag. 1865-bn tölgyes, gyertyános volt nyírrel és nyárral és bükkel. 60-90 %-os 
sűrűséggel kavicsos homokos talajon hangával és áfonyával benőve. A déli felében 
erdeifenyővel beszórtan. Az

a) erdőrészben 1924-ben 50 % gyertyánsaij, 20 % tölgysaij, 10 % bükksarj, 20 % 
nyír és néhány erdeifenyővel volt. 1930-ban vágtuk le és tölgymakkal raktuk be. A 
makkvetést és pótlást többször is meg kellett ismételni, mert az akkor divatban volt 
és az egér kártevés miatt átteleltetett, k.holdanként 1- q makk ritkán kelt. Közben 
a saijak is előre törtek, azokat vissza kellett vágni. Még ma is és továbbra is 
pótlandó volna. így 1954-ben itt 20 % makktölgy, 30 % saijtölgy, 10 % bükksarj, 
10 % gyertyánsarj, 15 % luc, 10 % vörösfenyő, 25 % erdeifenyő, sok nyír, nyár, 
fűz, mogyoró, az üdébb helyeken erdei-, jegenye- és lucfenyő. 1953-ban a Muckra 
vezetett magasfeszültségű távvezeték ezt a tagot kétfelé osztja. Itt-ott még a hanga 
és áfonya foltok megláthatok. A

b) erdőrész a barnajelzésű brennbergi sétaúttól délre a ritzingi útig tart, a közepe 
táján van a 4. sz. kavics gödör, diszténes csillámkvarci törmelékkel és ilyen 
kőtömbökkel. E környék összekötő és közelítő, valamint a főút kövezésére 
használjuk. Igen sok szépnövésű 1864. évből származó erdeifenyő volt benne, 
amelyekből a németek 1944-ben sokat kivágtak s minthogy alatta csak gyertyán, 
mogyoró, fagyai cserjék voltak ennek az erdőrésznek déli sarka nagyon 
elcseijésedett, mielőbbi alátelepítése, illetve esetleg pásztázás, vagy kulisszás 
módon való felújítása tovább nem halasztható. Felújítását többször is 
megkíséreltük, de az állandó és alapos ápolások elmaradása miatt nem sikerült. 
1924-ben még 60 % gyertyánt, 20 % tölgysaijat, 10 % bükk és 10 % nyír volt sok 
erdeifenyő hagyásfával, 1954-ben 30 % magtölgy, 50 % saijtölgy, 10 % bükksaij, 
10 % gyertyánsaij, 30 % erdeifenyő, sok nyír, nyár, szelídgesztenye, juhar, hárs, 
vörösfenyő, jegenyefenyő volt benne.
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Amint azt a leírásból is láthatjuk, hogy ennek a tájegységnek különösen a Tatschiároki 
oldala, továbbá a Tatschiárok Kövesárok délnyugati oldalai voltak nagyon tönkretéve s 
az 1885-ös évből származó leírások szerint ezek a részek elkopárosodott hangás, 
áfonyás ritka saijállományok voltak 30-50 % sűrűséggel, a többi részek állományai 
pedig 60-90 % sűrűségűek. A legeltetés megszüntetésével ezekbe a foltokba, ritkás 
állományokba lassanként beleépültek az utak. A bükk, gyertyán tuskók az 
évszázadokon át tartó saijadztatás folytán kivétel nélkül vének, saijadzásra már alig 
voltak képesek az akkori szakemberek véleménye szerint az összes állományokban 
található foltokban gazdag utánpótlás talajjavító fafajokkal, mint a luc-, fekete- és 
vörösfenyővel, vagy még inkább az erdő teljes egészében fenyőültetéssel az uralkodó 
fanemek állományai teljes átalakításával kell a bajon segíteni. Hiszen sok helyen a 
k.holdankénti véghasználati fatömeg még a 40 m3 silány minőségű tűzifát sem érte el. 
1834-ben egy Odersky nevű erdőmester készített egy egyszerű vágásbeosztást 30 éves 
vágásfordulóval, azonban az évi vágások sem voltak a térképbe berajzolva s így azt 
sok tekintetben nem tartották be, így értéktelen lett. Beerdősítésekre nézve 1869-ig 
csak a legrosszabb hegyoldalon a Tatschiárok, Hétbükkfa, Ritzingi út közti területen 
találunk némi erdei és feketefenyő nyomokra, de ezek is ritkák, utánpótlás nélküliek, 
rosszul kezelt foltok voltak, amelyekből itt-ott egynéhány darab még ma is áll. A füvet 
kisarlózták, vagy kaszálták és elvitték.
Mint érdekességet megemlítem, hogy egy ilyen nagyságú tájegységet (kb. 1100 k.hold) 
egy erdőőr őrzött és három ekkora területtel együtt egy a Varason székelő erdőtiszt 
kezelt egymaga. „Nagy munkaidőben egy kisegítő felvigyázó vétetik fel, kinek 
alkalmazása azonban állandóan szükséges volna, miután az ágfalvi és bánfalvi 
fatolvajok ellenőrzésére egy erdőőr képtelennek látszik/’
Ennek az erdőkomplexumnak, vagy mondjuk inkább tájegységnek, közelítő utakkal 
való feltártsága elég jó. Köves út az északi (Brennbergi út) és a déli határán (Ritzingi 
út) van.
Fontosnak tartanám a Tolvajárok és Tatschiárokban vezető és még csak földúttá 
kitaposott nyomvonalat kövesúttá kiépíteni, mert lassacskán e völgyek oldalain 
felnövő állományok további állományápolási munkái, illetve e műveletekből kikerülő 
faanyagok folyton növekedő tömegei ezt kívánatossá teszik.
1952-53-ban a Tolvajárokban volt 1000 méteres szakaszon egy kevés felújítási munka, 
azonban pénz hiányában a további szakasz kiépítése elmaradt s így az Ultra 
erdőrészek felújítása alatt álló s ezután felújítandó, hosszú időre kinyújtott természetes 
úton létrehozandó fiatalosok idős lombsátorának eltávolítása jó út nélkül 
elképzelhetetlen vagy nagyon kétséges.
Úgy a közelítés, mint szállítás az elkövetkezendő években gépi úton fog megtörténni, 
ennek elengedhetetlen feltétele az erdő feltárása.
A fő völgyek; Kövesárok, Tolvajárok-Tatschiárok mind észak felé a Brennbergi útra 
lejtenek, esés viszonyaik jók, kő az árokban bőven található s így kiépítésük nagy 
költséget nem igényel. Hosszúk cca 3 km s így átlagosan mintegy 1,5 km-t kell 
igaerővel közelíteni, ami kedvezőnek nem mondható. Gyengébb minőségű anyag 
kiszállítása nem is gazdaságos. Az itt található idősebb állományok mai állapota 
ennek hiányát mutatják. Tisztítás vagy egyáltalán nem, vagy későn történt s így az 
értékes ültetett csemeték vagy elpusztultak vagy sokáig elnyomva küzdöttek létükért, 
az ős saijak elnyomták.
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Tisztítás csak 8-10 évben lehetett, amikor már a fiatalosokban az előretörő saijakban 
erősebb, értékesíthető faanyag is akadt. Ezért a faanyagért folyt a tisztogatás. 
Természetesen az addig a saijak védelmét élvező s részben nyomás alatt lévő, 
árnyékhoz szokott csemeték a hirtelen szabaddá váláskor gyökér és korona 
rendszerüket oly gyorsan kifejleszteni nem tudták, talajuk ki volt téve a napsütésnek, 
kiszáradásnak s így azokból sok elpusztult. Az életben maradottak tovább küzdöttek az 
új környezetben s kezdődött minden elölről.
A rövid vágásforduló nagy vágásterületeket eredményezett s ezeket a nagy 
tarvágásokat, miután az anyag-letakaritása a téli hónapoktól a késő tavaszig tartott, 
abban az évben már beerdősíteni nem lehetett. A következő tavaszon már a teljes 
napfényt élvező gyomnövények, füvek élték fel az addig is szegényesen felgyülemlett 
tápanyagokat.
A gyérítések is egészen szakszerűtlenül, a második (elnyomott) koronaszint fáinak 
kiszedésére szorítkozott (elnyomott magcsemeték) s így ismét a régi sarj állapot állt 
elő. Ilyenformán fejlődtek az egész 123-126-os tagok nagy része.
A tisztításokból és gyérítésekből kikerült faanyagot rőzse kévékbe dolgozták fel. Egy 
ilyen kéve mérete változott aszerint, hogy a termelő saját szükségletére, vagy eladásra 
készítette. Az erdőn készített méret 80 cm hosszú és 80-100 cm kerületű. A vastagabb 
anyagot hasították s így szállították haza. Egy igás szekéren 75-100 köteget is 
elvihettek. Ez a faanyag ma 7-8 űrm. ágfának felel meg, amit csak 2-3 fuvarral lehet 
terjedelménél fogva elvinni. A soproniak ezt a „pirtlit” nagyon megszokták. A városi 
szűk udvarokon és pincékben könnyen el tudták helyezni, szállítási költség is 
lényegesen olcsóbb, mint az ágfáé.
A tágasabb helyeken kisebb rakodók berendezése is szükséges már az útépítéssel 
kapcsolatosan megépíteni.
1953-ban épült a 107-es tagban az új határvédelmi laktanya és a világítását ellátó, a 
Tatschiárokban felvezető magasfeszültségű távvezeték. Ez helyenként egyenlőre a jobb 
és baloldalon levő állományok magasságának kétszeres szélességű nyiladékon megy 
át. Később ezt mindig szélesíteni kell. Célszerű alatta karácsonyfa telepeket létesíteni, 
és a területsávot így hasznosítani.
Ennek a tájegységnek fatömeg viszonyai az akkori állapothoz viszonyítva elég jónak 
mondható. Az 1905-1914-ig teijedő nyilvántartások szerint holdanként 100 m3 
véghasználati és 12 m3 előhasználati fatömeget termeltek ki. Leggyengébb részei a 
Várhely és a Ritzingi út és Tatschiárok közti területen levő állományok voltak. 
Általában a még ma is meglevő s a bánfalvi úrbéresek tulajdonát képező erdők 
állományaihoz hasonlították teljes egészében.
Általában főleg a községhez közelebb fekvő erdőrészeken, még ma is az úrbéri 
elkülönülés közel már eltelt 80 esztendejében az állandó használat (lopkodás) 
legeltetés és alomszedés nyomai feltalálhatok, s ez az erdőrész még hosszú 
évtizedeken át viselni fogja ezeknek minden hátrányos következményeit. A helyenként 
kimosott, sekély termőrétegű, humuszban szegény talajokon még hosszú évtizedekig 
sem gyülemlik fel a nagyobb növedéket nyújtó tápdús termőréteg.
A 115, 120 és 89. tagok az úrbéres erdők, amelyek 1950-ben kerültek állami 
kezelésbe. Ezeknek a még régi közös gazdálkodásból nekik jutott erdőknek átalakítása 
folyamatban van. Egyrészt az átvétel idejéig tarvágás útján keletkezett fiatalosok 
átalakításával, másrészt az idősebb rontott állományok alátelepítésével történő több 
szintű erdővé való átalakításával. Évenként 7 ha nagyságú fiatalosban a régi sarjak
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kiritkulásával keletkezett cseijék alá erdeifenyőt ültettünk sorokban. A későbbi 
években, amint a csemeték erőteljesen fejlődni kezdenek, az ernyőket tovább ritkítjuk, 
de most már a jó növek-vésnek induló fenyők a világosságra jutott füfélékkel jól 
megküzdenek, sőt azokat ki is pusztítják.
A másik irányban 7 ha-on a legidősebb s már ritkás állományokban igen mérsékelt 
bontást hajtunk végre s ebben szintén lehetőleg sorokban bükk csemetét ültetünk. Az 
első ilyen eljárással ültetett s állomány alól szedett csemeték szépen fejlődnek.
Ezzel az eljárással elérjük azt, hogy a talajaink az állandó árnyalással üdék maradnak, 
a páratartalom is erősebb, a talaj nem gyomosodik el, a saij hajtások egy részének 
kivágása útján közbirtokosságunkat az őnekik járó fához is juttatjuk, az idős 
állományok bontásával azok több élettérhez jutva nagyobb fatömeget produkálnak.
Itt helye volna az eddiginél nagyobb mértékben a szelídgesztenyével vörösfenyő 
állományok létesítése is, mert mind a két fafaj esetleg hárssal elegyítve jól megfér 
egymás mellett és ezek az itteni muszkovitos gneisz talajok tenyésztésüknek megfelel
nek.
Szelídgesztenye: Castanea Vulgáris, Fagus Castanea, elsőrendű jelentőséggel bíró 
fafaj. Állítólag a görögök Kis-Ázsiából hozták és azután a rómaiak terjesztették tovább 
birodalmukban. Valószínűleg így került hozzánk is.
Fájának szijácsa nagyon keskeny sárgásfehér, gesztje világos, vagy sötétbarna, 
bélsugarai a tölgyétől eltérően alig láthatók. Fája kemény, erősen csersav tartalmú. 
Tüzelőereje a tölggyel vetekszik s igen jól hasad. Elsőrangú kádárfa szárazon vagy 
vízben építve igen tartós.
Szereti a meleg klímát, de a mi időjárási szélsőségeinket is jól bírja. Meglehetősen 
sűrű lombozatú ámytűrőségről tanúskodik és a bükk és tölgy között van. Sarjadzási 
képességét évszázadokig megtartja.

Brennbergi tájegység

A Kövesároktól dél és délnyugatra, a Hermesárokig teljed. Délről hegygerinccel van 
elhatárolva Ausztriától s innen északi irányban a Kovácsárok határolja. A Rammel 
árokkal átszelt félkörben a Poloskásbérc (Wanzing, Havasbérce) nevű erdő nyugati 
kitettségén kívül úgyszólván az egész terület északi fekvésű.
E területrészt Ágfalva községgel 1273-ban László király, a másik részét éspedig a 
Brennbergi erdőrészt Nagy Lajos király adományozta a soproni birtokos polgároknak. 
Ezt a birtokot is, mint a többi városi birtokot, a város polgárai 1879-ig mint 
közbirtokot kezelték, akik akkor lemondtak a közös jogukról s így ez a terület is 
szintén a város tulajdonába került.
Ezen a területen is, úgy ahogy a többi városi erdőterületen, közös gazdálkodás folyt s 
évszázadokon át tarvágásos üzemmód dívott. Felújítására 1885. előtt nem gondoltak. 
Az első üzemterv elkészítésekor ezen a területen uralkodó fanem a tölgy és a gyertyán 
volt, igen sok bükkel, nyír és nyárral. Ez utóbbi lágy fanemek betelepülése hosszú 
ideig tartó legeltetésre vall.
Természetesen megtalálható az erdeifenyő is. A köves gerincen és a bányatelep déli 
szegélyén a sportpálya feletti sok öreg bükktörzs, valamint a volt erőmű nyugati oldala 
felett, délről északra húzódó gerincen álló öreg erdeifenyők ma is meglevő egyedei 
arról tanúskodnak, hogy ezen a területen főleg bükkös, tölgyes, erdeifenyves, 
gyertyános erdők lehettek, amelyek közül a bükk az évszázados tarvágások miatt
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gyengébb sarjadzó képességeinél fogva lassanként eltűnt, helyét a nálánál sokkal 
jobban saijadzó gyertyán foglalta el. Az erdeifenyő magról keletkezett.
A legeltetés lassanként kisebb-nagyobb fátlan foltokat eredményezett, amelyeket 
később a jobbágyság felszabadulása után, mikor e terület is a városé lett és a falvak 
polgárai lemondtak eddig élvezett jogaikról, a legeltetés is megszűnt, ezeket a fátlan 
foltokat a könnyűmagot termő úttörő fafajok, nyír és rezgőnyár foglaltak el. Az 
árokban mindenhol megtaláljuk a mézgás égert.
A nyír és rezgőnyár minden évben bőven terem magot, könnyű magjukat a szél 
messzire elviszi, a nyirkosabb, gyeptelen és cseijétlen kis tisztás foltokban könnyen 
települtek meg, nagy sarjadzási képességük lehetővé tette, hogy sokáig állományok 
alatt is éljenek s a legközelebbi tarvágások után az egész területet belepjék. Gyors 
növekedésük le tudta győzni a gyomnövényeket, ritka lombozatuk pedig lehetővé tette, 
hogy a később betelepített fenyőfélék védőernyőjük alatt kellő árnyékot nyeljenek.
A nyír mozgékony levelekből álló koronát alkot s a legfényigényesebb fafajok közé 
tartozik. Talajiránti igénye rendkívül csekély, annak vegyi összetétele, fizikai 
szerkezete, a humusz jellege és vastagsága tekintetében.
Magtermése bőséges és már 10-15 éves korában terem. A mag csíraképessége nem 
nagy és a következő év tavaszáig ritkán tehető el. Nagy fényigénye miatt azonban, ha 
árnyalás éri, gyorsan ritkul, hamar kidül. A kitermelt nyír, ha kéregben van gyorsan 
fulled. Felhasogatva jó tűzifát ad.
Sokoldalú ipari felhasználhatósága s jó megmunkáló képességénél és szívósságánál 
fogva nem érdemli azt meg, hogy még ma is sok helyen üldözik és gyomnövénynek 
taiják.
A rezgőnyár gyorsnövésű, fényigényes fafaj, igen apró repülő szerkezettel ellátott 
magja van. Rendkívül dús gyökérsaijakat tud hajtani és ezért úgy mint a nyír, fontos 
úttörő fafaj.
A folytonos tarvágások helyét a fenti tulajdonságainál fogva elfoglalja vagy magról 
vagy már évszázadokon át ott szunnyadó gyökérsarjakból. Ha a gyökerek nem kapnak 
elég világosságot, nem hajtank erős saijakat, csak épp hogy élnek, néhány saijhatás s 
ezen egy-két levél tartja fenn életüket, várva a fényre, amikor is erős hajtásokat 
fejlesztenek és gyors növésükkel ellepik az egész vágásterületet. Sok helyen még ma is 
ezt a fafajt gyomfának tekintik. Gyökérsaljai segítségével nemcsak állandósul a 
meghódított területeken, hanem új területet is tud birtokba venni.
Tuskóról nagyon gyengén saijadzik, magasabb kort nálunk nem bír ki. Magjának 
csíraképessége elég nagy és a csírázó képességét 2-3 hónapig is megtartja (Szovjet 
kísérletek.). A talaj iránt eléggé igényes. Főleg a nyirkos helyeket szereti, talajvízben 
gazdag forrásos részeken mindenhol megjelenik.
Ebben az erdőrészben jelenleg már kevés nyír és nyár van, csak a Kovácsárok nyugati 
Ánesz ároki oldalában található, még az uralkodó fafajok között, néha ezeket 
elnyomás-sal fenyegetve.
Ebben az erdőrészben meg nem állapítható időben gazdag széntelepekre bukkantak 
éspedig nem is a nagy mélységben, hanem egy-két méterrel a felszín alatt. Brennender 
Berg-nek hívták és ebből lett a mai Brennberg. A brennbergi szénbányászat a fel
jegyzések szerint az 1700-as években kezdődött azon a helyen, ahol ma csak néhány 
öreg ház, hepehupás beszakadozott és cseijékkel benőtt hely jelzi, hogy a magyar 
szénbányászat két évszázaddal ezelőtt innen indult el. Ez a kibányászott hely Ó- 
Brennbergben a mai temetőnél kezdődik s halad déli irányban a 140. tagig.
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Az első szakemberekkel irányított bányászkodás 1790-ben kezdődött. Egy bécsújhelyi 
(Wienemeustadt) pénzcsoport Sopron várossal meg nem nevezett időtartamra 
szerződést kötött, s szakszerű bányászásba kezdett. Igen nagy lendülettel láttak 
munkához, de hamarosan rájöttek arra, hogy a szenet Sopron városában és környékén 
elhelyezni nem tudják. A lakosság idegenkedik a széntüzeléstől.
Ezért a bérlők elhatározták, hogy Schott-Wienből Wienbe, illetve Wienből Sopronba 
egy elágazással hajózható csatornát építenek s a szenet a legkisebb szállítási 
költséggel, leszállított áron Wienbe szállítják.
Mivel addig az ideig csak egy gyalogösvény kötötte össze Bánfalvával, szükségesnek 
mutatkozott egy összekötő út kiépítése Sopron és Brennberg között. Ennek az útnak 
kitűzése a mai helyén akkor meg is történt. Építése két évig tartott. A bánya 1797. évi 
termelése 23.600 bécsi mázsa volt, amely után 381,- Ft-ot fizetett a városnak. A 
vállalat ebben az időben lassanként teijeszkedik. Mindig nagyobb és újabb területi 
igényekkel lép fel. Lakóházakat épít, fát kér építkezési célra. A bányászok kecskéket 
tartanak, ezek a szomszédos erdőkben legelnek, a bányászok állandóan lopkodják a 
fát, s így ezért sok súrlódás keletkezett az erdőt kezelő személyzet és a vállalat között. 
Az erdészet állandóan jelentéseket tett és jelentésekkel halmozta el a városi tanácsot. 
Az 1800-ban erőteljesen megindult külfejtésben igen vastag széntelepre bukkantak s 
így az előző évi 70.048 q helyett már 127.800 q szenet termeltek ki. A város látta, 
hogy a bánya minden évben újabb és újabb területi igényekkel lép fel, vonakodik az 
erdejéből egy négyzetölet is átadni, féltette erdejét, azonban az udvari kamara 
utasította a városi tanácsot, hogy a bánya részére kért területeket sürgősen engedjék át 
a bérlőnek. 1824-ig nem tudunk újabb terület igénylésről.
Ekkor azonban az eddigi bérlők személyében változás állott be. A bécsi gr. Frics és 
társa bank vette át a bánya bérletét. A külszíni fejtési részeken szén már akkor nem 
volt található. A helyét még ma is a rendetlenül beépült, részben terméketlen gödrös 
tisztás mutatja. Ezt a festőien szép területet elcsúfítja a bánya. A maga terméketlen 
hányói a bányaterület szélein az erdő határán évtizedeken át összegyűlt szemét, 
kiritkított erdőszegély, mind a régmúlt kizsákmányoló, erdőt pusztító pénzcsoportok 
bányászásá-nak maradványai.
Természetesen a bányászok és erdészek között gyakori súrlódások keletkeztek. Egy 
1885-ben kelt feljelentés szerint az itt szolgálatot teljesítő kerületi erdész panaszt tett 
az erdőmestemek azért, mert a bánya munkásai szabadidejükben az erdőben 
„csavarognak” lövöldöznek, s ezért ő ezeket az erdőből kiutasítja. Erre a munkások az 
erdészt agyonveréssel fenyegették meg s ezért kéri az erdőmestert, hogy a városi 
rendőijárőrt küldje ki a bányászok megfékezésére.
A fejlődő bánya építkezéséhez sok fa kellett s azt természetesen a rossz közlekedési 
viszonyok miatt is a közeli erdőségekből szerezték be. 1885. februári számla szerint 
pl. 174 m3 4-8 m-es és 18-37 cm átmérőjű tölgy szerszámfát a Looswaldból és további 
460 m3-t a Schweinriegelből vettek át.
Az akkori rövid vágásfordulójú (30 éves) erdőkből ezt a fatömeget a fenti méretben 
csak úgy tudták kitermelni, hogy a korábbi vágásfordulókban sűrűn hagytak vissza 
hagyásfákat a következő fordulóig s ezek akkor 60-70 évesek lévén, odaadták a 
bányának.
Amint a külszíni fejtés megszűnt, a bánya aknákat fúratott és áttért a mélyfejtésre, 
erőtelepet, kötélpályát épített. A tengelyszállítás már nem volt kielégítő, ezért
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iparvasút-tal kapcsolódott bele Ágfalván át az akkortájt épült Sopron-Bécsújhelyi 
fővonalba.
Ebben az időben bányafát már nem a városi erdőből, hanem főleg Ausztriából szerzik 
be és csak erdeifenyőt használtak fel, mivel ez jól Jelez” A II. világháború alatt már 
elfogadták ebben az erdőben az 1890-es években telepített s kitermelésre került 
vörösfenyőt és lucfenyőt is. Ebben az időben a bükk és gyertyán fától sem idegen
kedtek, sőt már a tölgy bányafával is, ha nehezen is, de megbarátkoztak.
Miután már csak igen nagy mélységben (800-1000 m) s ott is csak törésekben fekszik 
a szén, a bányászás igen költséges lett, a meglévő gépek elavultak, új gépek beállítása 
nem volt gazdaságos. 1953-ban a további bányászást megszüntették, a felszerelést 
elszállították. Az évtizedeken át gyarapított hányókat lassan benövi a fű, itt-ott meg
jelenő nyír, erdeiluc, éger, ííízfák benne gyökeret vernek, lassanként átalakul az ős
talaj.
A legrégebbi térkép, amelyet a levéltárban találtam erről a területről 1787-ből 
származik és német feliratú.
Sajnos erről a térképről csak „kemény” vagy „lágy” fanemek olvashatók le, de hogy 
milyen fafajú a kemény vagy lágy fa, arról ebből semmi közelebbit nem tudhatunk 
meg. így csak az 1885-ben készült első üzemterv részletes leírása s az abban leírt 
fatömeg, kor, fafaj és elegyarány, sűrűségből tudunk visszafelé következtetni arra, 
hogy a terület, tájegység egyes részein, hegyoldalain milyen állományok állhattak.
A Kövesárok és ettől délnyugatra, vele majdnem párhuzamosan húzódó gerinc között 
a 132. tag területén a brennbergi úttól kezdődően felerészben gyertyán, felerészben 
hárs és nyár volt a fő fafaj, egynéhány bükk törzzsel. Kiteijedése 53 kat.hold. 1923- 
ban termeltük ki és az egész területet lucfenyővel telepítettük be. Többszöri tisztítás 
dacára a gyertyán sarjak a luc csemetéket a terület déli felében nagyon elnyomták és 
ezek még ma is nyomás alatt állnak.
A gyertyán visszaszorítása szükséges mindaddig, amíg a luc efölé nem ér. Az első 
felét brennbergi kecsketulajdonosoknak sarlózásra adták ki azzal, hogy a sorközöket 
állandóan tartsák tisztán az előre tört gyertyán, hárs és nyírsarjaktól. Ez a része elég 
jónak mondható.
A brennbergi út közelsége miatt minden évben karácsony táján sok lucfenyőt 
kilopkodnak, állandó őrzéséről kell gondoskodni. Fölötte egy 5-7 k.holdas tiszta 
kocsánytalan tölgyes volt s ennek bő maghullásából ma itt igen sok természetes újulat 
található.
Ezt is tarvágás után luccsemetével ültették be. Ezen a területrészen csak alig volt egy
két gyertyán, nyír és hárs. Ezért úgy ez, mint ettől délre és keletre lévő ugyanekkora 
terület (még ma is fennáll és 105 éves) tölgyes volt.
E tölgy állomány alatt az árokig egy 9 k.holdnyi, felerészben gyertyán , felerészben 
nyír állomány volt. Jelenleg elég szép lucfenyves, jegenyefenyővel keverten. A 
második üzemterv készítésekor egy kelet-nyugati irányú nyiladékkal kétfelé osztották. 
Ez a nyiladék kétfelé szeli az előbb említett öreg tölgyest is, amelynek déli végében 
sok öreg bükk törzs is van. Egyik-másika alatt sűrű bükk, lucfenyő újulat található, 
amelyet a szarvasok gyakran lerágnak.
Ettől az állománytól délre egy 27 k.holdas lucfenyő állomány volt, amelyből egy kis 
sarok ma is megvan a gerinc mentén (81 éves) 132.c. tag. Sokat szenvedett, a hirtelen 
szabad állásban nagy kéreg cserepek keletkeztek a szélső fákon. Több törzs 
Trameteszcs. Ez a fenyves a levágott részével együtt mesterséges település. Többi
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része egy elég nedves talajon állott s tovább tartásra a sok bélkorhadás miatt nem volt 
alkalmas. A mélyebben és nedves foltban nagyobb részét 1922-ben letermeltük. 
Minthogy a lucfenyvestől északra és délre is felerészben gyertyán, felerészben tölgy, 
tehát gyertyános tölgyes erdő terült el, nyír, nyárral vegyesen, sok bükkel, úgy 
feltehető, hogy e terület részen is kezdetben bükkösök lehettek, amelyek a folytonos 
tarvágás következtében és a gyenge saijadzó képességük miatt, lassanként kipusztultak 
s helyüket a gyertyán foglalta el. Az állandó legeltetést ez is megsínylette s később a 
legeltetés megszűnése után betelepült a nyír és a nyár, a Büdösforrás közelében a nyár, 
illetve az éger. Jellemző, hogy ebben a magasságban egy elég bővizű, egész éven át 
vizet adó forrás van.
A köves gerinc és a Kovácsárok közti területen nagyrészt tölgyesek lehettek, bükkel és 
gyertyánnal keverve, sok nyírrel vegyesen. Az árkokban éger volt és kőris egy-két 
juharral.
1885-1897-ig az egész déli, délnyugati helyen a hegyoldal végéig letarolták, s fokoza
tosan és vegyesen, éppen amilyen csemete rendelkezésükre állott luc-, vörös-, erdei- és 
feketefenyővel beültették, az egyes fafajok igényeinek megfelelő talaj kiválasztása 
nélkül. Itt még 60 % makkvetést is beterveztek.
Az ültetés mindenütt sorokban történt a szükséges ápolás érdekében. A vágásterületen 
volt kitermelt faanyagokat csak tavasszal szállították ki és a vágásterületet csak a 
következő év tavaszán 4 méteres sortávolságban ültették a fenyőcsemetéket azzal a 
céllal, hogy a sorközöket az előretörő tölgy és gyertyán saijak amúgy is kitöltik. 
Később már 1,5-2 méteres sorközöket hagytak.
A fiatalosok pótlására nem sok gondot fordítottak azért, mert mint az üzemterv is 
megjegyzi „a 60 %-os tölgy makkvetés nem teljesíttetett azért, mert az az elsőrendű 
fanem elegyarányhoz képest elegendő a mutatkozó sarj és gyökhatás és különben is a 
tölgyvetés itt a buja saijadzás mellett céltalan lett volna” /1885./ 
így luc került a száraz déli oldalakra is, amelyekből nagyon sok elpusztult s helyettük 
ismét a tölgy, gyertyán sarjak képezték a főállományt. A mély fekvésű árkokban 
azonban a luc jól tenyészik, szép törzseket ad. A feketefenyő a talaj mésztelensége 
miatt gyengén fejlett, lassú és beteges növekvést mutat. A jövőben az erdeifenyő, 
vörösfenyő nagyobb mértékben tenyésztendő, ámyütő lombfák, hárs, juhar, gyertyán 
közbeelegyítésével. A bükk alátelepítése is a neki megfelelő részben megkísérelendő.
1920-ban újabb széntelepre bukkannak a Kovácsárokban s a 142. tag a) részlet helyén. 
A talajszinttől 1-2 méterre levő elég jó szénréteget egy-két év alatt kibányászták. 
Iparvasutat is építettek s összekötötték a főosztályozóval és vasúti rakodóval. Az a 
kisvasút rövid életű volt, mert a szénréteg kifogyott s egy további részen 144. tag b) 
erdőrészben, de már 60 méter mélységben folytatódott, 1940-es években. Itt is újabb 
bányászásba kezdtek. Lejtaknát nyitottak, rengeteg bányafát építettek bele, de csak 
kevés, gyenge minőségű szenet tudtak felhozni, mert közben a bánya beszakadt s ma 
csak egy kis hányó és bányakereszt jelzi, hogy ez a bánya „MEGHALT”
A 131. tag fiatalos fenyvese előttünk ismeretlen okokból kigyulladt 1947-ben és 
teljesen leégett 20 éves korában. Ma ismét egy kétéves tölgy, luc fiatalos van a helyén. 
Dacára annak, hogy a bányászok és azoknak hozzátartozói egész éven át ezen a 
területegységen sokat járkálnak, az elmúlt három évtizedben más tűzesetről nem 
tudunk.
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A 133, 134, 141, 142. tag helyén bükkös, gyertyánosok, tölgyesek voltak sok-sok 
nyírrel és rezgőnyárral. Helyüket lucfenyő, vörösfenyő, feketefenyő csemetékkel 
ültették be, kezdetben 4 méteres, később 1,5-2 méteres sorokban. A sorközöket az 
állománytakaró fafajok saijhajtásaival gondolták töltelékként teljes sűrűségűvé 
nevelni. Az egyes fenyőfajtáknál a keverési arányt mindig a rendelkezésünkre álló 
csemetemennyiség határozta meg. Vannak itt tiszta lucosok, feketefenyő és vörösfenyő 
foltok is vegyesen. Az 1885-ben készült üzemterv, illetve üzemátvizsgálási munkálat 
ezen a helyen már 5 éves 1,0 „Zárlatú” fiatalosokat talál. A jobb lalajrészeken a 
sekélyebb sorok közt lévő lombsarjak teljesen eltűntek, a gerinc felé sekélyebb, 
szárazabb részeken a lucfenyő a saijtölgy és gyertyán vörösfenyővel található. Ezeknek 
a részeknek fokozatos használata áttelepítéssel, vagy hosszúra nyújtott s a gerinc felöl 
kiinduló észak-délirányú keskeny szegélyvágásokkal tölgy, erdeifenyő és vörösfenyő jó 
gyökérzetű, iskolázott csemetével való felújítása a legközelebbi évtized feladata.
Merev használati vagy átalakítási mód nem írható elő. Mindig a megtelepült fiatalos 
mértéke kell, hogy megszabja a használat módját, helyét és mértékét.
Ezeken a helyeken sok szép, a feketefenyőnél lényegesen jobban fejlődő erdeifenyő 
arra mutat, hogy ebben az oldalban a jövőben elsősorban az erdeifenyő, mint fő fafaj 
legyen az uralkodó. Az árnytűrő lombfák az alsóbb szintek fái kell hogy legyenek. 
Egyes állományrészek alatt még ma is a vaccinium megtalálható. Teljes eltüntetése a 
helyesen választott erdőművelési eljárásoktól függ. Ciklámen mindenütt bőségesen 
van.
A Kovácsárok két ága a 145-ös tagot határolja. Ezen a területen a 40 % gyertyán, 20 
% tölgy és 40 % nyír-nyár saij állomány állott sok-sok sarj bükkel, az árokban sok 
kőrissel. A II. világháború alatt került levágásra, s a felújítása már csak 1947-ben, 
1948-ban volt lehetséges. A területet luc-, vörösfenyő, itt-ott erdei- és jegenyefenyő 
csemetével ültették be, amelyek igen szépen fejlődnek.
A háború alatti tölgy makkrakásból is elég sok makkcsemete maradt meg. Tisztítása 
sürgős volna, mert sok benne a nyír és rezgőnyár és egyéb lombsarjak, amelyek itt-ott 
már a fenyőcsemetéket elnyomással fenyegetik.
146, 147 tagok a Kovácsárok déli ága és ettől délre húzódó gerincig teijedő területen 
80 % gyertyán és 20 % nyír-nyár saijerdő terült el. Foltokban tölgy sarjakkal és sok
sok bükkel. Ma ezen a területen meglehetősen vegyes összetételben vannak az 
állományok.
Soros ültetésben vörösfenyő, lucfenyő, nagy foltokban magtölgy, a nedves foltokban 
éger, fűz az egész területen még most is meglehetősen sok nyír, nyár, az árokban éger 
és kőris van. Az állományok meglehetősen vegyes fejlődésűek. Gyakori, mérsékelt 
gyérítésekkel még sokat lehet javítani rajtuk. Sok helyen a nyír már elnyomja az alatta 
lévő lucokat. Többször volt tisztogatva. Legutoljára 1952. tavaszán még megtalálható 
a felhagyott s a „Jóremény” bányában vezető iparvasút alépítménye is. A 148, 149. 
tagok már a Raminelárok déli oldalában fekszenek. A 148. tagban 1857-ben volt 
termelés, amikor 70 % bükk, gyertyán, 30 % nyír-nyár sarjerdő volt. A 149. tag nagy 
részén valószínű szintén az volt, amelyet részben tiszta vörösfenyővel, részben 
lucfenyővel telepítettek be.
Ezeket a telepítéseket később az ápolások elmaradása miatt a bükk, gyertyán és nyír- 
nyár saijak elnyomták úgy, hogy 1924-ben már csak 50 % luc állományt találunk. 
Valószínű ennek az állománynak a maradványa a 146. k) részlet is, amely később nem
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került kitermelésre s így a lombsaijak nyomásától felszabadult lucfenyő erőteljes 
növekedésnek indult így a törzsek alulról középig terjedő szakaszon nagyon ágasok, 
az elszáradt sűrű bozontos ágak még most is megtalálhatók. A középtől felfelé a 
törzsek rendes növekedést mutatnak. A 148. tagban öreg bükkök és nyírek még ma is 
tanúi annak, hogy valamikor ezt az erdőrészt is jórészt kecskelegeltetésre használták, s 
hogy ezt a területet a 17, 18. században erősen kiritkult s teljesen tönkre ment talajú 
állományok borították.
Az Óbrennbergi temetővel szemben az út és az árok között, az erdőőri háztól a 
csemetekertig elborított területen, kőrist és égert találunk lucfenyővel, ettől 
északnyugatra a mai csemetekert helyén tiszta lucfenyő állott, amelynek egy része a 
kőrisek és égerek alatt teljesen kipusztult, többit csemetekert és legelő céljaira 
kitermelték, a csemetekerttől északnyugatra eső részt pedig 1948-ban kellett 
levágnunk, mert a szú pusztította. Igen szép ágtiszta, sudaras növésű magas állomány 
volt itt.
A 135-140. tagok a Rammelárok, Óbrennberg és Kovácsárok közötti részen áthúzódó 
gerinc az egész területet egy keleti és egy déli oldalra osztja. Az északi részen a gerinc 
mentén tiszta saijtölgyek, a többi részen 80 % gyertyán, 20 % nyír-nyár saijerdő volt, 
amelyet 1915-1920-ig terjedő időben termeltek ki. A déli oldalon az árok mentén 
gyertyánosok, a magasabb részeken a gerincig nyírrel vegyes tölgy állományok voltak, 
majd a gerinctől kifelé ágazva egy nagy kiteijedésű és észak-nyugatra néző részeiben a 
területnek állományait 1921-1923-ig termelték ki (régi állomány maradvány).
Ezeket a vágásokat a vágást követő évben éppen amilyen csemete rendelkezésre állott: 
vörösfenyő, erdeifenyő, luc- és jegenyefenyő csemetével ültették be foltokban, 
sorokban, általában minden rendszer nélkül. így itt nem találunk tiszta lucosokat, 
hanem sarj tölgy, gyertyánosokat vegyesen fenyőkkel. Az erdeifenyők gyorsan nőttek, 
elnyomták a lucokat, jegenyéket. Az egész területet különösen a déli oldalt teljesen 
ellepte a nyír. Az elmúlt években ezeknek az erdőrészeknek állománya a rendes 
gyérítések által sokat javultak, de még mindig nagyon gondos művelést kívánnak. A 
jegenyefenyők a vadrágást s sok esetben az emberi károsítást, no meg a hosszú ideig 
tartó árnyékolást nagyon megsínylették.
A Rammelárokban hosszan beékelődött Ágfalva község határa. Itt rétek voltak, 
amelyek tulajdonosai ezeknek nem sok hasznát látták, mert a jobb és baloldalon lévő 
állomány beárnyékolta s az árok mentén lévő égerek úgyszólván az egész rét 
komplexumot lassan bevetették. Ma itt elég szép égeres rész található, valószínű 
ültetésből.
A város ezeket a réteket megvásárolta s így a közbeékelődött idegen birtokok 
lassanként elfogytak. A rét és a műút közötti részen tiszta gyertyános volt, illetve 
kecskelegelő. A bánya részben hányónak, részben rakterületnek, szemétdombnak, 
kecskelegelőnek használata.
151-154. tagokból álló Brennberg országhatár, Rammelárok, villanytelep és 
Hermeszárok közt fekvő területen egyöntetűen 50 % bükk, gyertyános és 50 % nyír- 
nyáras saijállomány állott. 1885-ben átlag 34 éves volt. 1897-1907-ig termelték ki és 
azután luc-, vörös-, erdei és feketefenyővel ültették be. Egyes helyeken, mint a 150. 
tagban, ahol a fiatalosok kellő ápolásban részesültek, szép lucosok keletkeztek, a többi 
nagy része elég ritka, állandóan száradó lucokkal.
Lassanként a régi sarjállományok képét mutatják. Az egész komplexumnak átalakítása 
kívánatos volna. Altalaját a nyugati oldalon lévő s a 152. tag határát képező út mellett
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nyitott kavicsbánya mutatja. Ma igen sok átszelőút, ösvény van benne a Brennbergi 
bányászok átjártak az új Hennesz aknához s így majdnem minden bányász új ösvényt 
nyitott.
Ezen az erdőterületen észak-déli irányban majdnem a közepén áthúzódó út mellett sok 
öreg erdeifenyő is található. A közepén 153, 154. és 151, 152. tagokat elválasztó 
nyiladékok kereszteződései mentén mintegy 8 k.holnyi nagyságban tölgyes volt, a mai 
153. c) részlet pedig tiszta gyertyános.
A 155. tag helyén 60 % gyertyán és 40 % nyíres és nyáras erdő állott tölgyes foltokkal. 
1908-ban termelték le. A luc-, vörös- és erdeifenyővel ültették be. Sok luc kipusztult, 
vagy az erdeifenyő, meg az előretörő lombsarjak nyomása alatt sínylődik.
Az erdeifenyő jól érzi magát. A vasúti bevágás mesgyéjét az erdeifenyő sűrűn benőtte. 
A nedves foltokban tiszta lucos található. A 158. tag helyén tiszta tölgy csoport (2,7 
k.hold) és a szokott 60 % és 40 % nyír, nyáras volt, amelyet luc- és erdeifenyővel 
ültettek be, hézagokban tölgy és gyertyán saijjal. A 158. tag helyén a délkelet
északnyugati irányban húzódott nyiladék mentén mintegy 22 k.holdon saijtölgyes, a 
többi 60 % gyertyán és 40 % nyír, nyár sarjerdő volt.
Igen széles (6 méter) sorközöket hagyva lucfenyővel ültették be, ahol később a lombfa, 
a sorok között kipusztult s ma itt igen érdekes földig ágas lucos van, amely alatt igen 
jól lehetne nézetem szerint jegenyefenyő csemetekertet létesíteni, vagy azt azzal 
alátelepíteni. A nagy foltokban tiszta saijtölgyes, gyertyános saijállomány van benne, 
fenyő nélkül. Valószínűleg a bánya vasúton felmenő mozdony szikrájától éghetett le 
(fénykép). Rontott állomány. Át kell alakítani.
Ezzel ez a brennbergi táj leírása véget ért. Ami a rövid leírásból is látható, régen 
tölgyesek, gyertyánosok, bükkel vegyesen voltak, amelyeknek helyét minden előzetes 
talajvizsgálat vagy valami tervszerűség nélkül, éppen amilyen csemete 
rendelkezésükre állott, először 4-6 méteres, később már sorok nélkül főleg luc
fenyővel, itt-ott vörös-, fekete- és egy-két erdeifenyővel vagy tölgymakkal, a 
tarvágások területeit a vágást követő tavasszal beerdősítettek.
Természetesen a meglehetősen jó talajon buján nőtt a fű, jöttek a saijak, s minthogy 
nagy kiteijedésű vágásterületeik voltak, ezekkel megküzdeni nem tudtak. Az amúgy is 
nem a lucnak megfelelő déli oldalakon a luc egy része elpusztult vagy gyengén 
fejlődött, a lombsaijak előretörtek, jött ismét a nyír-nyár. A buja füvet a bányászok 
sarlózták, a lakótelep közelében pedig kecskéket legeltettek. A megmaradt lucosokat 
az 1925-29-es hótörés, majd az 1947-48-as aszály idején fellépő szú nagyon 
megritkította. Mindennek dacára igen szép s a nedvesebb helyeken jól fejlődő 
lucosokat, tisztán vagy vörösfenyővel teleszórtan szép növésű erdeifenyő törzseket 
találunk, ami azt bizonyítja, hogy ezeken a területeken és mint általában a mély, üde 
völgyfenéken, s északi oldalakra, a luc- és vörösfenyő, bükk, tölgy, még inkább 
jegenyefenyő, a déli oldalakon tölgy, erdeifenyő, vörösfenyő jól telepíthető. Itt helyet 
kell biztosítani a hársnak is.
Vörösfenyőt, erdeifenyőt és tölgyet nagy fényigényességük miatt kevésbé kiritkított 
állomány alá telepíteni nem jár teljes sikerrel. Azért ezek csoportosan, foltokban kis 
lékekben telepítendők, amelyek évről-évre nagyobbodva, s az ilyen lékbe megjelenő 
nyírrel keveredve, igen jó elegyet biztosítanak.
1885-ben a főhasználat, erdősítések ápolása és a tisztításra vonatkozólag a 
következőket találjuk:
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1. „A főhasználatképpen termelt fatömeg csak a vágást követő nyár folyamán 
takarítható ki a vágásterületről.

2. Gyérítéseknél csakis a tölgy, illetve lágy fanemek és teljesen elnyomott egyedek 
használtattak ki. A tisztázó vágatok úgyis a telepített fiatalosok fenntartása és 
ápolása érdekében szükséges tisztogatásoknál követett eljárás a következő, a 
sorokban ültetett csemeték már az ültetést követő első évtől kezdve folytonos 
ápolást igényelvén a sorok mentén keletkező saijak 2-3 ízben és gondos ápolást 
igényelvén az ültetést követő 4-6 évben azonban az összes sarjak kivágatnak s ez 
az ültetés 8-10 évben ismételtetik.”

„Az ültetés éppen a szükséges ápolás érdekében mindenütt sorokban történt. Az 
alkalmazott fanemek megválasztásánál tisztán a termőhelyi viszonyok voltak 
irányadók. A felújításnál az előírt 60 % tölgy makkvetés nem teljesíttetett azért, mert 
az elérendő fanem elegyarányhoz képest elegendő a mutatkozó saij és gyökhajtás és 
különben is a tölgyvetés itt a buja saijadzás miatt céltalan lett volna, 
így az előírt fenyők között tölgy, gyertyán, bükk sarjhajtások maradtak. Ez a 
közbeelegyítés nemcsak azért mutatkozott kívánatosnak, mert ezáltal a fenyőket 
fenyegető széldöntés veszélye némileg csökkentetett, hanem a vegyes állományok 
egyéb előnyei is biztosíttattak és végül kívánatosnak mutatkozott a hozam értékét a 
nélkülözhetetlen tölgy termelése által még inkább emelni.”
Amint a fenti leírásokból is látható, ezen a területen évszázadokkal ezelőtt főfanem a 
bükk, gyertyán és a kocsánytalan tölgy volt, amelyek közül elsősorban a bükk pusztult 
ki gyenge saijadzási képessége miatt s helyét mindinkább a gyertyán foglalta el. A 
tölgy inkább a szárazabb déli oldalakon terpeszkedett. A hosszú évszázadokig tartó, 
rövid vágásfordulójú tarvágások következtében a tuskók már annyira elöregedtek, 
hogy évtizedről-évtizedre mindig kevesebb növedéket biztosítottak s ezért már 1880- 
ban elhatározták, hogy ezeken a területeken is teljes fanem cserét alkalmaznak 
talajjavítás céljából. Erre a célra a lucfenyőt és vörösfenyőt választották tölggyel 
vegyesen.
Az immár 80 év óta folyó fenyő átalakítás, illetve fenyőtelepítésről a következő 
véleményt mondhatjuk.
A lucfenyő a neki megfelelő üde, mély völgyekben, nyirkos északi oldalakon jó 
fejlődést mutat, gyorsan nő és nagy fatömeget szolgáltat. Azonban gyakran található a 
Trametes radiciperda (Poliporus anosus nevű gomba) által pusztított törzs is. Ez a 
gomba a lucosok legnagyobb veszedelme, mert úgy a fiatal, mint az öreg fákat megöli. 
Egyes pontokból, gócokból kiindulva az állományban nagyobb hézagokat üt. 
Miceliuma a gyökerek héjában, fájában él, ahonnan a törzs alsóbb részeibe is behatol. 
A lepényszerű s különböző nagyságú termőtestek a gyökereken találhatók. A finom 
likacsokkal behintett himenium réteg hófehér. A kérgen nem látható, csak a kéreg 
pikkelyek alatt.
A spórákat egyik helyről a másikig főleg egerek hurcolják el. A spóra a nedves 
gyökéren könnyen csírázik és terjed. Régen az erdészek vörös-nedvesedésnek hívták. 
Az ilyen gomba által megtámadott és elpusztított gyökerű fákat a szél is könnyen 
kifordítja, vagy ha már a törzs részén is pusztít, kettétöri. Magzókort szabadállásban 
már 30 éves korban, zárt állásban 60-70 éves korban éri el. A neki nem megfelelő 
talajokon már korábban is. Rendesen 40-50. évben terem elég bőségesen. Az érett mag 
rendesen februárban az első déli meleg szelek idején kezd hullani.

70



A mag csíraképességét 3-4 évig is megtartja. Az első években elég lassan, később 
rohamos fejlődésnek indul s hajtásai később az 1 métert is meghaladják. A fiatalos 
áthatolhatatlan sűrűséget képez. Ágait csak nehezen s nem mindenhol veti le. A 
lehulló tű vastag réteget képez. Sokáig megtartja zárlatát s így alatta még mohák sem 
találhatók. Tehát az az elgondolás, hogy a sorok közt hagyott lomb sarjak majd jó 
elegyes állományokat mutatnak, nem vált valóra. Sokáig 25-45 évig is bíija az 
árnyékolást, míg felülkerekedvén alatta még fűszálat sem tűr, alatta más mint vastag 
tű alom nem található. A sorok közt hagyott gyertyán sarjak korhadt tuskói 
tanúskodnak arról, hogy még a gyertyán sem bírja ezt a komor sötét árnyékot. Nálunk 
a szárazabb helyeken sokat szenved a tavaszi és nyári szárazságtól. Csak ott tenyészik 
jól, ahol a júliusi közép hőmérséklet 18 °-nál nem nagyobb. Sekély gyökérzete a talaj 
legfelsőbb rétegében helyezkedik el, s ha ez kiszárad, a lucfenyő betegeskedni kezd s 
így a szúkárosításnak esik áldozatul. Az 1870-ben telepített lucosokban igen nagy kárt 
tett az 1928/29-es hótörés, a későbbi telepítéseken pedig az 1947/48-ban fellépett nagy 
kiteijedésű szúkárosítás.
Egyes helyeken feketefenyőt is közbeelegyítettek vagy kis csoportokat, foltokat ültettek 
be vele. Ezek a fák sokáig igen lassan fejlődtek a talaj mész szegénysége miatt. Egyes 
helyeken teljesen kipusztultak, vagy növekedésükben visszamaradtak.
A vörösfenyő fejlődése jónak mondható akkor, ha koronája szabadon áll. Az 
oldalámyékolást nem bírja. Ez esetben koronátlanná válik, nem fejlődik és kipusztul. 
Más fenyőkkel csak úgy elegyíthető, ha egynéhány évvel korábban ültetjük be s ezután 
akár luc, akár jegenyefenyőt vagy bükköt alátelepítünk.
A tölgynek a luccal, vörös- vagy jegenyefenyővel való telepítése nem vezet sikerre. Ez 
utóbbiak túlszárnyalják és elnyomják. Inkább bükkel és gyertyánnal elegyítendő. A 
tölgy erősen fényigényes fa. Szereti az ásványi anyagokban gazdag talajokat. 
Kezdetben lassan nő, s ilyenkor bokrosodásra hajlik. Magassági növekedése csak 
töltelék fa jelenlétében indul meg. Az oldalárnyékolást jól bíija, de fedetlen fővel 
szeret nőni, vagyis a felső árnyékolást nem tűri. Ezért tisztogatásaink alkalmával arra 
törekedjünk, hogy a tölgy vezérhajtása fölé nőtt egyébfát, vagy ágat elsősorban 
levágjuk. Törzsén sok az alvó rügy s ezért ha valamely törzs szabaddá válik, koronája 
felülről lefelé lassanként elszárad s ilyenkor a törzset az alsó rügyekből fattyú hajtások 
lepik el. Úgyszintén ha levágjuk és a tuskót akadálytalanul éri a világosság, az alsó 
rügyekből új hajtások keletkeznek. Újulata az állomány alatt rendszerint csak 2-3 évig 
él. Azonban a járulékos rügyből új hajtás nő, amely ismét 2-3 évig nő és így tovább 
várva míg az anyaállományt levágják, vagy ritkítják. A fagyok iránt érzékeny. Ezen a 
területen rendszerint elegyetlenül találhattuk elég ritka állásban. Pionír fának nem 
tekinthető. Bokrosodásra való hajlama miatt töltelékfának nem alkalmas.
Igen jó fejlődést mutatnak az erdeifenyő itt található egyes törzsei. Egy-két idős 
példányai is erről tanúskodnak. Fája szép hengeres, magassági növekvése is kielégítő. 
Természetes felújításra igen alkalmas. Talajigénye minimális, fényigénye igen nagy. 
Ezért ápolására és a tisztítására nagy gond fordítandó. A kövesháton a 131. tag gerinc 
menti részein egy saij tölgyállomány helyén szép, soros vetésből származó elegyetlen 
erdeifenyő fiatalosunk van. Ámytűrő fafajok, hárs, juhar, gyertyán, bükk behozása 
már most időszerű. A gyertyán, mint őshonos fafaj a száraz déli oldalak kivételével 
mindenütt megtalálható. Fiatalosainkat az erélyes és gyakori visszavágással védjük a 
saijak elnyomása ellen. Korán és bőven terem magot. Állományok alatt sokáig ül. Jó 
talajvédő, illetve talajjavító fa.
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Idős jegenyefenyő törzs csak egy-két darab található. Fiatal jegenyefenyő csoportok, 
erdőrészek igen szép fejlődést mutatnak. Ezen a területen a jegenyefenyőt luc mellett a 
jövő fenyőjének kell tekinteni. A jegenye foltok a 148. és 149. tagban találhatók.
Az első kétszáz négyszögöles csemetekert 1900-ban létesült s csak luccsemete 
nevelését szolgálta. 1947-ben 100, 1953-ban pedig 0,40 hektáros nagyságúvá 
növeltük. Ez ideig még csak luc- és vörösfenyő csemetét termeltünk benne. A sűrű 
magvetésben igen gyakori a csemeték kidűlése, amelyet különböző gombafertőzések 
okozhatnak. Ilyen gomba a Postalozia Hartigli is, amely a szikleveles csemeték 
elhullását okozza azáltal, hogy ott, ahol a sziklevél alatti száracska a gyökérbe megy 
át, tehát a gyengéd magcsemete tövén a héjat és a cambiumot megöli, aminek folytán 
a szövetek összeesnek, megbámulnák, szűkölés és fonnyadtság áll elő, a csemete 
kidűl.

Fanem Év 1- 11- 21- 31- 41- 51- 61- 71- 81- Tisz Ösz- %
10 20 30 40 50 60 70 80 90 tás szes

1895 23 91 55 120 31 320 26
Tölgy 1925 13 24 17 10 32 3 121 18 238 20

1955 1 36 32 39 25 22 24 39 15 - 233 20
1895 9 51 60 5

Bükk 1925 3 18 27 3 42 1 94 9
1955 - 6 7 4 13 53 1 5 3 - 92 8
1895 50 227 145 40 462 38

Gyertyán 1925 3 19 26 10 10 3 51 122 10
1955 1 19 14 30 23 18 1 5 - - 111 10
1895 31 40 1 72 5

Nyír 1925 2 1 21 24 2
1955 - 8 10 11 1 1 - 1 - - 32 3

Nyír, 1895 1 12 163 176 14
Nyár, 1925
Juhar 1955 - - - - 1 - - 1 - - 2 -

1895
Éger 1925 1 5 1 7

1955 - 3 4 4 2 5 - 3 - - 21 1
1895 3 43 46 3

Lucfenyő 1925 173 67 52 16 75 30 28 441 27
1955 25 45 31 96 72 41 12 29 2 - 353 30
1895 1 6 7

Erdeifenyő 1925 19 24 2 2 33 1 81 7
1955 12 10 12 26 19 7 6 7 1 - 100 9
1895

Feketefenyő 1925 5 3 19 27 2
1955 2 - - 2 10 8 6 17 - - 45 4
1895

Nyár, Hárs 1925 2 2 4
1955 - 6 - 4 1 - - 1 - - 12 1
1895 9 9

Vörösfenyő 1925 29 14 30 7 36 1 117 9
1955 6 6 18 13 28 21 4 26 - - 122 11
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Jegenyefenyő
1895
1925
1955

21
12 3 13

21
28

2
2

Tisztás 1895 113 113 9
és egyéb 1925 36 36 2

1955 2 5 2 3 - 3 - 2 - 1 18 1
1895 77 423 420 200 32 113 1205 100

Összes 1925 262 171 159 48 208 43 266 19 36 1205 100
1955 49 156 133 245 195 179 54 136 21 1169 100

Törekedjünk arra, hogy csemetekertünkben a mag április 7-10-ig okvetlenül a földbe 
kerüljön. A madarak is nagyon megdézsmálják a magágyakat. Vetéseinket ezek ellen 
legsikeresebben takarással védhetjük meg.
Az elmúlt évben ismét 1,71 hektárral növeltük itt a csemetekertnek a mennyiségét, 
hogy a jegenye és iskolázott luccsemetéknek helyet biztosítsunk.
Ez az erdőrész a város polgárainak tűzifa és minimális épületfa szükségletét, a 
bányanyitáskor és későbbi időben is, a bánya faszükségletét volt hivatva kielégíteni. 
Közbirtokossági erdőt nem hasítottak ki belőle. Az épületi és szerszámfát a város 
polgárai maguk termelték ki a vágásra kijelölt erdőterületen, vagy a város maga 
házilag termelte ki és szállította be faraktárába.
A visszamaradt ágfát és tuskófát nyilvános árverésen adta el részben soproni, részben 
bánfalvi és ágfalvi lakosoknak.
Míg 1885. előtt az uralkodó fanem a tölgy, bükk, gyertyán és nyír, nyár voltak, addig 
1924-ben már lucfenyő, vörösfenyő is megjelenik s ez tetemes mennyiséggel úgyhogy 
ma ezen a területen szemlélődőnek az a benyomása, hogy zömében fenyvesekben jár. 
A még található tölgy, gyertyánsarjak a folytonos használat következtében lassan el
tűnnek, hogy helyet adjanak a náluknál gyorsabban és erélyesebben növő fenyő
féléknek.
1885. előtt a vágások nagysága a polgároknak kiosztott tűzifa mennyiségéhez 
igazodik, s minthogy az úrbéri viszonyokat is csak a 70-es években rendezték, a 
vágásforduló 25-30 éves volt. A vágásterületek felújítására semmiféle gondot nem 
fordítottak.
Az új állomány átalakítás e téren fordulópontot jelentett. Csemetét kellett nevelniük, 
azt gondosan elültetni és ápolni, tisztogatni. Azonban sok helyütt munkaerőhiány 
miatt a csemeték ápolására nem sok gondot fordítottak. A szépen sikerült 
fenyőültetéseket sok helyen elöntötték a gyomok, a gyorsan növő fafajok. Ezek 
nyomása alóli felszabadításuk csak késve következhetett be, mikor a gyorsan növő 
saijak és lágy fafajok már fatömeget adtak. Ez az idő a 8-12 évben volt, mikor már sok 
csemete elpusztult. Azonban a gyorsan növő saij és lágy fanemeknek teljes kivágását a 
még életben maradt és alig fejlődőképes fenyőcsemeték nagyon-nagyon megsínylették. 
Az árnyékhoz szokott lucfenyőket jól árnyaló lombsátor eltűnt, talajuk gyorsan 
kiszáradt s küzdelmük elölről kezdődött. Ezért van az, hogy a jelenlegi középkorú 
állományok dacára annak, hogy egy időben ültették, vegyes korúaknak látszanak.
Az 1924-ben készült második üzemterv a felújításra és a fiatalosok pótlására és 
ápolására a következőket írta elő: „A felújítás mesterséges úton történik. A tölgyet 
sűrű makkrakás útján egy kát.holdra számítva kell telepíteni. (Hol van ez a 
k.holdanként 5,6 q-tól?) A fenyőféléknél pedig 3-4 éves magágyi vagy 4-5 éves
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áliskolázott csemetéket kell ültetni, mégpedig 1,5 m sor és 1,0 m csemetetávolsággal. 
Tehát holdanként 3.800 darab csemetét kell beültetni. Az eddigi tapasztalat szerint 
célszerűbb a soros elegyítés helyett az egyes fafajokat nagyobb foltokban telepíteni a 
soros ültetés megtartása mellett.
A bányatársulat által visszabocsátandó területen a talajcsuszamlás vagy vízmosás
képződést, valamint a kiültetett csemeték víz által való lemosásának megakadályozása 
céljából szükségesnek mutatkozó műszaki munkálatokat is az erdősítés előtt el kell 
végezni.”
A fiatalosok pótlása különösen a háborús évek vágásterületén, ahol a természetszerűen 
előállott munkáshiány következtében a tisztítások foganatosíthatók nem voltak, az 
előálló foltok és hiányok erőteljes csemetékkel éspedig erdei- és vörösfenyővel 
pótoltatnak. Ugyanez áll a bányavasút által felgyújtott területekre is.
Igen nagy gondot kell a fiatalosok ápolására fordítani, ahol a talajviszonyok 
megengedik a füvet az ültetés után 1, 2 és 3. évben el kell távolítani s ha lehetséges 
sarlózásra kiadni. Ahol a gyertyán és gyom, de különösen a szeder nagyobb mértékben 
fellép és a fiatalost elnyomással fenyegeti, erőteljes tisztítást kell végezni. Ennek 
szüksége 5-6 években szokott jelentkezni. Újabb tisztítás, ha az előbbi alaposan 
történt, csak 12-20 éves fiatalosokban szükséges, amikor az előretörő gyertyán és tölgy 
sarjakat tőre kell vágni. Az esetleg ezúttal jelentkező hézagok aggodalomra nem 
adnak okot, mert a sarjak a nemes faállomány veszélyeztetése nélkül fogják azokat 
kitölteni.
A gyérítésekre a legnagyobb gondot kell fordítani, különösen a lucfenyvesekben, ahol 
a gyérítés megelőzően csak igen csekély mértékben történt, nagyon óvatosan kell 
hozzányúlni. Ezt a műveletet általában korán kell kezdeni és a szükséghez képest 
gyakran kell ismételni. Gyérítéseknél elsősorban a nyírt, nyárt és gyertyánt szedjük ki 
olyan mértékben, hogy a lékek képződését elkerüljük.
Mivel ezeket az állományápolásokat évtizedeken át csupán a kiszedett faanyagért 
végezték el, így az ott található s jó növekvésű most már értékesnek mondható 
rezgőnyárt és nyírt -  akkor mint gyomfát -  teljesen kiirtották. A jól záródó lucfoltok 
alatt pedig a talajjavító és talajt védő gyertyán pusztult ki.
Itt néhány szóval említést kell tennem erről a két mellőzött fafajról, amelyeknek 
nagyobb mérvű felkarolása, illetve megtörése kívánatos volna, tekintve szélesebb körű 
felhasználhatóságát. Populus tremula Rezgőnyár. Nyúlánk törzsű hengeres gyökérről 
sarjadzó, gyorsan növő fa. Az első évben lassan, később gyorsan, néha egy méter 
hossznövekedést is elér. Ritka lombozata lehetővé teszi, hogy ámytűrő fafajok jól 
tenyésszenek alatta. Gyökérzete messze elágazó. Tuskó sarjai gyengék, inkább sűrű 
gyökérsarjai vannak a fa tövétől egészen a messze terjedő gyökerek végéig, nemcsak a 
szintbe menő, hanem a lefelé hatoló gyökerek is dúsan fejlődő sarjakat hajtanak, s így 
nagy területet foglalnak el.
Tulajdonképpeni termőhelye a nedves hegyhát, nedves, nem kötött talaj, de a 
szárazabb oldalakon is megél. Az árnyékot nem tűri, s így magyarázható, hogy ezen a 
terület tájon a sűrű lombozatú fenyőkkel versenyezni nem tudván, teljesen eltűnt. A 
vad rügyét, kérgét szívesen rágja s ezért télen nagy havazások idején fiatal nyárakat 
levágnak és ezt használják a nagyvadak etetésére.
Fája finom szövetű fehér, puha, könnyen hasad, rugalmas, kevéssé aszik össze és 
vetemedik. Fáját mivel az könnyen munkálható az asztalosok, ácsok szívesen
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használják. Elég jó deszka fűrészelhető és gerenda faragható belőle. Fenyőben szegény 
vidéken ezt jól lehet vele pótolni.
Jó papirosfa és gyufagyárak is szívesen használják.
Betula Nyír. Többféle fajtáját ismerjük. Nálunk különösen az alba és verrucosa 
található. A törzs sudarát a fa hegyéig lehet követni vékony, szabálytalanul 
elhelyezkedő ágakkal. A héj fehérsége a betulin nevű szemcsés gyantaszerű anyagtól 
származik. Fája egyenletes, geszt nélküli. Fája a kemény és lágy fák között van. 
Március-áprilisban virágzik és magja már június végén, július elején érett lesz. A mag 
csíraképességét csak nehezen tartja meg. A nyírfák ágai is elég gyorsan nőnek, 
anélkül, hogy vastagodnának, s így idősebb korban a szomorúfűzhöz hasonlóan 
lelógnak. Kérge, héja fényes és sárgásbarna, s csak a tizedik évtől kezdve kezd 
fehéredni. Nagy a sarjadzási képessége. A fiatal és még nem fehéredő csemete az 
ültetést jól bírja. Elterjedése igen nagy, tűri az éghajlat szélsőségeit, nemkülönben a 
nedvesség szélsőségeit is. így nálunk a nyirkos hegyi agyagtalajon igen jól fejlődik és 
gyorsan terjed természetes úton. Gyér lombhullása és csekély árnyalása folytán a talajt 
megvédeni nem tudja s így rendesen a gyertyánnal és bükkel jól megfért. Ezek tudták 
biztosítani a létfenntartáshoz szükséges légnedvességet. Fáját, rügyét a vad nem 
bántja. Fája esztergályos, bognár munkára kitűnően alkalmas. A fiatal sarjak, még 
nem fehéredő ágai seprőnek kitűnően alkalmasak. Kitűnő lángtüzet ad s ezért a 
kohászatban használata igen fontos. A könnyű szárnyas magját a szél messzire elviszi, 
a nagy tarvágásokat hamar belepi s a beültetett csemetéket gyors növekvésével hamar 
betakarja. Vékony hajlékony ágai a fenyők sudarából a tűket lekoptatja.
Tehát már régen e területen fontos szerepe volt azáltal, hogy a nagy tarvágásokat 
gyorsan ellepte s gyors növekvésével azt egy-két év alatt be is takarta. Bírja az 
oldalárnyékolást is ezért gyakran találni lucfenyő állomány közt is szép egyenes 
növésű nyír törzseket, amelyeket állandóan 30-40 cm-rel is túllőni igyekszik.
Ennek a szűkebb értelemben vett tájerdőrésznek a feltártsága is elég jó. A legelső 
járható utat 1790-es években építették és az Óbrennbergig az első külszíni 
széntermelés helyéig vezetett.
Később mikor már itt a bányászat megszűnt és át kellett menniük az ettől délnyugatra 
fekvő másik hegy északi oldalára, s itt keresni a további bányászati lehetőségeket, 
megépült a másik út Ó-Hermeszen át, egészen a ma osztrák területen lévő és üzemen 
kívül álló Ilona aknáig. E területnek Ausztriához való csatolásával ez az út is 
úgyszólván megszűnt bánya út létezni. Elhanyagolódott, járhatatlanná vált. 
Szélességéből és még most is felismerhető ároknyomaiból, valamint a kavicsanyagából 
arra lehet következtetni, hogy ez itt valamikor egy elég komoly forgalmi út volt. Az 
1948-ban épített határvédelmi műszaki zár helyén kitermelt faanyagok elszállíthatása 
végett ezt az utat akkor némileg kijavítottuk, 1953-ban pedig az első szakaszát közel a 
magasfeszültség és az út felső keresztezéséig újra kavicsoltuk és hengereltük. Persze 
teljes kőalapúvá való kiépítése -  pénz hiányában -  ezúttal is elmaradt.
Amint azt már leírtam, a bánya 1790-es évek után folyton terjeszkedett. Újabb és 
újabb lakótelepek, bánya üzemi házak, áramfejlesztő telep, fűrésztelep, javító- 
műhelyek, szén-osztályozó, iskola, stb. létesült a mai Brennberg, ahová a vöröshídi 
elágazással a Görbehalmon át egy kövezett, de szintén nem kőalapú utat építettek s ez 
lett ezen a területen fő szénszállító és közlekedési út is. Ezt az utat Bánfalvától a 
bánya kezelte és a saját költségén tartotta fenn. Az engedélyezésnél a város kikötötte, 
hogy azt bármikor háborítatlanul és ingyen, ellenszolgáltatás nélkül használhatja.
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Most, hogy a bánya üzemeltetése pillanatnyilag megszűnt vagy szünetel, gondozását a 
város látja el.
Az erdőrész belsejében természetesen sok összekötő erdei út, ösvény van, amelyek 
kizárólag az ott termelhető erdei termékek kiközelítésére szolgálnak. Említésre méltó 
még az új Hermesz aknát a brennbergi főteleppel összekötő kavicsos földút is, amelyet 
a bánya épített és tartott fenn. Most eléggé elhanyagolt állapotban van. 
Karbantartásáról senki sem gondoskodik. Az óbrennbergi út csak a bányatelepülésig 
vezetett. Ki kellett építenünk ebből kiágazóan az árokban folytatólagosan, az árok 
mentén a „Bányászkeresztig” A közelítő utat ki kellett szélesíteni szabályosan, az 
árokban lévő öreg gyertyán böhöncöket ki kellett vágni és az utat kavicsozni. 1953- 
ban ezt az útszakaszt is a Vöröshídtól kavicsoltuk és hengereltük.
Szükséges a Kövesárokban levő s jelenleg csak nyomok formájában található útnak 
kiépítése is, amely az itt bőségesen található kőanyaggal olcsón elvégezhető volna, s 
végül a „Wanzuig” erdőrészt kellene feltárni, illetve a kovácsároki útból kiágazóan a 
134, 141, 131. tagokon át összeköttetést találni a „Büdös-forrás”-hoz vezető kövezett 
Rélzényi úttal.
Általában szükséges, hogy ezen a területegységen a ma jó állapotúnak mondható s az 
ezután még megépítendő utak állandó karbantartására legalább egy állandó 
útgondozót beállítani, aki az utak mellé már jó előre kihordott és készletezett 10-10 
méterenként 1-1 m3 felületi kavics anyagból a keletkezett kisebb gödröket kifoltozza. 
A felületen összegyűlt vizeket levezeti, az árkokat tisztán tartja, a közelítő utakat 
használat közben kiegyengeti s használat után azoknak helyreállításáról gondoskodik. 
Ez a terület 1950. évig egy kezelési egységet képezett egy erdészvezetővel s egy 
beosztott segéderdésszel. 1922-ben a Főiskolai Tanulmányi Erdőgondnokság I. 
kerülete volt 1945-ig. Ez idő alatt ezen a területen folyó munkákat a város költségén 
az erdőgondnok vezette és irányította. A gondnokság bevételei a városé voltak, 
kiadásait is a város viselte. Szervezeti, illetve a város és a főiskola közt létrejött 
megállapodás részleteit a másik rész tárgyalásánál fogom részletesebben ismertetni. 
Természetes úton keletkezett fiatalos tudomásom szerint csak a 132. tag gerinc menti 
részén, továbbá a 147. tagban található az 1922-es évben volt nagy magtermésből, 
amikor a vágás éppen ott volt, s így minden mesterséges ültetés feleslegessé vált. A 
132. tag ezen részét mégis szabályszerűen lucfenyővel kiültették. így ezen a helyen 
egy első szintben gyertyános, tölgyes alatt elnyomott lucost találunk. Nem valószínű, 
hogy a luc nagy része megmenthető.
A rontott állományok átalakítására a 134. tag a) részletében 1953-ban az állomány 50 
%-át kitermeltük azzal, hogy a visszamaradt luc-, erdeifenyő törzsekről keletkezett 
mag-hullásból ezt a területet természetesen felújítjuk. A bontás csak olyan mérvű volt, 
hogy alatta még fel nem bomlott nyers szerves anyag erősebb világosságra kerülvén 
felbomolhatott, a mag befogadására alkalmassá vált. A fűféléknek azonban ez a bontás 
még nem felelt meg, s így a területet ezek csak ritkásan lepték el. Minden évben azóta 
egyszer végigápoljuk s alatta sűrű luc, erdei újulat verődik fel. A következő lépésünk 
az kell, hogy legyen, hogy a keletkezett kisebb hézagokat évről-évre nagyobbítsuk, 
lehetőleg erdeifenyő törzseket kíméljük, hogy újulatunk inkább ebből álljon. Hárs, 
nyír, itt-ott tölgy is jön magától. Ezzel az eljárással, amelyet más erdőrészekben is 
alkalmaztunk, de áttelepítéssel, szép eredményeket mutathatunk fel. Fő, hogy minden 
évben egyszer leápoljuk, előretörő sarjakat visszavágjuk, a megtelepült foltokat 
mielőbb fokozatosan felszabadítsuk.
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A kerületvezető erdésznek egy ház áll a rendelkezésére, a hozzátartozó gyümölcs- és 
veteményes kerttel. Ez a ház most jó állapotúnak mondható. 1947-ben újjá alakítottuk. 
Kezdetben szoba-konyhás lakás volt. Épült 1885-ben. Minden szigetelés nélkül 
alapozták s így a plafonig érő nedves falak miatt már lakhatatlanná vált. Teljesen 
szigeteltük, lépcsőfeljáróból kamrát, kamrából még egy másik szobát alakítottunk, a 
konyhát kétfelé választva előszobára és konyhára cementlapokkal padlóztuk s így 
teljesen kifogástalan, szolgálati lakás áll a nehéz szolgálatban kifáradt erdész 
rendelkezésére.
A három fővölgyben folydogáló patakocskák csak az igen száraz július augusztus 
hónapokban száradnak ki, az év többi hónapjaiban állandóan bőségesen van víz 
bennük és az csak a bánya szennyezése miatt ihatatlan. Azonban a völgyekben lévő 
utak melletti házak udvarain alig egy-két méter mélységben van az ivóvíz. Ezek a 
kutak száraz nyarakon is bővizűek. A hegyoldalakban forrás sehol sem található.
E területrész flórája a Nyugat-Magyarország határszélű sávként húzódó átmeneti 
(praenorikumi) flóra terület képviselője. Az állandó tarvágásokkal mesterségesen 
annyira megzavart, hogy az eredeti ősnövényzet alig rekonstruálható. Egyes növényei 
fekete áfonya, Calluna már csak itt-ott található, a fenyvesítéssel teljesen eltűnőben 
van. A ciklámen mindenütt megtalálható. Februárban sokszor a hó alól is kibúvó 
hóvirágot találjuk. /Galanthus nivalis/
Márciusban a völgyi utak agyagpartjain az útilapu /Tussilago farfara/. Később a 
salátaboglárka /Ranunculus ficaria/. Az árvacsalánok /Lamium purpureum, 
maculatum, amplexicaule, album/ Nedvesebb helyeken az odvas és ujjas keltikék már 
ritkábbak. A réteken a sárgakankalin /Primula veris var. Canesens/ kulcscsomós 
virágai találhatók. A tavaszi lednek /Lathyrus vemus/, amelynek nyíló virágai 
nyíláskor pirosak, később megkékülnek. Ugyanígy a pettyegetett tüdőfű /Pulmoria 
officinalis/. A galambvirág /Isopyrum thalictroides/. Az erdők sűrűjében az ibolyák 
sokfélesége található. Viola odorata, alba, hirta, mirabilis, később a Riviniana, V 
Silvestris és V Canina. Nedves helyeken a sárgavirágú pápics /Anemone 
ranunculoides/ sárga tyúktaréjt, jellemző növény az erdei kutyatej /Euphorbia 
amygdaloides/.
Megjelennek a különböző harasztok, az erdei pajzsika /Dryopteris filixmas/ a hölgy 
haraszt /Athyrium filixfemina/. Az úttalan völgyek patakjai mentén megtaláljuk az 
édes gyökerű páfrányt /Polypodium vulgare/. A bükkösök saját flórája a tömegesen 
elszaporodó szagos müge /Asperula odorata/, gumós fogasír /Dentaria bulbifera/, 
madársóska /Oxalis acetosella/. Megjelenik egy televénylakó kosborféle, a teljesen 
barna színű madárfészek /Neottia nidus-avis/. A gyertyános állományokban mindenütt 
meg-található.
Jól érzik magukat az erdei sások /Carex silvatica/. Bükksás /Carex pilosa/. A ritkásabb 
erdőrészekben megtaláljuk a Carex praecox és C. caryophyllca. Szárazabb helyeken 
találjuk a réti peijeszittyót Luzula campestris, az erdők sűrűjét pedig ellepi a savanyú 
talajokra jellemző berki peijeszittyó /L. nemorosa/. Ahol ez megjelenik ott a talaj 
savanyúságára következtethetünk. A fekete áfonya /Vaccinium myrtillus/ a hanga 
vagy csarab -  tévesen erika -  /Calluna vulgáris/ a még savanyúbb talajok jellemző 
növényei. Megemlíthetjük még itt is előrorduló gyöngyvirágot /Convallaria majalis/ és 
az erdei szamócát /Fragaria vesca/.
A vágásokban megjelenik a siskanádtippan /Calamagrostis epigeios/. Megtaláljuk a 
vanília illatú kétlevelű siskavirágot. /Platanthea bifolium/, a fehér és hosszúlévelű
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madársisakot /Cephalanthera damasonium, longifolia/ és a sédbúza nevű, nagy 
tömegben előforduló füvet a Deschampsia flexuosa-t.
Nyíltabb helyeken a sárgavirágú boglárka virít. Az ajakosok közül az ostorindás 
/Ajuga reptans/. Sárga árvacsalán a völgyekben.
Júniusban már a fufélék is megjelennek. Ilyen a szagos boíjúpázsit /Anthoxanthum 
odoratum/. A bükkösök jellemző füve az egyvirágú gyöngyperje. /Melica uniflora/ és a 
gyöngypeije /M. nutans/.
A fehérfürtű tündérfurt /Aruncus silvester/. Bükkös jellemzője a lilafejcskéjű magyar 
varfu /Knautia diymeia/.
Lucosokban, bükkösökben a piros nyúlsaláta /Prenanthes purpurea/. Talaja homokos 
agyag csillámpalás gneisz kőzeten, néhol sekély, néhol mély. Az egész területen csak 
a köves gerincen, ennek is főleg az elején és a végén egészen a felszínen is már 
megtaláljuk a köves altalajt. Egy köves rész az Óbrennbergi út felső elágazása feletti 
146. tag részletében is található. Az erdőterület többi részén homokos kavics réteg 
csak mélyen található.
Az éghajlata hűvös és nedves jellegű. Az évi átlagos hőmérséklet 8 C° fokra tehető. A 
tavasz esős, a nyár száraz, az ősz néha száraz, máskor nedves. A csapadék mennyisége 
átlagosan 750 mm körül mozog. Ez az éghajlat általánosságban kedvező a 
fatenyészetre.

Hidegvíz- Vadászházi tájegység.

A következő tájegységünk ettől nyugat-északnyugati irányban az országhatártól, 
három oldalról határolva a Rákpatak völgy jobb és baloldalán fekszik. Két nagyobb 
mellék-völggyel a Vadkan és Farkas árokkal és a Vörös-árokkal tagolva. Ezen kívül 
több kisebb völgyekkel van szaggatva. Északkeleti határa a Ridegbércárokkal, illetve 
nyiladékkal van lezárva. Hidrografiailag az egész terület egy vízrendszert képez. Az 
árokban mindenhol van egy kis erecske, amelyekből úgyszólván egész éven át 
csörgedez egy kevés, sekély talajvízből táplálkozó víz, amely a szárazabb nyarakon ki 
is szárad.
Legbővebb és egész éven át bővizű a Hidegvízforrás, amelyet a volt városi 
erdőgazdaság 1930-ban kőbe foglalt, befödött és kifolyócsővel látott el. Sajnos az azóta 
eltelt idő alatt senki sem gondozza, a forrásvíz oldalt kitört s ma elhanyagolt 
állapotában alig szolgálja üdítő, nagyon kellemes ízű vizét. Kívánatos volna, ha a már 
befoglalt forrásokat s esetleg új forrásokat is az erdőgazdaság állandóan gondozhatná, 
illetve használható állapota hozná.
Több térkép készült erről az erdőrészről is. így megemlíthetjük Holrsehlay Waldkarte 
1786. évből /II.e.8/a./ Hölzsehlay Plán dér Urb. und Bürgelwald 1827/28-ból /Il.f.i./ 
/Il.d./ 1788. évből Per Andrea Sárközzy Rös. Cam. Ezen a térképen az egész erdő 30, 
közel egyenlő részre van beosztva, minden megnevezés nélkül.
Említésre méltó az 1885-ben készült gazdasági térkép. Ezután az 1952-ben készült 
kataszteri felvételek alapul vétele mellett az 1928-ban l:10000-es léptékben készült és 
végül az 1954-ben készült legrészletesebb, az erdőrendezőségi intézet szombathelyi 
kirendeltsége által készített l:10.000-es léptékű térkép.
Ez az erdőterület a Közép Alpok nyúlványaiként Brennbergi Sarkantyú néven ismert 
kristályos pala nyúlványán terül el. Az egész erdőterületen kő, kőzet nem található. 
Altalaja helvetien korú szénfedő, uralkodóan fluvialis kavics. A talaj túlnyomóan
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agyagos, homokos agyag, kis részben kavicsos. Nedvességet könnyen felveszi és 
megtartja. Fel nem deríthető időkben a 175. tag és a 177. tagok közt levő nyiladék 
mentén nagy területen a talaj megcsúszott és az alatta húzódó völgyet majdnem 
elzárta. Összeszűkítette annyira, hogy abban csak nagy költségek árán lehetne a főutat 
tovább vezetni.
Ezt a területet is Nagy Lajos király adományozta Sopron városának, illetve a város 
polgárainak. Évszázadokon át szolgálta azt a célt, hogy a város polgárainak, valamint 
a szomszédos Ágfalva, Lépesfalva úrbéres községek lakosainak tűzifa és épületfa 
szükségletét kielégítse. A város polgárai adófizetése arányában az úrbéres községek 
lakói pedig úrbéres telkeiknek arányában kapták fajárandóságukat. Minthogy a város 
lakosainak száma állandóan emelkedett, az úrbéres községek is nagyobbodtak, mindig 
több és több fára volt szükség.
A fahasználatának ősi formája a rendszertelen szálalás volt, azt a fát és annyit vágtak 
ki, amilyenre és amennyire éppen szükségük volt. Mindig a legszebb, legerősebb 
törzseket vágták ki. A kiritkult foltokat, hézagokat ellepték a füvek s a 
mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó lakosság a kínálkozó buja 
növényzettel borított területen állandóan legeltette marháit. Némi rendet teremtett a 
használatok vonalán a tarvágásos rendszer. A termeléseket egy területre koncentrálta. 
Azonban ezzel utat nyitottak a nap és a szelek szárító behatolásának. A tápdús 
talajokon buján nőtt a fű.
Hamar elszaporodtak a gyorsan növő nyár és nyírek és nagy területeket leptek el. 
Ezeket azonban kezdetben elnyomták a még jó sarjadzó képességű tölgy és bükk, 
gyertyán fafajok. A völgyek fenekén felverődött az éger, juhar, vadcseresnye, kőris, 
azonban a legeltetés nem szűnt meg, hanem fokozódott. A községekből nagy, széles 
marhahajtó utak keletkeztek s ezeken mind az erdőbe özönlött a sok legelésző állat. A 
talaj termőereje mindinkább romlott. A növénytársulások megváltoztak. A talaj 
mikroflórája lassanként tönkrement.
A lakosság szaporodásával már 25-30 éves erdőket kell kitermelni. A növedék 
állandóan csökken.
Az erdőnek az állandó romlására felfigyeltek az illetékes szakemberek is. Az 1870-es 
években elhatározták emiek az erdőkomplexumnak is az átalakítását.
Az úrbéri állapot megszűntével az egyes községek megkapták a maguk erdejét, 
lemondtak minden eddigi jogukról. Megszűnt a legeltetés is. Azonban az állandó 
kihágási jelentésekből s ezek számából arra lehet következtetni, hogy az erdőhöz 
közelfekvő községek állandóan lopkodják azt.
A meghívott cseh szakértők itt is új talajjavító fanemül a fenyőféléket ajánlották, 
mégpedig 40 %-ban lucfenyőt, 20 %-ban vörösfenyőt, 20 %-ban feketefenyőt és 20 %- 
bán tölgyet. A vágásfordulónak az addigi 30 évről 60 évre való felemelését javasolták. 
Hogy ez az akkor tervezett átalakítást hogyan hajtották végre, a tervezett fanem csere 
mennyiben vált talajjavítóvá azt az azóta eltelt közel 80 év eredményei mutatják.
Mint ezekből a táblázatokból látható ezen a területrészen egy harmadrészben gyertyán, 
közel egyharmadában nyár, nyír és a harmadik harmadában tölgy, bükk, éger, hárs, 
kőris, és egyéb lombfák voltak az uralkodó fanemek. Erdeifenyő, lucfenyő nagyobb 
számottevő mennyiségben nem volt, csak egyenként vagy egynéhány törzzsel csopor
tosan. Az átalakítással az összetétel lényegesen megváltozott. 1924. évben már az 
összes terület 1/3 részében a lucfenyőt találjuk, a tölgy megtartotta uralmát, a bükk 2 
%-kal nőtt, a gyertyán, nyár, nyírnek nagymérvű visszaszorítását látjuk. Míg 1885-ben
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41-50 éves állományunk csak 127 k.hold volt, addig 40 évi új gazdálkodás után 51-60 
éves állományunk már 325 k.hold, 1954-ben k.hold, 61-70 éves k.hold, 71- 
80 éves
k.hold és 81-100 éves k.hold van.
Míg az évenként kitermelt fatömeg egy évre eső mennyisége főhasználatokból 57 m3, 
előhasználatokból 9 m3, összesen 63 m3 volt, addig 1924-ben az évi hozadék 
főhasználatból 126 m3, előhasználatból 11 m3, összesen 137 m3 1954-ben ez a 
fatömeg
m3 Az évi vágásterület 1885-ben 60 éves forduló mellett ezen a területen 19 kh, 
gyérítési terület 21 kh. 1924-ben 80 éves volt a forduló s ekkor az évi vágásterület 14 
kh, a gyérítési terület 79 kh.
Amint azt már az előbbiekben említettem, a vágásforduló az 1800-as években 25-30 
éves volt, 1885-ben 40 éves, 1895-ben 60 éves, 1945-ben már 80 évre emelték. Az 
1954. évben készült üzemterv a vágás érettségi fokot az egyes fafajokra kiilön-külön 
állapította meg.
Érthető, hogy 25-30 éves forduló mellett maghullásról, természetes felújításról nem 
beszélhetünk. A felemelt fordulóval már a sarjtölgyekről is hullott némi makk. így a 
Vadkan árok 169. tag b) részletében levő tölgy fiatalos természetes újulat. Most 
miután az állományok jó része a magtermő korát elérte, a természetes úton való 
felújítás mindenütt bevezethető. Természetesen a felújítási módok többféle 
változatában, megfigyelésem szerint úgy a szegély, mint a csoportos felújítási mód 
beválik.
Az állományok átalakításának kezdőéve 1880. Felhasznált csemete nagy részben 
lucfenyő /60 %/, vörösfenyő /20 %/, tölgy /20 %/. Az árokban kőris, éger, juhar. Az 
ültetés csemetével és sorokban történt. Ültettek 4 méteres sorokban tisztán lucfenyőt 
azzal az elgondolással, hogy a sorközöket saijhajtások töltik ki. Ültettek 2 méteres 1,5 
méteres sorokat váltakozva vörösfenyővel. Ültettek csoportosan a vágás után a saijak 
közt található tisztás foltokban.
Az évi vágásterületek elég nagyok voltak, s miután azok a tájegység és lakott 
területektől távol, átlag 8-10 km-re feküdtek, állandóan munkáshiánnyal küzdöttek. A 
fiatalosokat ellepték a saijhajtások, a buján nőtt gyomok, s így a kezdetben szépen 
fejlődő ültetések lassan ezek nyomása alá kerültek. A vörösfenyő gyors növésénél 
fogva le tudta küzdeni ezeket a saijhajtásokat, túlszárnyalta s így azt mindenütt a 
saijeredetű lombállományokkal találjuk. A lucfenyő, egy-két szép tiszta lucostól 
eltekintve csak tengődött a lombsarjak alatt. A felszabadítsa késett és így egy része 
kipusztult, egy része nagy nehezen a lombsátoron átvergődve fejletlen egyedeivel a 
hosszú elnyomás képét mutatja. Általában elmondhatjuk, hogy a lucfenyő a nyirkos 
északi oldalon, a nedves völgyekben elég jól tenyészik. Száraz dombokra nem való. 
Vörösfenyő mindenütt elég jól tenyészik. Növekvése gyakran kard alakú, ami faji 
jellegzetességnek tudható be. Természetesen ezeken a jó talajokon természetes 
növekvésétől eltérően gyorsabban nő és gyűrűs szerkezete az első évtizedekben nagy, s 
csak úgy a 40 évtől kezdve veszi fel a szabályos sűrű évgyűrűit. Kérge durva, 
repedezett, szürkés vörösbama, vagy meggypiros. Az első tobozok jó termőhelyén már 
10-15 éves korában is megjelennek. Rendesen csak 5-10 évenként hoz termést. A 
tobozokban sok a léha, állítólag a legfelsőbb ágakon termett tobozokban van a legtöbb 
érett mag. A tobozok csak 3-4 év múlva hullanak le, s így a friss tobozok a régiekkel
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együtt találhatók. A tobozszedők ezt is a jó tobozokkal összekeverve szedik. Azonban 
az érett, még ki nem nyílt toboz színe jóval világosabb.
Az elvetett mag 3-4 hét múlva kel ki. Tűit az első évben nem hullatja le, lilás szint 
vesz fel. Következő években hossz növekedése rohamosan fejlődik, de már a 30-40 év 
között alábbhagy, s így a lucfenyővel való elegyítése kockázatos. Az oldalárnyékolást 
nem tűri. Az ilyen elegyben a vörösfenyő sorok kipusztulnak, s tiszta lucosok 
keletkeznek. Lombfákkal igen jól elegyíthető. Elegytelen csoportokban is igen szépen 
fejlődik. Vékony oldalágait a gyors növekedése első évtizedében gyorsan leveti, 
feltisztul. Kiújulási képessége igen jelentékeny, ami nemcsak abban nyilvánul meg, 
hogy a levetett ág helyei gyorsan és könnyen behegednek, hanem a jegenyefenyőhöz 
hasonlóan könnyen bocsát az alvó rügyekből oldalhajtásokat, mihelyt a törzs az oldal
árnyékolásától megszabadul. Különösen látható a vágásterületen visszahagyott 
hagyásfákon. Dugványozni is lehet. Mindenféle talajon és kitettségben elég jól nő, 
azonban fája messze marad a magas hegységben növő vörösfenyő fájától. Kevésbé 
tartós és korán elpusztul. Elzuzmósodásra hajló. Fiatal korában gyors növekvésénél 
keletkezett dús koronáját a hó, zúzmara lenyomja, alsó része meggörbül, az egy 
irányból fújó széltől, a törzse is meggörbül. A mi klimatikus és talajviszonyaink a 
tenyészeti feltételeknek megfelel. Szépen fejlődik, gyanta tartalma nagy. 
Fényigényessége a nyírfáéval azonos. Ellensége a gombák közül a Dasyscypha 
Willkommii nevű gomba, mely rákos sebet okoz a törzsön. A rovarok közül 
Coleophora Laricella nevű moly, amely átszúija a tűket és zsákszerű védőül használja. 
Azonban új tűk képzésével ezt a károsodást is gyorsan kiheveri. A csemetekertekben 
kikelt magcsemetéket a nap heve ellen árnyékolni kell.
Fája igen tartós. Szijácsa keskeny gyűrűkben fogja körül a vörösbarna színű és nagy 
gyantájú gesztjét. Hajóépítésnél, hajóárbócnak igen keresett. Hordókat is készítenek 
belőle. Ajtók, ablakok és bútorok is készültek belőle. Az asztalosok most nem szertik, 
mert nagy gyantatartalma miatt nehezen munkálható. A mi vörösfenyőnk azonkívül 
felvágott állapotban gyorsan vetemedik. Bútornak ma nem használják, mert nehéz. A 
vörösfenyő csavarodott növésre hajló. Jó bányafa és vezeték oszlopfa. Hasított vagy 
fűrészelt szőlőkarónak is megfelel.
A vörösfenyő tobozait a fáról leszedni igen nehéz és veszélyes. Magas ágtiszta törzsein 
feljutni a kéreg felsértése nélkül kockázatos, a vékony korona ágai igen törékenyek. 
Ezért magját egyelőre külföldről Cseh és Lengyelországból kell beszereznünk.
Nagy előnye a gyors növése. így az ültetés után a vágásterületeket ellepő gyorsnövésű 
növények elnyomását le tudja győzni. Jól elegyíthető bükkel és gyertyánnal.
Elég jól érzi magát ezen a területen a kocsánytalan tölgy is. Elegyetlenül a 160. tag c) 
és 174. tag b) részletében volt. Az előbbi állomány most is megvan. 1954. 
decemberében átgyérítettük, amely alkalommal egynéhány bélkorhadásának induló 
törzset is találtunk. Mageredetűnek látszik.
Valószínűnek tartom, hogy a tájegységen a feni táblázatokban feltüntetett %-nál 
magasabb arányban szerepelt a tölgy, mai vonalas szálalóvágás kísérleti területen csak 
bükk és gyertyán, nyár és nyírrel elegyesen fordul elő. A leírásban sem az idős 
lucoknak, sem a tölgynek nyoma nincs, holott az 1924-es üzemtervben már benne van, 
s ma is megtaláljuk ezen a helyen. A nem sikerült átalakítások helyén ma is 
megtaláljuk a régi ősi saijállományok típusát, nyár és nyír nélkül. Ez utóbbiakat a 
gyérítések alkalmával, mint alkalmatlan gyomfákat, kivágták. Ezeknek az 
állományoknak mielőbbi átalakítása a jövő feladata lesz.
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Bükk újulatok csak a vonalas szálalóvágás területén egy-két m2-es foltban találunk 
korábbi időből. Ezen a helyen az 1951-ben hullott bő makktermésből található még 
nagyobb foltokban bükk újulat. Fájáról véleményt nem mondhatunk, mert csak saij 
eredetű található, s ezek növekvése messze elmarad a Bükk-hegységi, vagy a zalai 
bükkösöktől, Ritkán terem makkot, s az is mind léha. Álgesztes fa ritkán fordul elő. A 
gyertyán mindenhol megtalálható. Üde talajokon jól fejlődik, bőven terem magot, s az 
állományok alatt sűrűn található. Tarvágás esetén gyorsan nő, s a lassan fejlődő 
ültetéseket elnyomja. Gyakran kell visszavágni. A tarvágást el kell hagyni. 
Fokozatosan felújításban más fafajokkal kitűnő talajvédő és talajjavító elegyet ad. A 
fenyőfélék ágtisztulását nagyban elősegíti. Mindaddig vissza kell vágni, míg a 
főállomány növekvésében túl nem szárnyalja és fölébe nem kerül.
Öreg erdeifenyő törzsek egyenként, szétszórtan vagy kis csoportokban mindenhol 
megtalálhatók. Tervezett feketefenyő helyett sok helyen erdeifenyő csemetével erdő
sítettek s így szép középkorú s még idősebb erdeifenyő erdőrészek más fenyőkkel 
elegyesen sok helyen találhatók. Szép egyenes, hengeres törzset fejleszt. Fája egész
séges, gyantadús, nehéz, természetes úton mindenhol felújul, ahol a talaj meg van 
sértve. Tehát sikeresen a nyers talajon újul fel. Minden évben terem magot. Csoportos 
felújításnál könnyen települ. Szárnyas magva messze repül. Csemetekertjeinkben az 
erdeifenyő csemetéket a Lophodennium Pinastri gomba lepi el. Az egész csemete ágy 
megvörösödik. Az ilyen csemete nem életképes, kiültetésre nem ajánlatos. El kell 
égetni. Az ilyen csemeték a kiültetés után még sokáig élnek, de csak gyengén 
fejlődnek. Hajtásuk néhány cm-es egynéhány éven belül elszáradnak.
Védekezni sikeresen lehet azáltal, ha csemetekertjeinkben úgy a inagágyi, mint az 
iskolázott csemetéket júniustól kezdve kéthetenként bordói lével megpermetezzük 
egész nyáron át. Szabály legyen, hogy mindig annyi százalékos keveréket használjunk, 
ahány éves a csemeténk. A bordói lé keverésére jól ki kell oktatni dolgozóinkat, mert a 
helytelen összeállítású bordói lé nem hatásos. Főleg arra oktassuk ki munkásainkat, 
hogy külön a rézgálicot és külön a meszet oldják fel. A jól feloldott rézgálicot 
folytonos keveréssel öntsék a meszes vízbe.
Ezen a területen csemetekert nem volt és ma sincs. A kiültetendő csemetéket a 
következő tájegységben levő, s ma már üzemen kívül helyezett 1,2 k.hold nagyságú 
csemetekertben termelték. Itt erre sem alkalmas hely, sem munkaerő nem állt 
rendelkezésre.
A feketefenyő telepítések kedvezőtlen eredményeket mutatnak. Jórészük kipusztult. 
Sok a villás törzs bennük. Korán kiszáradnak, gyenge fejlődésűek. A mészhiány 
látszik rajtuk. Tenyésztése nem ajánlatos. Még 1885-ben 14 k.hold feketefenyő volt ki
mutatható, 1924-ben már ez a szám a felére csökkent, 1954-ben pedig %-ban 
kifejezhető nem volt.
Égerek az árkokban itt is mindenütt találhatók. Szép, ágtiszta, hengeres, kissé 
kardalakú törzsekké fejlődnek. Bélkorhadt éger ritkán található. Természetes úton is 
jól felújul. Egy ilyen sikeres felújítást láthatunk a Vadászházzal szemközt levő 
rétsávon, a 164. tag a) részletén, amely még 1945-ben szép zöldellő rét volt. A szovjet 
csapatok elöl menekülő németek hernyótalpas gépegységei itt megszorultak s rajta ide- 
oda forgolódva azt mélyen feltúrták, ezen a réten levő egynéhány darab idősebb 
törzsről itt teljes sűrűségű éger fiatalos keletkezett. Az éger minden évben bőven terem 
magot, termése áltoboz. Szép törzseit ceruzagyártásra Csehországba exportáljuk. 
Vastag törzsekből ragasztott lemezt készítenek, hámozás útján.
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Az első mesterséges erdősítések itt is 1880-ban kezdődtek, s amint azt már említettem, 
évszázadokon keresztül saijerdőgazdálkodás folyt. Sehol semmi feljegyzés nem 
maradt arra nézve, hogy ezelőtt több száz évvel itt milyen fafajú erdők lehettek. Ezt 
részben a helynevekből, részben a ránk maradt s 1880-ban üzemtervezett 
sarjállományok után rekonstruálhatjuk.
Az 1787. évi állománytérkép szerint a 159, 160, 163, 164, 165. tagú teijedő 
erdőterület 12-20 éves, többnyire puhafafajú /mehr, weihe/, a 161, 162, 169, 170. 
tagok területe 1-12 éves, többnyire szintén puhafafajú állományok borították. Ezektől 
északkeletre eső területen a Hidegvízig, illetve a halmokon át a Rideg bércig, mind 
nagy részben lomb fanemek, valószínűleg nyár, nyír, bükk, tölggyel és gyertyánnal 
vegyesen keveredtek. Az 1828. évből származó térképen azt szemlélhetjük, hogy az 
egyes vágás sorok hogyan különültek el. Hat korosztályba osztották az egész 
összefüggő hegyvidéki erdőrészt. I. korosztály az 1-5 éves, II. korosztály 6-10, III. 
korosztály 11-15, IV. korosztály 16-20, V korosztály 12-25 és VI. korosztályba 26-30 
éves állományokat sorolták. Tehát ebből következtethetjük, hogy ezen a tájon 30 
évesnél idősebb állományok nem is voltak. Nem volt fontos abban az időben annak 
megállapítása, hogy ez vagy az a fafaj tölgy, bükk, gyertyán, nyír vagy nyár-e, elég 
volt a keményre és lágyra való elkülönítés, hisz úgyis a kitermelt anyagot csak 
tüzelésre használták fel.
Az állomány leírás ebben a tájegységben erdőrészenként az 1953-ban készült s az 
erdőrendezőség által készített üzemtervi térkép tag- és erdőrész számozásának 
sorrendjében következik.

159. tag. c) részletében 80 % gyertyán, 20 % nyár-nyíres volt. 1885. évből származó 
leírás szerint akkor 28 éves volt, 1912-ben levágták és lucfenyőcsemetével ültették 
be. 1924-ben 80 % lucfenyő, 20 % gyertyánsarj elszórtan erdeifenyő és lucfenyő 
hagyásfát találtak benne. Akkor 13 éves volt. A benne levő luc- és erdeifenyőket 
akkor 65 éveseknek becsülték. K.holdanként 6-6 m3 fatömeggel. Ezeket az idős 
hagyásfákat a dunai hidak építéséhez 1947-ben kitermeltük. Ma egy egész jó 
növésű, egészséges állomány van benne, amelyben az elnyomott törzsek 
felszabadítandók. A Rendezőség bükkel való elegyítést ajánl. Ez már véleményem 
szerint késő. A lucfenyő alatt még az igénytelen gyertyán is ki fog pusztulni.

159. tag a) és
b) erdőrészletét egybevettem. 1885. évben 40 % tölgy, 40 % gyertyán, 20 % nyár-nyír 

volt az állomány főbb fafaja. Kora 28 év. 1912-ben és 1913-ban vágták le. Luc-, 
vörös- és erdeifenyővel ültették be. Ápolás hiányában sok fenyő elpusztult, mert 
1924-ben 40 % lucfenyőt, 20 % vörös- és erdeifenyőt, 20 % tölgysaijat és 10 % 
gyertyánsarjat találtunk. Sőt a leírás még bükksaijról is megemlékezik, azonkívül 
itt is 65 éves luc- és erdeifenyő hagyásfák is voltak. Egy-két példánya ma is 
megtalálható. Ezek fatömege 10-15 m3 volt akkor holdanként. Itt is, mint fent, be 
kell avatkozni és az állományt alkotó fákat növekedésükben akadályozó fákat el 
kell távolítani. A vörösfenyő szép fejlődést mutat. A benne levő nyírek a zárt állás 
miatt lassanként kipusztulnak. Törzs kiválasztó gyérítés után bükkel való 
alátelepítése megkísére-lendő volna.
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159. tag d) részletben 1885. évben 80 % tölgy és gyertyán, 20 % nyír-nyár volt, ennek 
az erdőrésznek főbb fája. Kora 28 év. 1902-ben vágták le és lucfenyővel és erdei
fenyővel ültették be. Az ápolás elmaradása miatt a gyertyánsaijak sok fenyőt 
kipusztítottak, úgy, hogy 1925-ben már csak 50 % lucfenyőt és 10 % erdeifenyőt 
találunk, tölgy és gyertyánsaijat 40 %-ban. A Kökényes árok mellett sok égert. A 
megmaradt lucfenyőből az 1946-47-es szúkárosításkor is sok kipusztult úgy, hogy 
ma ez az állomány helyenként az elgyertyánosodás képét mutatja. A kivénhedt 
tuskókról saijadt gyertyán igen rossz növésű, kívánatos ennek az erdőrésznek is 
mielőbbi átalakítása, alátelepítéssel jegenyefenyővel és bükkel.

160. tag a) és
c) részletén 80 % gyertyán és 20 % nyír-nyáras volt. 19 éves. 1907-1910-s években 

vágták le és luc-, vörös-, és erdeifenyővel ültették be. Itt is az ápolási munkák 
munkaerő hiányában elmaradtak, s így csak a vörösfenyő és egy-két lucfenyő tudta 
a tölgy, bükk és gyertyán saijak nyomását legyőzni és felülkerekedni. Csupán a 
Kökényes árok bal oldalán találunk egy folt szép tiszta luc állományt, ahol úgy 
látszik az ápolást annak idején elvégezték. Ennek a tagnak e részletén a bükk, 
tölgy és gyertyán saijak alkotják a fő állományt, alsószintben az elnyomott 
lucokkal elegyedve. Az új Hermesz felé vezető út jobb oldalán egy foltban sok 
szépnövésű erdeifenyő is található, bizonyságul annak, hogy itt ennek az 
erdőrésznek átalakí-tásakor az erdeifenyőnek is helyet kell biztosítani. Az 
állomány alatt szépen találunk bükk, luc és néhol egy-két idős jegenyefenyő alatt 
újulatot, amelyeket a jövő állományának kiindulójául fel lehetne használni, 
csoportos felújítási móddal. Tölgy és fenyőfélék koronaszintben bükk, gyertyán, 
alsóbb szintben társítva.

160. tag. b) részletében 1885-ben 30 éves elegyetlen erdeifenyves volt, s ez ma is 
megvan, sűrű málna, szeder és mogyoró aljnövényzettel. Természetvédelmi terület. 
Ebben az erdőrészben ezért csak az elszáradt, elnyomott, beteg törzseket szabad 
eltávolítani. Amennyiben ez az állomány megritkulna, úgy e hézagokat exotákkal, 
díszfanemekkel és díszcseijékkel pótlandók, hogy rendeltetésének teljesen meg
feleljenek.

160. tag. c) részletén 1885-ben 12 éves kocsánytalan tölgy volt, s ma is megvan a 
természetvédelmi állomány szomszédságában. Mindkét erdőrész árokkal van a 
szomszéd állományoktól elhatárolva. Valószínű, hogy a város az úrbéri elkülönülés 
után szerezte meg két részletben, s az egyiket erdeifenyővel, a másikat tölgy
csemetével vagy tölgymakkal erdősítette be. Aljnövényzete gyertyán, mogyoró. 
1954. decemberében átgyéresítettük. Célszerű volna már most bükkel alátelepíteni, 
gyertyánsaij és mag is elég van alatta.

160. tag d) részletben 1885-ben 29 éves. 80 % gyertyán és 20 % éger saijakkal egy
két juharból álló vegyes állomány volt a leírás szerint. 1808-ben került vágás alá és 
utána lucfenyővel ültették be. Ez az erdőrész a Hermesz felé vezető út és a 
Hermesz árok között terül el. Mély üde, homokos agyagtalajon áll s ezért a lucok 
szépen fejlettek. Sok közöttük a felverődő gyertyánsaijak nyomása alatt állott és
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ezért ezek csak gyengébb fejlődésűek. A háború alatt átgyérítettük, a lombsaijakat 
visszavágtuk, s azóta az elnyomott luctörzsek is erőteljes fejlődésnek indultak. Az 
árokban egy-egy luccsoport az éger és juharsaijak nyomása alatt áll. Ezeknek 
eltávolításával még sokat meg lehetne menteni belőlük.

161. tag. a) erdőrészen 1851-ben 60 % bükk, gyertyán, 40 % nyár, nyíres volt. 1 éves, 
melyet 1905-ben, tehát 56 éves korában tarra vágtak és a következő év tavaszán 
luc- és vörösfenyővel és tölgymakkal beültettek. 1924-ben már 19 éves volt s ekkor 
felvett adatok szerint lucfenyő 30 %, vörösfenyő 20 %, tölgymag 20 %, bükk sarj 
20 %, gyertyánsaij 10 % volt sok nyírrel és nyárral. Az ápolások elmaradása miatt 
sok fenyő elpusztult s ma már juhart, cseresznyét is találunk benne.

161. tag. b) erdőrészen ugyanaz és ugyanolyan állomány volt, mint az a) részletben, 
amelyet szintén 56 éves korában taroltak le és luccal, vörösfenyővel és tölgymakkal 
ültettek be. 1924-ben 30 % lucfenyőt, 20 % vörösfenyőt, 10 % magtölgyet találtak, 
az eredeti erdősítésből, a bükk saijból 30 %, gyertyán 10 %. Ez az erdőrész talaj 
elég nedves, úgyhogy még égert is találunk benne. Az Újhermesz telep létesítése 
után az itt lakó bányászok állandóan lopkodták, úgyhogy ebből kifolyólag 
helyenként hézagok keletkeztek. Ma az elegyben lucfenyő csak itt-ott fordul elő, 
inkább csak egy pásztában, az Újhermesz út mellett. A saijeredetű állományon 
meglátszik, hogy már kiöregedett tuskókról származik, gyenge növésű. A benne 
levő bükk hagyásfák között sok a rákos beteg, amely itt elég gyakran előfordul. 
Ilyen gomba a Fusidium candidum a hajtások fekete rákosodását a Nectria 
ditissima, amely a törzs rákosodását idézi elő.
Ebben az erdőrészben 1924. táján a régi Hermesz telep felett a talaj felső része az 
állandó esőzések következtében egy nagyobb foltban megcsúszott s ezt a c) 
erdőrészletet határoló utat eltorlaszolta. 1848-ban vágtuk át ezt a torlaszt és tettük 
szabaddá az utat. Azóta is állandó kiszivárgások észlelhetők, amelyek miatt itt az 
út csak nyáron át használható.

161. tag c) részlet 1851-ben 60 %-ban gyertyán, bükk, 40 %-ban nyár, nyír volt. 
1904-ben vágták le és 1905-ben luc- és vörösfenyővel és tölgymakkal ültették be 
azzal, hogy a ritka sorokat az előretörő bükk és gyertyánsaijak kitöltik. Ez az 
erdőrész közvetlen a régi Hermesz telep felett feküdt, s úgy látszik sokáig a 
kecskéiket legeltették benne, meg lopkodták. Talaja még üde, homokos agyag. Ez 
az erdőrész is mielőbb átalakítandó.

161. tag. d) erdőrészben 1851-ben 60 % bükk, gyertyán, 40 % nyár, nyír saijerdő volt 
ugyanúgy, s ugyanazzal a fafajjal ültették be, mint a c) részletet. Az elnyomott 
lucfenyők még most is láthatók benne. Szintén átalakítandó. Mellette terül el az 
Újhermeszakna hányója, amely ezt a szépfekvésű Hermesz völgyet csúfítja. Mivel a 
bányászás innen a Szent István aknába terelődött, a hányás már nem nőtt, teteje 
begyepesedett, s oldalát lassanként a közelében levő tű- és lomblevelű fák magjai 
bevetik és megkötik.
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161. tag. c) erdőrészben 1851-ben 60 % bükk, gyertyán, 40 % nyár, nyíres volt, 
melyet 1984-ben vágtak le és a következő év tavaszán a vágás kitakarítása után 
szintén luc- vörösfenyő és tölgymakkal ültették be. Egynéhány bükk törzset is 
hagytak benne, amelyek elböhöncösödtek. 1948-ban 50 méter szélességben 
műszaki zár miatt a rajtalevő állomány ki kellett irtani. A megmaradt részletekben 
gyenge gyérítést hajtottunk végre. A bükk böhöncökön a rákosodás nyoma itt is 
megtalálható. A talaj a jelen állapotban a mag befogadására nem alkalmas. A 
böhöncök lassan el-távolítandók s utána keletkezett hézagok betelepülés, vagy 
ültetés útján tovább növelendők.

162. tag. a) b) c) részletét 1851-ben letarolták. Természetesen itt is, mint a többi 
részletben az állományok saijról újultak fel. 60 % bükk, gyertyán, 40 % nyár nyír 
lett a főállomány. 1902-1903-bán ismét tarra vágták, azonban a következő év 
tavaszán már szintén lucfenyő, vörösfenyő és tölgycsemetével beültették. Sőt már 
kevés jegenyefenyőt is elegyítettek bele. 1924-ben 30 % lucot, 30 % vörösfenyőt, 
10 % jegenyefenyőt, 20 % tölgyet, 10 % bükk, gyertyán saijat, sok nyírt és nyárt, 
egynéhány erdeifenyőt találtak benne. A sarjeredetű bükk-gyertyános főleg a tag c) 
erdőrészében a luc a b) erdőrészben, míg a többi elegyes az a) részletben található. 
Egy-két folt az 1947-es szúkárosításból származik.

163. tag. a) b) erdőrészein 60 % bükk, gyertyán, tölgy állott és 1885-ben 30 éves volt.
1914-16-ban vágták le és luc-, vörös-, jegenyefenyővel és tölggyel ültették be. Csak 
itt-ott hajtották végre az ápolómunkákat. A tisztogatások is elkésve történhettek, 
mert a fenyőfélék inkább csak az árok felé eső oldalrészen maradtak meg 
összefüggően. A gerincfolt nagy területen régi saijállományok girbegörbe, tőből 
elágazó és széteső alacsonynövésű áthatolhatatlan sűrűségű tölgy és gyertyánsarj 
csoportok, különböző csemetékkel nyárral és fűzzel, málnával és szedrekkel sűrűn 
átszőve tarkítják a faállományt, várva a mielőbbi beavatkozást. Ahol a lucfenyő 
zömben megmaradt, ott nem találjuk meg az előbb leírt képet. Itt már a 
gyertyánsarjak megritkításával még sok lucfenyőt menthetünk meg. A 
jegenyefenyőt a nagyvadak állandóan rágták és ma már a lerágott, megcsonkított, 
agyonsarjadt koronájú, alászorult vagy egyes vadszája alól kinőtt egyedei mutatják, 
hogy milyen károkat okoz a vad tenyésztése, illetve tűrése fenyves területeken. Az 
egész tag gerinc felé eső fele sürgősen átalakítandó tölgy, vörösfenyő, 
erdeifenyővel és bükk alsószinttel. Itt az a benyomásom, hogy a fiatalost a 
vadtenyésztés érdekében készakarva hanyagolták el.

163. tag. c) részlete helyén egy 1880-ban telepített lucos volt, amelyet a város, mint 
idegen rétet vett meg és luccal, az árok mellett égerrel, kőrissel és juharral 
beültettek. Ezt a lucfenyvest, mely igen szép növésű, egészséges, majdnem ágtiszta 
törzsekből állott. 1953. őszén levágtuk és 1954. tavaszán ugyancsak lucfenyővel 
ültettük be. Szépen kezelt fiatalos.

164. tagot a 165. tagtól egy enyhén domborodó gerinc választ el s így az előbbi 
nyugati, az utóbbi keleti lejtésű. 1885-ben vágták le, mint 60 % bükk, gyertyán, 
tölgyest, 40 % nyár, nyírest vegyesen. Utána is ugyancsak ilyen elegyű
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sarjállomány keletkezett belőle. Amelyet 1916-1920-ig teijedő időben levágtak és 
luc-, vörös- és erdeifenyővel ültették be. Sok bükk törzset is állva hagytak, amelyek 
között itt is sok a rákos beteg. Természetesen itt is, mint mindenütt ezen a 
tájegységen, a fiatalost nem ápolták, nem tisztogatták, s így a bükk, gyertyán, 
tölgy, nyár, nyír saijak, a részben 4 m-es sorokban ültetett lucfenyőket elnyomták, 
vagy ezek sokáig sínylődtek, míg csak a kezdetben gyorsan növő sarjakat utolérve 
túl nem szárnyalták. Az 1952-ben elvégzett tisztítások sokat javítottak rajta. Az 
árok mentén a luc úgyszólván ki-pusztult, csak egy-két nyomorgó példányok 
mutatják, hogy itt is lucot ültettek bele. Tiszta gyertyános lett belőle. Ez az 
állomány és a 166. tag határa közt egy 1884-ben ültetett elég szép égeres volt, 
kevés kőrissel, mellette 1900-ban telepített égeres, amelyeket 1953-ban 
kitermeltünk. Valamikor rétek voltak.

165. tag d) részlete természetvédelmi terület, az itt található Pleurospermum 
austriacum (osztrák borzamag) nevű növény végett.

164. tag. 50 % bükk, gyertyán, tölgy, 50 % nyár, nyír saijakkal elegyesen 1855-ben 
került kitermelésre és utána ugyanilyen állomány keletkezett, amelyet aztán 1917- 
19-ben letermeltek. Egyes erdeifenyő is található benne. 1920-ban lucfenyő, 
vörösfenyő és tölgycsemetével beültették. Lassú fokozatos gyérítéssel, még sokat 
segíthetünk rajta. 1954-ben áttisztítottuk és sok fenyőt felszabadítottunk. Az

a) erdőrész éger keletkezéséről már korábban megemlékeztem. A többi erdőrészekben 
a fenyő sorokban a tölgy csoportosan található. Ezek felszabadítása sürgős volna, 
mert a tölgy a hosszú nyomás alatt lassan eltűnik. E tag közepe táján, az ezen 
átmenő út jobb és bal oldalán egy 1880-ban ültetett lucos volt sok vörösfenyővel, 
kevés éger, kőris és juharral. 1954-ben termeltük ki.

166. tag és 174. tag teljesen gyertyános, bükkös volt sok nyár, nyírrel. Egyik felét 
1896-ban, másik felét 1900-ban termelték ki. Természetesen ugyanilyen 
összetételű volt. Utána mindkét erdőrészt vörösfenyő, lucfenyővel és tölggyel, itt- 
ott feketefenyővel beültették. 1924-ben a 166. tagban luc 30 %, vörösfenyő 10 %, 
tölgy 30 %, feketefenyő 10 %, bükk saij 10 %, gyertyánsaij 10 % elegyben 
találtunk. Hogy azóta ebből mi maradt meg, azt az üzemterv a) és b) részletes 
leírása tartalmazza. Természetvédelmi terület. Gondos kezelést kíván. Érdekessége 
az Equisetum Silvaticum nevű zsurló, amelynek jellegzetessége, hogy úgy a hím, 
mint a nő szára is ágas, ellentétben az Arvensével, amelyiknek csak a meddő szára 
ágazik el. A gyökerei is örvben fejlődnek egy-egy ágrügy alatt.

167. tag. a Farkasárok jobb és baloldalán fekszik. Utoljára 1880-ban volt itt tarvágás, 
amikor itt is a megszokott gyertyánosokat bükkel, tölggyel, nyárral és nyírrel 
vegyesen találjuk. Ezt az egész tagot lucfenyővel és vörösfenyővel ültették be. Úgy 
látszik a saijak nem tudták elnyomni a beültetett csemetéket, mert egészen szép 
fenyőállományokat találunk. A vörösfenyő már oldalámyékolást kap. 1924-ben a
167. tag

a) részletében 50 % lucfenyőt, 20 % vörösfenyőt, 10 % tölgysaijat, 10 % bükk sarjat 
és 10 % gyertyánsaijat elegyesen találunk. A
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d) részletben pedig 40 % lucfenyőt, 20 % vörösfenyőt, 40 % gyertyánsarjat, az 
árokban égert találunk. Törzskönyvezett magtermő állomány. Fejlődése és 
minősége igen jó. Gondosan ki kell jelölni a szép koronájú, egészséges törzseket. 
Ezeket meg kell jelölni és amelyik ezeknek fejlődését akadályozza vagy valamiféle 
betegség jeleit mutatja, ki kell vágni. Az így átgyérített állomány aztán bükkel 
alátelepítendő. A

c) erdőrészben 40 % lucfenyő, 30 % tölgy, 20 % bükk sarj, 10 % gyertyánsaijat 
találunk. 32 éves volt 1924-ben. 1930-ban már óriási havazás volt, amikor a 
frissen és nedvesen esett hó az állomány nagy részét tönkretette, illetve a lucfenyők 
csúcsait letördelte. Több, mint 2.000 m3 anyagot termeltünk ki ezekben a 
részekben. Utána sűrűn bevette a megmaradt luc és gyönyörű újulat keletkezett 
alatta. A közben előtört gyertyánsarjak között a luc csak lassan fejlődött. 1947-ben 
áttisztogattuk, a gyertyánt visszavágtuk. Ekkor azonban a hosszú ideig tartó aszály 
következtében a nagyon kiszáradt feltalajban a lucok megkapaszkodni már nem 
tudtak, teljesen kiszáradtak és elpusztultak. Ennek az erdőrésznek megfelelő 
talajműveléssel -  a természetes felújítását ismét meg kellene kísérelni.

167. tag e) erdőrészleten 1924-ben lucfenyő 40 %, tölgymag 30 %, bükk saij 20 %, 
gyertyánsaij 10 % elegyíí állomány volt, 32 éves, tehát 1882-ben ültették be luccal 
és tölggyel. A tarvágás után a bükk és gyertyánsarjak előtörtek és sok fenyőt és 
tölgyet elnyomtak.

168. tagot 1882-ben termelték ki. A még most is található tölgy, bükk és 
gyertyántörzsek arról tanúskodnak, hogy itt is gyertyános, tölgyes, bükkös volt, 
természetesen a szokott nyárral, nyírrel vegyesen. Ekkor luc-, fekete- és 
vörösfenyővel ültették be. A feketefenyőt inkább a nyugati részre ültethették be. A
167. tagot a 168. tagtól elhatároló nyiladék mentén az 1948-as évben fellépő 
szúkárosítás miatt mintegy 1/3 részben ki kellet termelnünk. Luccal és 
erdeifenyővel ültettük be 1953-ban csoportosan. 1924-ben a

b) erdőrészben 20 % lucfenyőt, 60 % bükk és gyertyánsaijat találunk. A
c) részben pedig 50 % lucfenyőt, 10 % vörösfenyőt, 20 % tölgy, 10 % bükk, 10 % 

gyertyánsaijat. Ez is törzskönyvezett magtermő állomány, kezelésére a 167. tag d) 
részleténél leírtak az irányadók.

169. tagot 1892-ben termelték le s az ekkor visszahagyott hagyásfákból arról követ
keztethetünk, hogy itt főleg bükkös, gyertyános volt tölggyel elegyesen és nyár, 
nyírrel vegyesen. Utána luc- és vörösfenyővel ültették be, amelyből sok kipusztult, 
mert 1924-ben már 70 % lucot, 10 % vörösfenyőt, 10 % tölgysaijat, 10 % 
gyertyán-saijat, számos nyár, nyír saijat, az árok mentén sok égert és juhart 
találunk. A világháború alatt termelték ki. Az erdőrész északi szélén sok a 
természetes úton keletkezett lucfenyő. Az egész terület lucfenyővel, vörösfenyővel, 
tölggyel van beültetve, helyenként erdeifenyő és tölgyfoltokkal. A gyertyán, nyír 
mindenhol megtalálható. A tisztítások folytatandók. A kötélpálya helyét is 
sürgősen be kell ültetni. Karácsonyfa telepnek kitűnően felhasználható.
A nyiladék mentén e tag déli szélébe ültetett s szépen fejlődő erdeifenyő csemete 
sorokat télen a szarvasok lerágják, s így jelenleg fejlődésében megakadt.

88



169. tag. a) részlet a 169. tag b) részleténél fiatalabb. Leégett s ekkor erdeifenyővel 
vegyesen ültették be. Ügyelni kell arra, hogy a gyorsan növő és dús koronát 
fejlesztő erdeifenyők a lucokat el ne nyomják.

170. tag. 1901-ben termelték le a rajtalevő bükk, gyertyános, tölgyest, amely nyár, 
nyírrel vegyesen volt a területen. A következő év tavaszán lucfenyő, vörösfenyő és 
tölgy csemetével ültették be, a bennelévő bükk és gyertyánsaijak felhasználásával. 
Ezen a mély, de üde, homokos agyagtalajon elég szép fejlődésű lucfenyvest lehet 
létrehozni, habár megállapítható, hogy a kiültetett csemetékből sok elpusztult. 
Tölgyből alig maradt egynéhány darab. Helyenként a lucfenyő sem egyenletes. Sok 
az elnyomott törzs benne. Az 1947-ben fellépett szú is sok kárt tett benne.
1924-ben 30 % lucfenyőt, 20 % tölgyet, 20 % vörösfenyőt, 10 % bükk sarjat, 20 % 
gyertyánsaijat találunk benne. Kora ekkor 24 éves volt.

170. tag. b) erdőrésze tükrözi vissza az átalakítás előtti ős állapotát. Tipikus bükkös, 
gyertyános. Egy-két alászorult, s nyomorgó luctörzs arról tanúskodik, hogy itt ilyet 
is ültettek, de már le nem ápoltak.

171. tag. 1879-1880-ig terjedő időben tarolták le. Az utána keletkezett sarj 
maradványokból arra lehet következtetni, hogy itt is inkább bükkös volt 
gyertyánnal, nyár, nyírrel, juharral elegyesen. 1880-ban ezt is átalakították és 
lucfenyő, fekete-fenyő és vörösfenyő csemetével és valószínű tölgymakkal ültettek 
be. Ápolás hiányában az előretört bükk és gyertyánsarjak a beültetett csemeték egy 
részét elnyomták, de a mai f), d) és a) erdőrész helyén szép fejlődésű lucos nőtt fel 
vörösfenyővel.
1924-ben a mai a) erdőrész helyén 70 % lucfenyő, 10 % tölgy mag, 10 % 
feketefenyő, 20 % gyertyánsaij, sok nyár, nyírrel elegyesen volt. A

b) és f) erdőrészen is ugyanilyen arányban, de 1-2 tizeddel kevesebb luccal, helyette 
feketefenyővel vegyes állomány állott. Kora ekkor 35 éves volt. A

d) erdőrészen 1946-ban először itt lépett fel a szú. Az egész erdőrészt ki kellett 
termelnünk, úgyszintén 2 évvel később a műszaki zár miatt is egy 50 in-es sávban 
a legszebb állományokat kellett kiirtanunk. Az

f) erdőrészt 1951-ben az erdőgazdaság akkori szakvezetője tarra vágatta, ugyanekkor 
a 160. tag. e) erdőrészt is.
Ebben a tagban van a Szent István akna, amelyet a világháború alatt építettek, s 
amely több mint 1000 m mély volt. Tárnával összeköttetésben állott az Újhermesz 
aknával és kötélpálya kötötte össze a brennbergi vasútállomáson lévő 
osztályozóval. 1953-ban ezt is teljesen leszerelték, az aknát vízzel elárasztották. 
Most csak lerombolt épületmaradványok, s az elárvult hányó mutatja, hogy itt a 
közelmúltban virágzó bányászat volt. Elcsendesedett e táj, a felszínre került 
őskőzet lassanként átalakul, különféle fűfélék gyökeret vetnek rajta. Később már 
egy-két nyírt is találunk, amelyek e talajt a nemes fafajoknak befogadására 
alkalmassá teszik. A
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171. tag. e) erdőrésze még áll, a bükk javára megritkítottuk, illetve a természetes 
felújításra előkészítettük. Egy-két tölgy, bükk több lucfenyő települt be, azonban az 
itt e vidéken igen ritkán előforduló bükk magtermésből kevés reményünk van a 
természetes felújulásra. Mesterséges úton kell behozni azt. A gyertyáncsemeték 
csak az erősebb mérvű bontásra várnak.

172. tag. Az előbbi tagtól nyugatra fekszik, 1874-ben vágták le és a megszokott 60 % 
bükk, gyertyános, 40 % nyár, nyírrel, sok tölggyel vetették be. Luccal és 
vörösfenyővel ültették be, melyből csak a vörösfenyő maradt meg. Egynéhány 
darab luc szétszórtan, egy csoport a tag északi sarkában 1954-ig fennállt. Az egész 
területen sem ápolás, sem tisztogatás nem volt munkaerő hiányában, s így e részen 
ismét csak a régi típusú s összetételű saijállományok keletkeztek. 1924-ben e 
területnek

d) részén levő állománya 30 % vörösfenyőből, 50 % bükk sarjból, 10 % tölgyből, 10 
% gyertyánsaijból állott sok nyírrel vegyesen. 1946-ban termeltük ki meglehetősen 
nehéz körülmények között, mert ilyen távol a várostól favágói kapni nem lehetett. 
Csak egy-két nyugdíjas bányász és néhány fára rászoruló fatermelő munkásnak, 
részes alapon, hosszú hónapokon át tartó munkájával sikerült ezt az állományt 
tarra vágnunk. A következő évben táblásán 8-10 sor luc, ugyanennyi erdeifenyő, 
vörösfenyővel beültettük. Minden évben kétszer, háromszor kellett kapálnunk, 
hogy a nagy fűben levő csemetéink el ne pusztuljanak. Talaja mély, üde, homokos 
agyag. Északi fekvésű. A kitermeléskor a vörösfenyőket állva hagytuk. Minden 
évben 1-2 darabot a szél kidönt.

172. tag. c) erdőrészét még a háború alatt termeltük ki. Az akkor ide sorosan ültetett 
egy sor luc, egy sor vörösfenyő, egy-két erdeifenyővel, köztük sok gyertyánnal, 
áthatolhatatlan sűrűséget képez, s így kitűnő talajvédelmet nyújt. A lucfenyő, 
vörösfenyő sorok közt jól érzi magát. Ma még a vörösfenyő az uralkodó, de 40-50 
éves korában már a lucok közt fog szorongani, ami valószínű ki fog pusztulni, ha 
be nem avatkoznak az érdekében. A részlet keleti fele már elgyertyánosodott és 
elnyíresedett, dacára annak, hogy több ízben volt tisztogatva.

172. tag. a) részlet. Az árokban lévő területet foglalja magában, ahol égerek, juharok, 
hársak és sok szépnövésű cseresznyefák díszlenek.

b) részen 1924-ben 20 % lucfenyőt, 20 % vörösfenyőt, 20 % tölgysaijat, 20 % bükk 
saijat és 20 % gyertyánsaijat találunk nyírrel, nyárral vegyesen. A lucfenyők 
törzsének kérgét a szarvasok fiatal rudas korában lehántolták. A lucok kibírták, 
azonban állandó gyantafolyásos törzsei azt árulják el, hogy ezek a törzsek már 
betegek, s így e terület átalakítása, a bükk böhöncöktől való megszabadítása, 
gyérítése és alátelepítése nagyon kívánatos. A lucfenyők soros ültetésben vannak. 
Mielőtt ennek az állománynak átalakításához fognánk, szükséges, hogy a fő 
völgyből a Vörösárokban egy közelítő utat építsünk, mert anélkül az itt 
kitermelendő fatömeget csak igen nagy költséggel tudjuk kiszállítani. Több ízben 
javasoltam ennek az útnak megépítését, de eddig kísérletem negatív volt. Feltáró 
utak nélkül értékgyarapító, értéknövelő gazdálkodás el nem képzelhető. 
Természetesen egyelőre nem gondolok egy „terv-út”-hoz hasonló útépítésre,
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hanem csak egyirányú s a völgyben a hegy lábánál húzódó közelítő út megépítését 
javaslom. Hossza alig 1 km lenne.

173. tag. 1841-ben termelték ki. Az árok közt fekszik. Az alsó, kisebbik része tiszta 
gyertyános, felső nagyobb fele 60 % bükk, gyertyános, sok tölggyel, nyír, nyárral 
elegyes állomány volt. 1898-ban vágták le, s valószínű luc- és vörösfenyővel 
ültették be, mert az 1924-es leírás szerint akkor 50 % lucfenyő, 20 % vörösfenyő, 
10 % tölgysarj, 10 % bükk saij, 10 % gyertyánsaij, az árok mentén sok éger és 

juharral elegyes állomány volt. Ma a
173. tag. b) részlete ismét a régi rossznövésű gyertyán saijerdő, elnyomott fenyőkkel.
A
c) részlet jó növekvésű állomány. Gondos, körültekintő gyérítést kíván. Ma 32 éves. 

A benne található foltok szúkárosításból származnak.

174. tag. 1842-ben vágták le. Ekkor az egész területen tölgy, bükk és gyertyános 
saijerdő volt 40 % nyír, nyárral vegyesen. 1896-ban ismét levágták és ekkor luc- és 
vörösfenyő csemetével és tölgy makkal beültették. Az 1924-es leírás szerint 30 % 
luc, 10 % vörösfenyőt, 20 % magtölgyet, 20 % bükk saijat és 20 % 
gyertyánsaijerdőt találunk benne. 25 éves volt. Meglehetősen mély, homokos 
agyagtalajú, amely a gerinc felé kövesebb és szárazabb. Ennek a tagnak a 
szomszéd 173. és 176. tagok találkozásánál van az úgynevezett „Bika-rét” nevű 
terület, amely 1885-ben, mint tisztás van bejegyezve, de mint a neve is mutatja, 
valamikor rét lehetett, ahol a legelésző bikák legeltek, vagy pedig ezek számára 
takarmányt termelő területül szolgált. Ennek a kis rétnek, illetve tisztásnak (0,2 
k.hold) északkeleti folytatásában egy 1842-ből származó tiszta tölgy állomány volt, 
a leírás szerint, amelynek saijmaradványa bükk, gyertyánnal keveredve, ma is 
megtalálható. Többszöri beavatkozással az egész tagból még elfogadható átmeneti 
állomány nevelhető a természetes újulat megtelepülése végett.

175. tag. Alsó harmadában a Fehér-úttal határos részén gyertyánosokat, felettük pedig 
60 % gyertyános, bükköst találunk, nyár, nyírrel, a középső részen pedig sok 
juharral és tölgyessel elegyes állomány volt. 1867-ben vágták le. Homokos 
agyagtalaj. E tag legalsó sík részei idegen birtokparcellák voltak, amelyeket a 
város részletekben hosszú évtizedeken át megvásárolt. A régi tulajdonosok 
örökösei rendszerint megegyezni nem tudtak és a számukra értéktelen 
rétparcelláktól igyekeztek megszabadulni, s így felkínálták a városnak olcsó áron. 
A város szívesen vette meg ezeket a réteket, mert ezáltal lassanként az eddig 
idegen tulajdont képező ingatlanok tulajdonosává válva megszabadult ezek 
kártevéseitől.
Ezeket a részletekben vásárolt legelő és rétparcellákat aztán rendszerint 
lucfenyővel elegyetlenül beültették. Itt-ott már találunk elegyetlen égereseket is. Pl. 
a

175. tag d) részlet egész területén, amelyet 1954-ben letermeltünk és a
c) részlet déli szélén, amelyek 1924-ben 35 évesek voltak, tehát 1889-ben 

vásárolhatták meg.
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Az egész tag területén szétszórtan sok lucfenyőt is találunk, amelyek évgyűrűi arra 
engednek következtetni, hogy ezek a fák 1880-ban kerültek oda. Hogy ezek az ős 
lucok maradványai-e vagy csak szórványos település, azt megállapítani nem lehet. 
1925-26-ban lett levágva, s az akkor talált bükk gyertyántuskó maradványok 
évszázados lombállományra vallanak.
1924-ben az a), b), g), f) tagokban 30 % gyertyánsaijat, 20 % bükk saijat, 10 % 
tölgysaijat, 10 % nyárt és nyírt találtunk, elszórtan, idős 120 éves lucfenyővel. 
Kora 60 éves. Az

f) erdőrészen pedig 40 % gyertyánsaijat, 10 % bükk saijat, 10 % hárs, 20 % nyár, 20 
% nyír, az árok mentén sok égert és idős lucfenyőket találunk. Kora akkor 60 éves 
volt. 1927/28-ban az egész területre sorokban lucfenyő került., amelyet csak 2-3 év 
múlva kezdtek leápolni. Csak a sorokat ollózták le. A nyomás alatt nőtt gyenge 
csemetéket a szarvasok sorokban végigrágták. Sokat pótolni kellett. Az 
ápolómunkák abba-maradtak, s minthogy ide ilyen munkára munkást kapni nem 
lehetett, jó vadtanyává vált, főiskolai vadrezervátum lett belőle. Első tisztításra
1952-ben, 1953-ban került rá a sor. A határsáv közelében sajnos még most is 
tisztítatlan. A lucfenyők nyurga növésűek, sok már a csúcsszáradt benne. A

c) erdőrész közepén egy 5 k.holdnyi terület a háború végén, valamint az
f) részletből egy 10 k.holdnyi terület 1947-ben szintén leégett. Ez utóbbinak felújítása 

nagymértékben gyökeret vert Calamagrostis miatt igen nehéz. Pótlását minden 
évben megkísérlik, de kevés sikerrel. Az erdőrész peremére korábban ültetett 
jegenyefenyők lerágott maradványai és újabbak való pótlása mutatja azt a 
küzdelmet, amelyet e kis folt beerősítéséért folytatni kell. Ennek a tagnak összes 
állományain meglátszik az ápolóvágások elmaradása. Lassanként hozzá kell 
kezdeni először a hézagos foltok, későbbi időben pedig az egész állomány 
átalakításához, árnyat tűrő lombfákkal.

176. tag. Régi eredete ugyanaz volt, mint a 175. tagé, csak 8 évvel fiatalabb. 1864-ben 
vágták le és utána a helyén hasonló sarjállomány keletkezett. 60 évvel később 
teljesen lucfenyővel és kevés tölggyel ültették be. Valamivel jobb, mint az előbbi, 
de még nagy része tisztítatlan. A keleti szegélyén egy folt tiszta nyíres keletkezett, 
tűz pusztította lucos helyén.

177. tag. Bükk, gyertyános 40 % nyír, nyárral. Elszórtan idős lucfenyővel és bükk 
böhöncökkel. 1860-ban és 1930-ban került vágás alá. Ez a terület a vágás előtt 
össze-vissza kidűlt, korhadt nyír, nyár feküfáival, üde, lombbal sűrűn takart 
talajával a szemlélődőben egy teljesen magára hagyott, ápolatlan, gondozatlan, 
természet gondjaira bízott erdő benyomását keltette. A világosság felé hajló bükk, 
gyertyán-törzsek az erdőrész alsó felét átszelő utat beárnyalták. Ez az út soha ki 
nem száradt, még gyalog is alig volt járható. Az idevezető Fehér-út még nem volt 
kiépítve. A fát tövön értékesítették. Vevő alig akadt rá. 1924-ben 40 % 
gyertyánsaij, 30 % bükk sarj, 30 % nyír, nyár és 10 % százéves lucfenyő elegy 
képezte a főállományt. Minden valószínűség szerint ősbükkös volt. A lucfenyő 
csak későbbi időben „Rozália” felől, az Alpesek nyúlványairól került ide, mint 
legszélső szórvány. Ha ma nézzük ennek a tagnak fafaj összetételét, azt igen 
különbözőnek találjuk. Hét erdőrészt kellett képezni, különválasztani benne. Az
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a) részleten szép soros lucost, vörösfenyővel, az árokban égerrel, gyertyánnal, kőrissel 
vegyesen a

b) részen lucfenyőt sok makkrakásból származó tölggyel és gyertyánnal, a
d) részletben 20 % gyertyán, 60 % nyír, 10 % éger, elszórtan lucfenyő, kocsánytalan 

tölgy, málna, szeder, mogyoró aljnövényzettel. Vágás után tölgy makkal volt 
berakva, de nem sikerült, ápolása elmaradt. Az

e) erdőrészben tölgy 80 %, vörösfenyő 20 %. A tölgy gyenge fejlődésű. Az
f) erdőrészen 10 % tölgy, 20 % gyertyán, 70 % nyír, elszórtan lucfenyő. Tisztítása 

késett, ezért sok fenyő elpusztult. A tölgy makkrakásból származik. A
g) erdőrészben ma 20 % gyertyán, 70 % nyír, 10 % égersaij állomány van. Elszórtan 

bükk sarj, hárs, nyír, vörösfenyő, kőris, sok kecskefüz mogyoróval, málnával és 
szederrel. A nyírek védelme alatt luc, bükk, jegenyefenyő könnyen telepíthető.

178-182. tagok 1871-ben voltak levágva. Helyébe valamennyi tagban bükk, gyertyán, 
tölgy, nyár, nyírrel elegyesen, az árkokban és azok mezsgyéin 1800-ból származó, 
szétszórtan álló, egyes lucfenyőkből álló vegyes sarjállomány keletkezett. 1874-ben 
az egész területet beültették luc- és vörösfenyővel. Ezekből évtizedeken át sok 
elpusztult. Csak azokon a részeken (180, 181. tagok) maradt meg, s nőtt naggyá, 
ahol a tisztogatásokat végre tudták hajtani. A tagok többi részén még ma is 
találhatunk egyes egyedeket, sőt még alászorult, elnyomott foltokat is. A talajvédő 
szerepét töltik be.

Ez az egész idős erdő határsávval együtt 150 k.hold. Főiskolai kísérleti terület. Ma az 
ÉRTI vonalas szálalóvágás területe.
Ezt a területet első ízben Roth Gyula főiskolai (később egyetemi) tanár 1925-ben vette 
kezelés alá. Még világosan emlékszem, amikor ezen a helyen bolyongtam, a szanaszét 
heverő, korhadó hársak, nyírfák és rezgőnyártörzsek tömegei pusztultak a földön. Az 
árokban pedig évszázados, korhadó luctörzseken a különböző gyomok vertek tanyát. 
Legelső ténykedésük az volt, hogy még a lábon álló, de már elszáradt, lágy lombfákat 
az állományból eltávolítsuk. Még igen sok elnyomott, sínylődő lucfenyő volt ezeken a 
helyeken, amelyeket felszabadítani nem volt érdemes. A vörösfenyő úgyszólván mind 
a lomb sarjállomány fölé kerekedett. Most azonban ezeken is észrevenni a szomszédos 
fák oldalámyalásainak káros következményeit. A nagymennyiségben sok helyen 
előforduló hárs saijakból alig maradt meg. Már az évszázados saijakból is 
megállapítható, hogy ezen a területen jól érzi magát, magpéldányai szép egyenes 
törzset adnak.
Mielőtt ennek a kísérleti területnek faállományait ismertetném, illetve állományainak 
leírásába kezdenék, rövid visszapillantást kell vetnem az ős, rendszertelen szálalástól 
napjainkig, a rendszeres vonalas szálalásig.
Évszázadokkal ezelőtt, mikor még a lakosság igen gyér volt, hatalmas erdők borították 
az ország területét. Ezekből az erdőkből az emberek csak a nekik megfelelő, értékes, 
építkezésre alkalmas törzseket szedték ki. Egy részük lassanként kidüledezett, más 
részüket elemi csapások pusztították ki. A kitermelt törzsek helyébe újabb és újabb 
egyedek léptek. Ezek tuskósarjaiból már nem olyan értékes fa nőtt, mint amilyent 
korábban levágtak. így az erdők állománya lassan, évszázadokon át, tönkrement. A 
főleg mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó lakosság marháit az erdőben 
legeltette. Az erdőkből legelők, pusztaságok lettek. A megmaradt erdők is mindig
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kevesebb és silányabb fát adtak. A rendszertelenül kiszálait fák kitermelése és 
szállítása is költséges volt. Ekkor vezették be a tarvágásos rendszert, amelyet akkor, 
mint óriási vívmányt üdvözöltek. Az addig szétszórtan, nagy területekre kiterjedő 
használatokat egy helyre csoportosították. Olcsóbb lett a kitermelés, könnyebb lett a 
számbavétel, az ellenőrzés és a faanyag elszállítása. Látták azt, hogy a levágott 
lombfák helyén, tuskóján új hajtások keletkeztek, amelyek gyorsan nőttek. Hamarabb 
kaptak számottevő fatömeget. Mikor már továbbfejlődésük megakadt, újból levágták 
azokat. így óriási kiterjedésű vágásterületek, vágás sorok keletkeztek. Az őstalaj 
takaró nélkül maradt. Hosszú ideig ki volt téve a nap és szél szárító hatásának. Eltűnt 
egy időre az erdő, megváltozott a talaj vízgazdálkodása. A talaj világosságra került, 
aminek következtében megjelentek rajta dudvák, gyomnövények, amelyek nagyfokú 
vízigényességük miatt sok nedvességet párologtattak el.
A talaj mikroklímája megváltozott. Mikrobái lassanként eltűntek. Az őstalajon dúsan 
megjelenő füvek, buja növényzet csábította a legelő marhákat. Kezdődött a területek 
legeltetése, a talaj tömörítése. Lassanként hézagok támadtak a sarjakból keletkezett 
fiatalosokban. A gyengébb sarjadzó képességű fák helyét a jól sarjadzó képességű 
gyertyánok foglalták el. Az úrbéri elkülönüléskor Sopron város is megkapta a maga 
erdejét. Legelső teendője volt, hogy a legeltetést az egész területen megtiltotta, 
így a kiritkult, agyonlegeltetett erdőket lassanként ellepték a nyír, nyár és egyéb lágy 
fák. Az addig valószínű zömben bükkös, tölgyesek helyét gyertyános, nyír, nyáros 
erdők váltották fel. Ilyen terület volt ez a szálalóvágás területe is.
Roth Gyula abból az elvből indult ki, hogy a rontott állományokat nem kell föltétlen 
tarra vágni. Azt állandó, ésszerűen megtervezett beavatkozásokkal meg lehet menteni, 
jó állapotba lehet hozni, illetve átalakítani. „A rontott erdők kezelésénél ne állítsuk 
oda célnak az állomány kihasználását, hanem ez a kihasználás eszköz legyen az új 
erdőnek mihamarabb mennél csekélyebb költséggel és mennél jobb alakban való 
telepítésre, védelmére és ápolására” Céltudatos, törzsenként szemrevételezve, 
válogatva, az addig elhanyagolt értéktelen állományból, amelynek k.holdankénti 
silány, csak tűzifát adó fatömege nem volt több 70-80 m3-nél. Úgy vélem, nem lesz 
érdektelen, ha idézem Roth Gyulának a rontott erdőkre vonatkozó javaslatait és a 
vonalas szálalásra vonatkozó elméletét. Teszem ezt abból a meggondolásból, hogy az 
erre vonatkozó tanulmányát korlátozott példányszáma miatt kevesen olvasták, s így 
sokan nem ismerhették meg annak tartalmát.
A rontott erdők helyreállításánál a térben ott kezdjük a munkát, ahol már mutatkozik 
némi település, még akkor is, ha ezek a csoportok már idősebbek és mutatják, az 
alászorulás nyomait. De egyúttal kezdjük el az új települések előkészítését is ott, ahol 
az állomány még zártabb, annak óvatos lazításával. Ahol természetes felújítás nem 
akar mutatkozni, ott kellő időben pótoljuk annak hiányát mesterséges telepítéssel, 
tudatosan és célszerűen kiválasztott fafajok csemetéivel.
Ahol rontott erdőkben nagy böhöncök állanak -  nagyon kevés hely lesz ahol ilyenek 
nincsenek -  mert éppen abból indult a romlás, hogy mindig a java fákat vágták ki, a 
rossz alakúakat gondosan elkerülte a favágó; még a tarvágásokban is sok helyet 
kaptak, sokszor túlságosan is ennek révén hatalmas fejlődésnek indultak, vastag 
ágakkal. Ezeket a böhöncöket igyekezzünk mielőbb kivágni, mert jelenlétük kárt okoz 
a szomszédoknak, saját értékük pedig nem fokozódik. De ne vágjuk őket sem 
egyenként, sem összességükben egyszerre, hanem előbb csonkítsuk le a koronákat, 
főkép a vastag ágakat, esetleg ismételten is. A megmaradt törzset csak akkor vágjuk,
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hogyha az alja már beborult csemetékkel, akár természetes, akár mesterséges úton. A 
már kicsire csonkított korona nem fog számottevő kárt okozni sem a döntésnél, sem a 
közelítésnél, sem pedig az újulatnak túl gyors szabadítása révén.
A közeli múltban sok helyen még ma is az a szokás, hogy a tarvágásokban lábon 
hagynak erős törzseket az úgynevezett hagyásfákat, többféle okból. Egyik helyen azért, 
hogy segítsék a természetes felújítást azzal a megokolással, hogy az erőteljes, 
szabadon álló korona bővebb termést ad. Ez vált be legkevésbé, mert a várt hatás 
többnyire elmarad.
Jobb eredményt adott, ha azért hagyták lábon, hogy a következő, esetleg harmadik 
fordulóig vastagabb anyagot érleljen, amiből kapufélfákat, vályúkat, kútágast, stb. 
készíthetnek. Vagy pedig azért hagyták meg csalogatónak, hogy szívesebben vállalják 
a tuskók kiirtását és a fiatalosok tisztításának egyébként kevésbé hálás munkáját, úgy 
hogy egy-egy nyílás vállalójának eladtak ilyen hagyásfákat, esetleg kedvezményes 
áron. Ez volt kb. a legkedvezőbb változat, mert a fiatalos ápolását segítette. Rendesen 
azonban az ily hagyásfák sorsa az volt, hogyha eredetileg ágas volt, koronája még 
nagyobbra fejlődött, bár fattyúhajtás többnyire kevésbé jelent meg. De ha koronája 
csekély volt, az addig ágtiszta törzs beborult fattyúhajtásokkal tövétől csúcsáig, ami a 
faanyag minőségét rontotta.
Ilyen hagyásfákkal volt tele a soproni és a többi uradalmi erdő is. Középkorú és idős 
állományokban ma is mindenhol megtalálható. Nagy hátrányuk a fiatalosoknak még 
az, hogy az alájuk ültetett vagy természetes úton keletkezett csemeték sokáig 
sínylődnek, végül is kipusztulnak. A fa körül mindig nagyobb és nagyobb csemete 
nélküli tányér keletkezik. Idősebb korú állományokban pedig azért káros, mert évről- 
évre növelvén koronájának átmérőjét, a körülötte felnőtt fákat árnyalásban tartja, nagy 
terebélyes, messzeágazó gyökérrendszerével pedig az altalajból nagy mennyiségű vizet 
von el és párologtat el. Fiatalosokban korán fattyúhajtásos s lassan csúcsszáradt lesz, 
tehát magot sem terem.
„A szálas kialakításánál arra kell törekednünk, hogy minden törzs körül, amelyet a 
jövő számára fenn akarnak tartani, maradjanak körbe kisebb-nagyobb fák, amiknél 
nem jelent nagyobb bajt, hogyha nem is kifogástalan a fájuk, vagy az alakjuk, 
valamint az egészségük, mert ezek a törzsek nem képezik a gondozás, tenyésztés 
tárgyát, hanem csak eszközül szolgálnak a szomszédos javafák nevelésére és azok 
kifogástalan törzs-alakjának biztosítására s csak addig hagyjuk meg, amíg szükség van 
rájuk.”
A böhönc kérdés csak azért játszott bele az állomány sorsába, mert a „fokozatos 
felújítóvágás” előkészítő fokozatában nem vágták ki a vastag böhöncöket, egyrészt 
azért, mert annak hatalmas koronája legbővebben hozza a termést, másrészt nem 
mertek hozzányúlni, mert a túl nagy korona kivágása hézagot szakítana és mindjárt az 
első fokozatban felidézné a gyomveszedelmet. A természetes felújításokra alapított 
eljárások-nál mégis ezeket a fákat kell elsősorban kiszednünk. Mind a felújító 
vágásoknál, mind még inkább a szálalásnál; az új újulás érdekében a túl nagy 
koronákat nem szabad egyszerre kivágnunk, hanem több részben egy vagy több ízben 
csonkítva a vastag ágakat, amire a szálalás előkészítésénél, sőt a kialakult 
szálalóerdőben is nagyon gyakran, hogy ne mondjam, mindig szükséges lesz.
A tarvágásnak a használat körül való nagy előnyei: az egyszerűség, áttekinthetőség, a 
térbeli elrendezés pontossága, a munkák összpontosítása -  ami az önköltségcsökkentés 
fontos tényezője -  és a szálaló eszközöknek: út, vasút, sikló, kötélpályák stb. a leg
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szükségesebbre való korlátozása. A tarvágás egy-egy erdőtestnek csak egy vagy esetleg 
kevés helyén dolgozik, az évenkénti használatot a terület alapján állapítja meg, az 
azon levő fatömeget legfeljebb a terület korrektívumakép veszi figyelembe. Nagyon 
kevés kivétellel mesterséges felújítást követel, vetést vagy ültetést.
Nálunk túlnyomó az utóbbi. Egyúttal általában a külterjes erdőgazdaságokban van 
helyén, illetve a tarvágás előnyei csak külteijes erdőgazdaságban érvényesülnek. A 
legnagyobb előnyei, a munkák összpontosítása ott domborodik ki leginkább, ahol az 
állomány életében csak egyszer esik beavatkozás, a szokott 80-100-120 éves 
vágásforduló végén: az aratás. Minél gyakrabban avatkozunk bele az erdő életébe 
ápolóvágásokkal, annál inkább csökken a tarvágásnak ez az előnye. Ha elfogadjuk a 
nagyon helyes dán szabályt, hogy az ápolóvágásokat annyi évenként kell ismételni, 
amekkora számot az állomány korának tízzel való elosztása ad, vagyis tíz év körül 
évenként, húsz év körül kétévenként, harminc év körül háromévenként is így tovább -  
akkor a tarvágásnak említett előnye teljesen megsemmisül.
A tarvágás hátrányai körül talán a legfontosabb, hogy kedvezőbb esetekben a 
hátrányok csak kevéssé szembeszökők és csak hosszabb idő -  esetleg több nemzedék -  
után válnak feltűnőkké, amikor már nehéz segíteni rajtuk. Hátrányai akkor 
érvényesülnek leginkább, ha a legeltetés kapcsolódik hozzájuk, ami nagyon gyakori 
eset, mert a tarra vágott területen buja növényzet verődik fel, amely szinte kínálkozik 
és csábítja a marhát is, de annak gazdáját is, hogy ezt a növénybőséget ne hagyják 
kihasználás nélkül. Minél kedvezőtlenebbek a külső viszonyok: talaj minősége, altalaj 
kőzete, kitettsége és hajlásfoka, szél és napjárás, eső mennyisége és minősége (hirtelen 
záporok), annál gyorsabb a pusztulás. Ezek kedvezőtlen találkozása rövid egynéhány 
év alatt teljesen elpusztíthatják a talajt is, úgy hogy a talaj elértéktelenedik.
A tarvágás azonban nemcsak a sziklás talajon válhat veszedelmessé, a sík részeken, 
éppen a jó talajon is a gyom olyan tömegekben verődik fel, hogy még a vágást nyomon 
követő ültetésekből -  külön gondozás nélkül -  csak csekély rész marad meg. A 
gyomok ellen való küzdelem sok munkát, sok költséget emészt, a kopárok és az 
erdőtarolások nyomán jelentkező futóhomok szintén és a szikesedés talán még többet. 
Eredményt -  éppen a kedvezőtlen külső körülmények miatt -  csak újra és újra való 
ismétlés adhat, mert gyakran az aszály vagy a víz több év sikeres munkáját teheti 
tönkre. Sopron környékén a közelmúlt ismételt szárazságai 7-8 esztendős erdeifenyő 
fiatalosokat pusztítottak ki és sok középkorú lucnak és egyéb fajoknak, még a 
feketefenyőnek is halálát okozták.
A bőséges gyom felkelti a legeltetés követelését, a legeltetett erdő pedig előbb-utóbb 
elpusztul. A mezőgazdaságnak az a kedvelt mentőútja, hogy szárazságok idején 
marháját az erdőbe menti, az erdőgazdaságnak súlyos áldozatát, az erdőnek gyakran 
jóvá nem tehető pusztulását okozza. Hasonló súlyos kárt okoz az újra és újra követett 
alomszedés: mindkettő az erdőt létalapjában támadja meg.
Hozzájárul, hogy a tarvágásnak nagy előnyét látták abban, hogy a lomberdők helyébe 
az általában sokkal kevésbé igényes fenyőféléket -  főképp a lucot -  hozhatták, 
méghozzá elegyetlen állományokban. Még a véletlenül betolakodott egyéb fafajt, vagy 
cseijét is gondosan kigyomlálták. Mennél nagyobb gondossággal végezték a 
monokultúrák biztosítását, annál nagyobb lett a belőle fakadó válság. A fenyők közül 
hazánkban jóformán csak az erdeifenyő őshonos. Mivel a szükség rákényszerít, 
tenyésztenünk kell őket, de a máris megmutatkozó káros hatások lehető ellensúlyozása 
érdekében gondosan válogassuk meg a termőhelyeket, kizárólag lombbal elegyesen
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tartsuk a tarvágásnak teljes kizárásával. Intő például tanuljunk a délorosz sztyepektől, 
a német erdeifenyő „Heide”-től, Csehország, Szászország lucosaitól, a Vág 
középfolyása menti szlovák fenyvesektől, amelyek bőséges Cladonia, Leucobryum, 
Sphagnum és hasonló élő talajtakarók szegényessége riasztó képeket mutat.
Még hozzájárul lomberdőkben a saij kérdése is, amely oly tömegesen és oly gyors 
fejlődéssel lepi el a tarvágást, hogy az ültetett csemetéket pár év alatt megfojtja akkor 
is, ha végeredményben a sarj később maga is életképtelennek bizonyulna, amire 
Sopron környékén példát mutatott a hárs tömeges pusztulása a Kovácsárokban /1920./. 
Ne tévesszen meg minket az a tény, hogy sok helyen nagyon szép fiatalosok 
keletkeztek a tarvágás beültetése nyomás. Közelebbi vizsgálat azt mutatja, hogy ez a 
fafajcserével járt, az igényes lomberdő helyére az igénytelen fenyő lépett, a tölgy 
helyébe a cser. Amire a fiatalos megvénült, már sok esetben előtérbe kerültek a 
hátrányok és a degradált vagy podzolizált talajon nehezen telepíthető meg az új erdő. 
Evvel szemben gyakori eset, hogy az ültetés a pótlások ellenére is csak kevéssé sikerült 
és bozótos cseplesz vagy gyomtenger lepte el az előbbi erdő területét.
A tarvágás véget vet a talaj erdei talaj voltának, a felhalmozott humusz a nap és gyom 
hatása alatt gyorsan elbomlik és eltűnik, csak a gyom fejlődését szolgálja, a gyomok 
nagy tömege a föld felett fojtogatja a csemetéket, a fold alatti buja gyökérátszövődés 
pedig a gyökeret támadja meg. Ha pedig gyom sincs, akkor jön a károsodás! Ebben 
látom a tarvágás legsúlyosabb hátrányát. A tarvágás és az új erdő záródása közé 
beékelődik oly időszak, amelyben teljesen megszűnik a területnek erdő jellege, a talaj 
átalakul mezőségi talajjá, a faanyagtermelés megszűnik, illetve oly alacsony fokra 
csökken, hogy ha-kénti fatömeget csak a m3 tört részeivel fejezhetjük ki, értéke éveken 
át nincs, és jövedelmet nem ad, ellenben költséget követel. Mennél hosszabbra nyúlik 
ez az időszak, annál több költséget és annál nehezebb újra erdő és erdei jelleget 
teremteni oda. (A saijerdőre nem térek ki.) A szálerdőknél még kedvező esetben is 5- 
10 évvel kell számolnunk, de kedvezőtlenebb esetekben -  nem beszélve a 
kopárosodásról! -  20-30 esetleg még több esztendőre teijedhet ez a -  fatermelés 
szempontjából megítélve -  terméketlen időszak. Jártam erdőkben -  helyesebben 
mondva: erdők helyén -  ahol a szarvasnak csak az agancsa látszott ki a gyomból, de 
fenyőfa csak itt-ott akadt, pedig a vágást beültették, sőt ismételten pótolták.
A tarvágást tekinthetjük az erdőművelési rendszerek egyik szélsőségének. A vágás 
kevés helyen, de aránylag nagy területen folyik és a vágásterületről mindent levág és 
elvisz. A vágás ugyanarra a helyre csak nagy időközökben tér vissza.
A másik lehetőség a szálalás, amelyről a használat az erdő egész területén, minden 
egyes területegységen folyik és évről-évre visszatér ugyanarra a területre. Mindig és 
mindenütt csak keveset vág, általában annyit, amennyi faanyag évenként képződik a 
területegység törzsein az évgyűrű alakjában.
A két szélsőség közé sorakoznak a felújító vágások, amelyeknek céljuk, hogy a 
használattal egy időben megindítjuk az új erdő települését. Ezeknek hosszú sorát 
ismeijük. Jellemző rájuk, hogy kialakulásuk elején az eljárások bizonyos tarvágásszerű 
jelleget mutatnak. Ilyenkor a fokozatosan felújító vágás, amely három belevágással 
akaija odateremteni az új erdőt: előkészítő, vet- és végvágással, amelyek egymást 
rendesen öt-öt évenként követték, tehát tíz év alatt kész fiatalosra számít. Mivel ez 
csak ritkán valósult meg, a haladás során a felújító vágások mindinkább közeledtek a 
szálaláshoz és a mai eljárásoknak gyakran a nevükben is benne van a „szálalás” szó 
vagy a „szálaló” jelző. Mennél lassabban folyik az állományzáródásának bontása -
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ami a csemetetelepülésnek megindítója -  annál biztosabb a sikere. A leglassabban 
halad a szálalás, ennél számíthatunk a legnagyobb biztonsággal az újulat 
megjelenésére.
Bár ezek az újabb eljárások számottevő eltéréseket mutatnak, a hazai erdőgazdaságban 
többnyire még ma is a „fokozatos felújítás” nevével szerepelnek, de valójában mind 
többé-kevésbé a csoportos felújítás jellegeit mutatják, aminek legfeltűnőbb jellemzője, 
hogy a zárt erdőállományt, sok helyen támadja meg, de nem törekszik sem a 
támadóhelyek egyenletes vagy tervszerű elosztására, sem pedig a bontásnak egyen
letességére, ellenkezőleg, a véletlenül már betelepedett újulatcsoportokon kezdi és 
szándékosan váltakozó és egyenlőtlen bontást idéz elő.
Mindenütt megfigyelhetjük, hogy a természet többnyire csoportosan telepíti az 
újulatot, mert egy-egy kivágott öreg fa helyén a csemetéknek százai, sőt néha ezrei 
települnek, betöltve a kivágott öreg törzs helyét, fiatalos csoportot alkotnak. Ezeknek a 
csoportoknak köröskörül adunk újabb és újabb helyet, kivágva egyes -  a fiatalos 
terjeszkedését akadályozó -  fákat. A bontás a csoport közepén a legerősebb, a széle 
felé mindinkább elmosódik a még érintetlenül maradt zárt erdő fele. Kaán Károly 
alkotta erre ezt a beszédes hasonlatot. „A csoportok haladása egy-egy középponttól 
indulólag olyan, mint a víz tükrére hulló esőcseppek nyomán keletkező, folyton 
távolodó és gyengülő hullámgyűrűk.” A bontás nyomán újabb és újabb csemeték 
települnek, elsősorban az árnyékot kedvelők, a bontás erősödésével jönnek azok is, 
amelyek települése több világosságot követel.
Ezek bele tudnak elegyedni a már megtelepült csoportokba és gyorsabb fejlődésükkel 
túl is haladják azok csemetéit. A csoportok teijedve mindjobban és jobban összeérnek, 
összefolynak és végül az egész területet beborítják. Amint a csoportok felcseperedve 
záródnak, a szükséghez képest már válogatunk is az alak, a fafaj és kívánt elegyarány 
érdekében. A betolakodott sarjakat már ezt megelőzőleg mielőbb vágjuk ki 
kíméletlenül, legfeljebb hézagokban hagyjuk meg őket egyelőre, ameddig szükség van 
rájuk a záródás teljessé tételéhez, a javatörzsek serkentéséhez /hajtásához/ és 
ágtisztulásuk gyorsítása érdekében.
A természetes felújításnak és szálalásnak előnyei és hátrányai lényegükben azonosak, 
de a rendszer sajátosságaihoz, főképp a bontás módjához és menetéhez mérten 
változást mutatnak, mind a biológiai tényezők érvényesülése, mind az újulat települése 
és fejlődése szempontjából. A biológiai tényezők érvényesülése, annál kedvezőbben 
alakul, minél lassabb a záródásbontás haladása, gyorsabb haladás kevésbé kedvező. 
Elvi különbséget jelent e két rendszer közt, hogy a felújító vágásoknak kifejezett célja 
az újulat előidézése, ennek megjelenése után a munka további mentét a csemeték 
érdeke diktálja. A szálalásnál a cél az élő és egészséges faállomány állandó 
fenntartása, amiből a felújulás természetszerűen folyik. A gyakorlatban ez a különbség 
akképp nyilvánul meg, hogy az elsőnél egy-egy törzs kivágását attól teszem függővé, 
hogy annak kiszedése használ-e az újulat településének, illetve további terjedésének és 
fejlődésének. A szálalásnál pedig az az irányadó, hogy egy-egy jövőbeni javafának 
fejlődését tudom-e segíteni, az azt akadályozó fáknak kivágásával; a fiatalos érdeke 
emellett figyelemben kevésbé részesül, csak annyira segítem, hogy legalább egy része 
életben maradjon.
Mind a felújító vágásoknak, mind a szálalásnak műszaki szempontból közös hátránya, 
hogy a térbeli rend elvész bennük. Érthető, hogy a rövid lejáratú eljárásoknál ez a 
hátrány kevésbé élesen jut kifejezésre, mint a hosszú felújítási ciklusoknál dolgozó
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rendszereknél. A legnagyobb mértékben magánál a szálalásnál, mert annál állandóan 
folyik a felújítás. Nincs felújítási ciklus és nincs szünet.
A csoportos felújításnál átlag 20-30 év a felújítási időszak, vagyis annyi idő alatt el 
kell tűnnie a megtámadott területről az utolsó öreg fának, amelyeket egyébiránt itt 
anyafának nevezünk. A szálalásnál pedig mindig meg kell maradniuk anyafáknak, a 
mint évről évre újabb településeknek is kell keletkezniük.
A tarvágás maga a térbeli rend! Évenként levágásra kerül bizonyos, rendszerint 
szabályos négyszög alakú terület, amelyet előre szoktak jelölni faoszlopokkal. A 
felújító vágásoknál a felújítást hízó bontásokkal több ily -  tarvágásnál az évi vágást 
jelentő -  területet összefoglalunk. Természetesen az ilyen nagyobb kiteijedésű 
területeken, ha a település tömegessé válik és a fácskák felnőnek embermagasságon 
felül, sűrű csoportokat alkotva, ezek a sűrűségek nehezítik a tájékozódást. A gazdasági 
térképen feltüntetett régi eltérő állományok mindinkább eltűnnek, azok határai már fel 
nem ismerhetők, helyükön támadó fiatalos csoportok terjednek, összefolynak nagy 
sűrűséggé, a még lábon maradt anyafáknak felkeresése -  még delejtűvel a kezünkben 
is -  kijelölése, döntése és közelítése számottevő nehézségekbe ütközik. Mennél 
hosszabbra vesszük a felújítási periódust, annál nagyobbak lesznek a tájékozódás 
nehézségei, ezek legnagyobb mértékben adódnak a szálalásnál, ahol az egész erdőn 
évről-évre folynak a vágások és a települések
Ezeken a nehézségeken segíthetünk az erdőnek a felújítással kapcsolatba hozott kisebb 
területekre való felosztásával, amelynek határait úgy kell megállapítanunk, hogy 
azokat könnyen megtalálhassuk. Ezt első ízben Wagner Kristóf alkalmazta a szálaló 
szegélyvágásainál. Úgy, hogy az újulás érdekében való bontásokkal egyenes vonalak
ból indult ki, amelyeket kelet-nyugati irányba fektetett bele az erdőbe, azokat déli 
irányba évenként lassan előre tolva, az állományokban. Tény, hogy a felújítást az így 
adódó helyzet biológiai viszonyai nagyon segítik, lassú haladás mellett az teljesen 
biztossá válik. A tájékozódást a végig azonos irányban futó szegélyek párhuzamossága 
nagyon könnyíti.
Az ily szálaló szegélyváltást a likavkai kísérleti területeimen alkalmaztam 1907 óta, a 
felújítást teljes biztonsággal hozták. De más nehézségek mutatkoztak. Elsősorban az 
éghajlathoz orientált szegélyek az északi és ahhoz közeledő lejtőkön hegynek felé való 
döntést és ugyancsak hegynek felé közelítést követelnek, amit a munkásaim 
egyszerűen lehetetlennek mondottak. Még a rétegvonalra merőlegesen való haladás 
mellett sem voltak hajlandók a fákat -  amint azt követeltem -  a haladás irányában a 
rétegvonalba dönteni és kivontatni, azt mondták sokkal könnyebb és sokkal gyorsabb, 
ha egyenesen leeregetik azokat a meredek lejtőn. Erről még nagy nehezen le tudtam 
őket szoktatni, de sem a hegynek felfelé való döntésre, sem a Wagner által alkalmazott 
kilépcsőzésekre a támadó vonalak sűrítésére rábírni őket nem tudtam. Hozzáfűzöm, 
hogy sem a likavkaiak -  akik egyébiránt nagyon ügyes favágók -  sem a később nyitott 
sok kísérleti területemen a favágók nem akarták vállalni a pontosan megadott 
irányban való döntést és kiszállítást, dacára annak, hogy -  épen az ez irányú 
tapasztalataimon okulva -  már nem követeltem, hogy ők engedjenek, hanem én 
engedtem és a támadó vonalakat, mind a felújító vágásokban, mind a szálalásoknál 
úgy fektettem a terephez, hogy a döntés és közelítés munkáját könnyítsem. Segítettem 
a nehézségek leküzdését azzal is, hogy mindenütt, ahol a természetes felújításra 
dolgoztam, mindig legelsősorban a vastag és súlyos törzseket jelöltem vágásra, akkor
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még, amikor még csemete nem mutatkozott, úgy, hogy már felverődött újulatban 
mindig csak vékonyabb közepes fákat kellett dönteni és közelíteni.
Nagyobb koronáknál az ágak levágása, a korona csonkítása el nem kerülhető. A 
bontással pedig lassan haladtam, azt tapasztaltam kivétel nélkül, hogy helytelen az az 
egyébként nagyon elfogadhatónak látszó gondolat, hogy inkább vágjunk többet 
egyszerre és azután hosszabb ideig hagyjuk békén az állományt. Mindenütt arra az 
eredményre jutottam, hogy mennél erősebbre vettem a belevágást és mennél hosszabb 
időközöket hagytam az egyes beavatkozások között, a kár mindig nagyobb és 
érezhetőbb lett. Tehát: minél kevesebbet vágni egyszerre és mennél gyakrabban 
visszatérni, emellett óvatosan, gondosan vágni, a döntendő törzseket felnyesni, ágaikat 
levágni és a törzseket a döntésre úgy előkészíteni, hogy pontosan és biztosan 
irányíthassák az esésüket a kijelölt helyre.
A felújító vágások támadó vonalai egy-egy szállító vonalra kell, hogy támaszkodjanak. 
Útra, amelyeket lehetőleg sűrűn kell közbeiktatnunk, illetve úgy kell a támadó 
vonalakat vezetnünk, hogy kisebb távolságokra éljenek le egy-egy közelítő utat.
A döntés és közelítés könnyítése érdekében a támadó vonalakat úgy alkalmaztam a 
terepviszonyokhoz, hogy alacsonyabb gerinceken a gerinc mentén vezettem azokat, a 
döntés iránya a két lejtő felé, a rétegvonalakhoz ferdén azonos irányban, úgyhogy a 
törzseket ugyanebben az irányban közelíthették a csekély távolságban a völgy alján 
futó útra.
Hosszú lejtőket rendes utakkal több emeletre kell osztanunk. Szélesebb lejtőkön -  két- 
két út között -  a lejtő mentén a rétegvonalra merőlegesen vezetem a támadó 
vonalakat, a fákat rétegvonalba, vagy kissé azokhoz ferdén lefelé döntve, ugyanígy 
kiközelítve. A település a legerősebben -  aránylag legerősebben! -  bontott 
tengelyvonalakban kezdődik és mindig arra kell törekednünk, hogy a döntött törzsek a 
településektől kifelé, a még meg nem bontott állományokban essenek és azokon át 
vontassák ki. A koronák csonkításával -  akár lerobbantás, akár levágás útján -  együtt, 
így a döntés és közelítés által okozott károkat a lehető legkisebb mértékre 
csökkenthetjük.
Ha tovább viszem az előbbi hasonlatot a szegélyekről és csoportokról, akkor a vonalas 
felújítás -  akár csak felújítás a célja, akár szálalás -  úgy adódik, hogy a kettévágott fél 
gyűrűket megint a támadó vonalak két oldalán sorakoztatom, de nem mint kerek 
gyöngyöket a zsinóron, hanem csupán fél gyöngyöket, úgy, hogy az egyik oldal fél 
gyűrűi nem kell, hogy vágjanak a másik oldal fél gyűrűibe, hanem elcsúsznak, jórészt 
egymás mellett, bár közbe-közbe ketten találkozhatnak is egy teljes gyűrűvé.
Ha figyelembe vesszük, hogy már régóta űzött természetes felújítás -  ha fokozatos 
felújítás neve alatt szerepel is -  tulajdonképpen csoportos felújítás és a Kaán Károly 
által propagált és hivatalosan elrendelt szálalóvágásos eljárás és lényegében az, amint 
az Kaán saját szavaiból is kiviláglik és ezek eddig is a legtöbb helyen teljes sikerre 
vezettek, dacára annak, hogy mindenféle sok esetben adminisztratív nehézségekbe 
ütköztek, bátran előre mondhatjuk, hogy minden ezen az alapon álló természetes 
felújítás sikerre fog vezetni, ha helyesen alkalmazzuk azokat a termőhelyi 
viszonyokhoz és a fafajokhoz is. Ha lesznek itt-ott megfeneklések, ahol a csemete 
települni nem akar, még kellő időben nyúljunk a mesterséges pótláshoz, amire akkor 
is szükség lesz, hogyha idegen fafajt akarunk a meglévők közé hozni.
A levágott anyagot mindig azonnal ki kell közelíteni az erdei utakhoz és azok mentén 
tárolni. Legjobb, ha havon dolgoztatunk és a legnagyobb mértékben ki kell
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használnunk az ideiglenes hótakarót is. De ha tartós hó nem jön, akkor is még 
tavaszodás előtt el kell végeznünk a döntést és a kiközelítést. Ha a faanyagot bent az 
állományban raktároljuk és a nyár folyamán történik a felterhelés és a kiszállítás, 
akkor a kár nagy lesz. Igaz, hogy idővel friss település fogja pótolni a hiányokat, de ez 
mindig időveszteséget, növekedésveszteséget és gyomosodást jelent.
Közel ötven év tapasztalata érlelte ki a felújításoknál is a vonalas szálalóvágást és a 
vonalas szálalást. A kettő között való különbség tulajdonképpen csak a felújítás 
időtartamában rejlik. Ha a szokott 20-30 évvel szabjuk meg a felújítási időszak 
határát, akkor felújítóvágásos eljárás alakul ki. Ha széthúzom ezt az időszakot, minél 
hosszabbra, annál inkább megközelítem a szálalást, amelyet teljessé teszek, hogyha a 
felújítás idejét egyenlővé teszem a tarvágásra megállapított vágásfordulóval, vagyis 
szünet nélkül vágok is és felújítok is. A szálalásban korhatárt nem írhatunk elő, 
hanem a fák fejlettségét, méreteit kell alapul vennünk a vágásra érett fa kijelölésénél. 
Ez nem azonos a tarvágás vágáskorával, de többé kevésbé megközelíti azt. A 
megítélés alapját a mellmagassági átmérő, a magasság, a csúcshajtás fejlődése, a törzs 
helyi értéke és egyéb látható külső jelek szolgáltatják, amihez még a levélzet és a 
kéreg színe, külseje is járul. Fontos a növekvés menete, amit a növedékfuróval kell 
megállapítanunk. A szálai ás vágásának jelölése gondos megfigyelést és minden 
tényezőnek számbavételét követeli.
A területnek a szálalásnál csak annyi szerep jut, hogy az évi növedéket és az összes 
fatömegeket is a terület egységre vonatkoztatjuk. Az évi vágás fatömegének 
mennyiségét kizárólag a köbtartalom alapján állapítjuk meg, amit a természetes 
felújítás vágásainál is erre kell alapítanunk a hozadék-számításainkat.
A vágás eleinte csak az anyaállományokra korlátozódik, elsősorban a böhöncöket, az 
ikreket és a nagyon közelálló szomszédokat kell vágásra jelölnünk, továbbá oly 
fafajokat, amelyek tovább szaporítását nem kívánjuk. A jó alakú alászorultak, 
elnyomottak és a még életképes apró anyag teljes kímélése szükséges, főképpen a 
lábon hagyandó javatörzsek körül hagyjunk meg mennél többet, még a nem kívánatos 
fajt és a külsőleg hibásakat is. Ezek nem képezik a tenyésztés tárgyát, gondozásban, 
ápolásban nem is kell részesülniük, tisztán csak arra szolgálnak, hogy a javatörzsek 
fejlődését, ágtisztaságukat biztosítsák és védjük őket külső káros hatásokkal (héjaszás, 
fattyúhajtás) szemben. Amint szükség már rájuk nincs, kivágjuk.
Amint a fiatalos csoportok cseperednek, minden beavatkozás alkalmával azok közül is 
válogatunk, elsősorban a saijakat, a vágásnál, szállításnál sebzett példányokat, az 
alacsonyan szétágazó villákat, görbéket, ferdéket vegyük ki mielőbb, helyettük 
hagyjunk meg jobb alakúakat, egészségeseket, ha gyengébbek is. A zömét -  lehetőleg 
nagy sűrűségben -  meg kell hagynunk a lábán, ezek adják az úgynevezett tölteléket, 
azt az anyagot, amelyből a kivágott törzsek pótlandók. Ez a töltelék a faanyag 
felvételénél figyelmen kívül marad, a vékony fiatal fák alkotják, kb. 10-15-20 cm 
mellmagassági átmérőig. Ebből csak a feltűnően hibásakat vágjuk ki, a többi 
megmarad az alsó szintet alkotva.
A belevágást gyakran kell ismételnünk és mindig csak keveset szabad vágnunk a 
természetes felújításoknál, ha a település jól halad annak fejlődésétől kell függővé 
tennünk a további szabadítások menetét és erősségét, de mindig ajánlatosabb a lassú 
haladás, mert a csemetéknek kevésbé árt az árnyékolás, mint a megmaradó hézagok 
gyomosodása vagy a napfoltok. Amíg a település meg nem indul, a vágás lassan 
haladjon. Ha elsiettük, vagy túl sokat vágtunk, megindítjuk a gyomosodást. Erélyes
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lefékezéssel, főképp a megjelent növényzet tisztán vagy túlnyomóan árnyékos, 
többnyire még segíthetünk. Világosságot követelő talajnövényzetnek a tömeges 
megjelenése rendesen már mesterséges pótlást és a csemetéknek a gyom ellen való 
védelmét követeli.
Nincs semmi elvi akadálya annak, hogy a tarvágást követő fiatal állományoknak 
ugyanolyan beható ápolást adjunk, mint a fent vázolt. Azonban evvel egyenesen 
megsemmisülne a tarvágásnak a legnagyobb előnye, a munka összpontosítása. De 
nehézségeket okoz az is, hogy a tarvágás oly nagy kiteijedésű és töméntelen -  
saijakkal vegyes -  fiatalosokat eredményez siker esetén, hogy azoknak ily belteijes 
ápolását sem munkaerővel, sem költséggel nem győzzük. így az ápolások jórészt 
elmaradnak vagy legalábbis széttolódnak nagyobb időközökre, úgy, hogy 
mesterségesen telepített fiatalosok jórészt a saját selejtezésükre maradnak. Ennél igaz, 
hogy -  Darwin tételei alapján -  a legerősebbek fognak felülkerekedni, de sajnos az 
erdőgazdaságban elég ritka eset, hogy a legerősebbek, amelyek felülkerekednek, 
egyúttal az ember számára is a legértékesebbek. Nagyon sok saij kerekedett felül, így a 
fiatalosokban is így pusztultak ki a tölgyek a gyertyán nyomása alatt, amire Kaán 
Károly rámutatott a „gyertyánveszedelem” c. cikkében. Éppen azokat az 
állományokat, amik ezeket az aggodalmakat kiváltották, a miskolci erdőkben 
ismételten és gondosan átvizsgáltam és arra a megállapításra jutottam, hogy már az 
ötödik évben nagyon sok magról kelt tölgy megfulladt a gyertyán fojtogatásában, 
tizedik évig csak csekély részük bírta és a 15. évben már csak imitt-amott lézengett 
egy-egy tölgy. Maróthy és Fehér külön kísérleti területeket nyitottak ennek 
tanulmányozására, amelyek igazolták a megfigyelésemet, de egyúttal megmutatták azt 
is, hogy céltudatos tisztítással a tölgyek legnagyobb részét meg lehetett menteni és 
nagyon szép tölgyfa fiatalosokat lehetett kihámozni, amelyeket alul a gyertyán tartott 
sűrűén. De ez olyan korán kezdett és olyan gyakran ismételt beavatkozásokat követel -  
2-3-4 évenként - ,  hogy a kikerülő vékony rőzseanyag a munka költségét nem téríti 
meg. Ha pedig várunk a 8-10. évig, már csak kevés tölgyet tudunk megmenteni. A 
soproni erdők is mutatják, hogy még a luc-, vörös- és erdeifenyőnél is az ültetett 
csemetét csak három évenként ismételt három, négy, ötszöri beavatkozás mentheti 
meg a gyertyán, kecskefűz, rezgőnyár és egyéb fafajok mag- és sarjeredetű tömegének 
egyesített fojtogatása alól, de a tiszta tölgyesben is felülkerekedik a saij.
A természetes felújítás az állományoknak vegyeskorúságát biztosítja annál nagyobb 
mértékben, mennél hosszabb időre nyújtjuk ki a felújítás időszakát. A vegyes kor 
viszont az állomány többszintűségét eredményezi, ami tekintetben a szálalás adja a 
legjobb eredményt, a töltelék adja az alsó szintet, amely a talajt magát közvetlenül 
takarja. Ennek az alsó koronaszintnek a fontosságát mi sem igazolja jobban, mint az a 
tény, hogy a Szovjetunióban ezen a téren már annyira mennek, hogy a cserjéket külön 
azért vonják bele a mesterséges erdősítésbe, hogy a talajnak élő, fás növényzettel való 
teljes takarását biztosították.
Kétségtelen, hogy a többszintűség legjobb előidézője és biztosítója a szálalás, annyira, 
hogy pl. a mezővédő erdősávoknál más eljárás, mint a szálalás, szóba sem kerülhet. 
Természetesen ezek az erdőpászták a szálalás különleges kialakítását követelik 
mesterséges pótlással, ami nehézségekbe annál kevésbé ütközik, mert a szálalás a 
legrugalmasabb erdőalak, amelynek erdőművelési rendszere a külső viszonyokhoz 
mérten annyira változatos kivitelezést fog mutatni, hogy minden szálalóerdő egyéni, 
helyi jelleget fog kapni, azonfelül rajta lesz annak a keze írása, aki azt megteremti és
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gondozza. (A mezővédő erdőpásztáknál nemcsak az a tény követeli a szálalást, hogy a 
pásztát állandóan fenn kell tartanunk és a védőhatást nem szakíthatjuk meg időről- 
időre.)
A szálalóerdő kialakítása hosszú időt vesz igénybe, ebben van az oka annak, amiért 
ma már törekszem annak kísérleti keresztülvitelére, hogy hazai tapasztalatokat 
szerezhessünk róla, bár kétségtelen, hogy széles vonalú alkalmazásának még nem jött 
meg az ideje.
Érthető, hogy a kialakítás hosszú ideje miatt a tanulmány érdekében mind saját 
magunk tapasztalatai, mind a szakoktatás mindennemű tanulóinak kiképzése 
érdekében igyekszem, hogy a szálalóerdő fő jellegeit: a korfoltok alapos 
összekeverését, a fafajok lehető sokféleségét, a talajtól a csúcsokig érő lombozat 
kifejlesztését, a bőséges feltárást mielőbb megteremthessük, ami főképp az erdő 
jelenlegi képétől függ. Ebből a szempontból a Hidegvízvölgy állománya kiválóan 
alkalmas, mert felette nagy a változatossága és egynéhány igen érdekes, öreg fát is 
rejteget. Ezekkel a szálalóerdő kísérletekkel ugyanis nemcsak azt a célt kötjük össze, 
hogy az erdőművelésnek egyik -  nálunk kevéssé ismert -  rendszerét tanulmányozzuk 
és ismertessük, hanem azt is, hogy megfigyelhessük fáinknak oly biológiai sajátságait, 
amelyeket az erőgazdaságban megfigyelni nem tudunk. Pl. a fák megöregedési mentét 
és tüneteit.
A Hidegvízvölgy feltárása még hiányos, mert a főútvonalból is hiányzik, illetve 
semmiképp meg nem felelő állapotban van több mint egy km-nyi rész, a területnek 
belső -  közelítő -  útjait pedig nem a céltudatos hálózat tervezéséről tanúskodnak, 
hanem a véletlen, vagy alkalmi kialakításról.
Az állományok változatosságához lényegesen hozzájárult, hogy különböző 
időszakokban ismételten mesterségesen telepítettek főképp lucokat, de elszórtan egyéb 
fafajokat is. A lucok között vannak nagyon erős és vén példányok is, már csak egy- 
kettő, amely azt a benyomást kelti, hogy őshonos lehet, amit valószínűnek tartok, hogy 
a luc elszórt példányokban természetes úton települt be az Alpokból. Ezek óvatos 
becslésem szerint meghaladják a 250 évet. Az egyik odvas törzsnek, amely 1934. év 
telén a tűz áldozata lett, felső, még aránylag épen maradt részében kb. 170 évet 
mutatott, pontos megállapítás nem volt lehetséges. Mellmagassági átmérője a másfél 
métert meghaladja. Ma még élő -  alul bélkorhadt -  legerősebb példány 
mellmagasságban 167 cm. (Meredek lejtőn állva a mellmagasságot kb. 2 méter 
magasságban kell vennünk, különben nagyon beleesett volna a terpeszbe. Korukat a 
bélkorhadtság miatt megállapítani nem lehet. Ma már csak 2 darab áll.)
Az 1945. évi felszabadításunk körüli időkben nem volt lehetőségem arra, hogy 
megakadályozhassam a helytelen kivágásokat, akkor sok hiba esett a szálalás körül. 
Olyan helyeken vágtak, ahol nem lett volna szabad vágni, viszont máshol kivágandó 
fákat lábon hagytak, nyilván tájékozatlanságból vagy kényelemből. Egyik helyen 
súlyosabb lehetett volna a helyzet, mert az északnyugati szélnek kitett kúpon hét darab 
erős lucot vágtak egymás mellett, amivel kifejezett szélkaput nyitottak. Hasonló 
helyeken már ismételten volt széldöntésük. Aggódtam, hogy itt is bekövetkezhetik. 
Szerencsére mindeddig nem nagyobbodott a lék, a szándékos vágást ott 
megszűntettem. Az erősebb lucok közül több is akad, amely majdnem földig ágas. 
jeléül annak, hogy sokáig szabadon állott. Nyilván ennek köszönhető, hogy állották a 
viharokat, a hibás vágás után is. A hibákról, amelyek helytelen vágásjelölésből 
fakadtak, az illető helyen megemlékszem a leírásban.
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A szálalóerdővé való átalakításnak első lépése volt, hogy a természetben 
megállapítottam a támadó vonalakat, amelyek a szálaló egységeknek tengelyét 
képezik. A kereken 70 ha-t kitevő területen elhelyeztem húsz szálalóvonalat és három 
szálaló szegélyt, elsősorban a terepviszonyokhoz alkalmazkodva.
A munkák túlságos elaprózódásának elkerülése érdekében nem térünk vissza a 
vágással évenként, hanem háromévenként, minden évben a területnek egyharmad 
részét vágva.
Hogy a természetben a vázolt hibák dacára szembetűnő hiba csak kevés helyen és 
csekély területen látható, nagyszerűen igazolja a szálalóerdő rendszerének rendkívüli 
rugalmasságát és azt, hogy kellő módon a megesett hibákat jóvá lehetett tenni. Ez a 
tanulság fontos és igazolja a hasonló kísérletek szükségességét. A hibákból gyakran 
többet tanulunk, mint a szabályos keresztülviteléből. Mindamellett szükség van a 
pontos adatokra, mert megbízható ítéletet csak ezek birtokában hozhatunk. 
Általánosságban még hozzáfűzöm, hogy az egész terület 450-550 m tszf. 
magasságban fekszik kb. kelet-nyugat irányban, kelet felé nyíló völgyet alkot. 
Terepének felszíne nagyon változó, kisebb fennsíkokat, enyhe lejtőket képez, amelyek 
azonban helyenként nagy meredekségbe futnak.
A völgyfeneket kivétel nélkül meredek szakadékok alkotják, ami az utakkal való 
feltárás elé komoly akadályokat állít. A talaj természetes felújításra eléggé kedvező, 
kivéve a völgyek legalját, ahol az égeren kívül más fafaj nem telepszik. Ahol a 
felújítás érdekében lazítottam a záródást, ott mindenütt megjelent a csemete, többféle 
faj, a tölgy is elég szép csoportokban.
Az erdőműveléstanban felsorolt állománytípusok mindegyikét megtaláltuk a 
szálalóerdőben az átalakítás idején. Az V.-ket az agyonlegelt bozótos cseijést csak 
apró területen az Asztalfő közelében. Az I. típus az elegyetlen egykorú állomány 
mesterséges ültetésből ugyancsak az Asztalfőn, szinte kis teljedelemmel. Elegyetlen 
luc folt akad több helyen is. Leginkább szerepelt a II. és III. típus, a rontott szálerdő és 
rontott saijerdő, ezek mellett a II. típus is, nagy böhöncök alatt elnyomott fiatalos, 
főképp a völgy jobb oldalán. A böhönckérdés adja a legnagyobb, ma még meg nem 
oldott nehézségeket. Az átalakító munkák elején meg volt a lehetőség arra, hogy a 
böhöncöket felnyeshessem a levágott faanyag fejében, amit nagyon szívesen vállaltak 
és amire a fiatalos érdekében igen nagy szükség van. Ma ez a megoldás beleütközik az 
újabb előírásokba és ismételten megkísérelt megvalósítása nem vált lehetségessé. De 
mivel feltétlen szükségünk van a koronák csonkítására, a döntés előtt meg kell, hogy 
találjuk a megoldást is.
Az eddigi 15 évi céltudatos, gondos beavatkozások során az állomány lényegesen 
feljavult, mind mennyiségi, mind a törzsek minősége és értéke szempontjából. A 
természetes felújulás pedig mindenütt bekövetkezett a kellő mennyiségben, ahol annak 
érdekében lazítottam a záródást. A helyzet adta nehézségek hosszú sorát kellett 
leküzdeni és sok káros és előre nem látható beavatkozás hatását kellett leküzdenem 
annak érdekében, hogy az egyetem erdőmérnöki kara részére érdekes tanulmányi 
tárgyat tudjak biztosítani.
1924-ben felvett részletes erdőleírás tag beosztása a maiéval azonos. Ugyanazok az 
elhatároló vonalak voltak a tagok határai mint ma. Nem érdektelen, ha 
összehasonlítjuk az akkor állományt alkotó fafajok elegyarány megoszlását és az
1953-ban készült üzemtervben a részletes erdőleírásban tárgyalt százalékos 
megoszlásával.
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178. tagban 1924. évben volt 50 % gyertyánsaij, 20 % hárs, 20 % nyír, 10 % nyár, 
igen sok bükk és az árokban éger és egynéhány öreg lucfenyő. Ebben a tagban ez 
az állomány összetétel ma is megtalálható. % gyertáynsarj, % bükksaij,
% nyír, elég üde homokos agyagtalajjal. Egynéhány bükkböhönc alatt kevés bükk 
újulat is található. A határsáv mentén a szomszéd Ausztria határán levő 
jegenyefenyvesből ide sok mag jutott át s ennek eredményeképpen szépen található 
jegenyefenyő csemete is. Azonban tenyérnyi magasságot sem érhetik el, a 
szarvasok megeszik. Talaján buján nő a fű Carex-el tele, sok páfrány és egyéb 
fűfélék. Tekintettel arra, hogy most már közel húsz esztendeje, hogy az a kísérlet 
folyik, újulat nem mutatkozik, csak évről-évre fokozottabb gyomosodás. Minthogy 
felújítás csak gyertyánból jöhet, kívánatos volna az alátelepítése. Ez a tag 
eredetileg nem is volt kísérleti területnek felvéve. Ma az 1, 2, 3, 4 és 5-ös vonalak 
vannak benne. Szép lucfenyő újulat a „Nagyzuhatag” nevű árok (ebben van a 
Hidegvíz forrás is) mezsgyéjén található nagyobb foltokban, amelyek felett rossz 
növésű gyertyánok további fejlődésüket gátolják, amelyeknek úgy látszik ez a 
szerepük és a talajvédelem. Úgy vélem, hogy a beléfektetett vonalak jellegén nem 
változtatna itt egy kis belevágás, illetve felszabadítás. Az 1945-ben végzett 
jelölések és azoknak 1948-ban történt kivágása a minőségben már sokat javítani 
nem tudott. A sarjeredetű állomány értékesebb fát nem terem, csak tűzifa tömege 
gyarapodik. További kísérletezés megfontolandó. Talaja még üde homokos agyag.

179. tag. Általános leírását és keletkezését már korábban ismertettem. A határsáv, az 
előbbi tag nyiladéka, az ezzel párhuzamos és nyugatra fekvő nyiladék és a völgy 
határolása közt terül el. 1924-ben három erdőrészt alakítottak belőle. A benne 
áthúzódó, illetve a nyugati sarkát átszelő utakkal elkülönítve. Ma is ugyanígy van 
részletezve. Az

a) részletben 40 % vörösfenyő, 40 % bükksaij, 10 % lucfenyő, 10 % gyertyánsaij öreg 
lucokkal. A 20, 21 és 22-es vonalak vannak benne. A nagyobb foltokban 
szedresedés tapasztalható. Bükk és fenyő újulat kevés van benne. Nem sok jövőt 
ígérő. Azonban gyertyán, hárs, juhar újulat mindenütt jelen van. Ezen az üde 
talajon csupán ezekből állományt nevelni nem lehet cél. A

b) részletben 1924-ben 40 % gyertyánsaij, 30 % bükk, 10 % vörösfenyő, 10 % 
lucfenyő egyes idős lucfenyőkkel. Alsó szintben elnyomott, ültetésből keletkezett 
fenyővel. Az egész 6, 7, 8. vonal egészében a 9, 10. csak részben van benne. A 6. 
vonalban 27 évvel ezelőtt a nagymennyiségű rezgőnyárt és hársat, kecskefíizet 
kivágták. Nagyobb foltok keletkeztek, ahol erős gyomosodás keletkezett. Pótlandó 
volna s utána állandóan le kellene ápolni a fiatal csemetéket. A három évvel 
ezelőtti bő bükkmag termésből itt-ott szép újulat látható, azonban ezekből már sok 
eltűnt. Az állomány értékén saijeredetű állapota miatt javítani már nem igen lehet. 
Tömeggyarapodása is már nem sokat ígér. A

c) erdőrészben 1924-ben vörösfenyő 50 %, gyertyánsaij 30 %, bükksaij 20 %, számos 
nyír. Ma a 9 és 10. vonalak nagy része van belefektetve. Sok az elnyomott lucfenyő 
benne, gyomos Carex foltokkal. A bontás a benne levő újulatnak még nem 
elegendő. A vörösfenyő főleg a műszaki zárba esett. Sokat ki kellett vágni belőle.

105



180. tag Korábbi állományainak összetételét már ismertettem. 1871-ben volt utoljára 
tarra vágva. Ez a tag az ország legnyugatibb sarkában fekszik, s ma négy 
erdőrészre van elkülönítve. Ugyanez a beosztása volt 1924-ben is. Két átszelő és 
egy összekötő út van benne. Két oldalról az országhatár, keleti oldalán a nyiladék 
és az északi oldalán a főárokkal van határolva. A 11, 12, 13-as vonalak vannak 
belefektetve, amelyek a különböző erdőrészeket átszelik. 1924-ben az

a) erdőrészben 50 % lucfenyő, 40 % vörösfenyő, 10 % gyertyán saijból állott, 
elszórtan égerrel és bükkel. Az égerek az árok mentén állottak. Az északi határ 
mentén az elnyomott lucok megtalálhatók. A völgyfenéken éger, kőris és 
szilegyedek szórványosan. A 11. sz. vonal mentén itt-ott három éves bükk újulat 
sok gyertyánnal és helyenként jegenyefenyővel. Idős jegenyefenyő példányok. 
Azonban jelenlegi állapotában csak a gyertyánújulat marad meg. A 12. vonal 
mentén a bükk újulat csak foltokban található, mindig kevesebb luccal és sok 
gyertyánnal. A 13. vonal mentén gyenge újulat mindenütt található, azonban igen 
erős a gyomosodás. /Carex, szeder, stb./ A

b) erdőrész az utak közt terül el. 1924-ben 40 % vörösfenyő, 60 % lucfenyő. Ma a 
vörösfenyők alatt szép luccsoportokat lehet látni. Általában a bükkök alatt 
szórványos bükk, máshol lucfenyő újulat szépen található. Ez utóbbi később ismét 
eltűnik. Gyökérzete a sok gyommal megbirkózni nem tud. Az idős lucokon szarvas 
károsítás nyomai még látszanak. A

c) részleten 1924-ben 90 % vörösfenyő, 10 % lucfenyő volt. Fejlődésük erőteljes. A 
műszaki zár miatt sok vörösfenyőt le kellett vágnunk. Újulat mindenhol található, 
sajnos évről évre mindig kevesebb lesz. A sok málna, szeder elnyomja. Sok az 
elnyomott lucfenyő. Ma az erdőrész összetétele:

d) részletben 1924-ben 40 % gyertyán, 30 % bükk, 20 % vörösfenyő, 10 % lucfenyő 
volt benne. Tehát az állományápolás hiányában ismét a régi saijállományok 
találhatók. Ültetésből sok fenyő, főleg lucfenyő elpusztult.

181. tag. háromszög alakú, melynek egyik oldalát országhatár, két oldalát pedig két 
egymásból nyíló árok határolja. 1870-ben utoljára levágva. A határ mentén széles 
sávban fenyő újulat volt. Sajnos ez a műszaki zár áldozatául esett. 1924-ben 60 % 
lucfenyő, 10 % vörösfenyő, 20 % bükk, 10 % gyertyánsaij, egynéhány jegenye
fenyővel, az árokban égerrel elegyesen volt található. Az északi sarkában egy 2 
hold nagyságú sarj-gyertyános valószínű égésből származik, illetve a beültetett 
csemeték leégtek, a gyertyán kisaijadt. Egy vonal a 14. tagban van befektetve. A 
lucfenyő mindenütt felső szinten van, ámytűrő lombfákkal, bükk, gyertyánnal 
elegyedve. A vonal mentén bükk, gyertyán, lucfenyő újulat. A bükk csoportosan 
található. A luc megjelenése után 2-3 év múlva eltűnik.

182. tag. 1867-ben volt utoljára vágva. Akkor 60 % bükk, gyertyán, szórványosan 
tölgy öreg luccal, 40 % nyírrel, nyárral volt keverve. 1924-ben három erdőrészt 
képeztek ki benne. A Hidegvízvölgy a jobb oldal árka, a fiatalos és a főárok közt 
fekszik. Keleti szegélyén 1953-ban 10-15 méteres sávot a kísérleti terület 
vezetőjének engedélyével levágtunk az alatta lévő sűrű luc újulat megmentése 
érdekében. Ezek a lucok hosszú ideig tartó nyomás után felszabadulva, erősebb
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növekvésnek indultak. A napfény természetesen a fűféléket is életre hozta, de az 
újulatnak már ártani nem tud. Ebben a tagban lévő

a) erdőrészben 1924-ben 30 % lucfenyő, 10 % gyertyánsaij, 30 % bükk sarj, 20 % 
tölgysaij, 10 % gyertyánsaij, 10 % nyír, nyár volt sok erdeifenyővel. A lucok zöme 
idősebbekből állott, melyekből sok elszáradt. Ki kellett termelni. Helyükön kisebb 
lélek keletkeztek, amelyeket gyertyán, tölgy, bükk újulat lepett el. A bükkből, 
tölgyből állandóan pusztul. A

b) tagban 30 % bükk, 20 % tölgysaij, 10 % gyertyánsaij, 10 % nyár, nyírsarj, 30 % 
idős lucfenyők elegyesen meglehetősen rendetlen állapotban, a lágyfák düledezve, 
részben korhadva feküdtek szanaszét. Ezek nagy részét kivágtuk, de az erdőrész 
ma is a régi sarjállomány formáját mutatja, csak idősebb korában. Alsó fele 
elgyomosodott, újulat főleg gyertyán, bükk foltokkal. Elszórtan luc csemetékkel 
elegyedve, amelyek az elég sűrű idős gyertyán és bükk lombsátor alatt csak 
sínylődnek, felszabadításukat várják. 1954-ben némi belevágás történt ezek 
megmentése érdekében. Ez a kísérleti terület egyike a legérdekesebb kísérleteknek, 
azért mert a Soproni Tanulmányi Gazdaságban Roth professzor megmutatta, hogy 
hosszú és sok akadályba ütköző fáradozása nem volt sikertelen. Rontott 
állományokat is helyre lehet hozni, át lehet alakítani. Kár, hogy ez az állomány 
saijeredetű és lucfenyővel elegyes. Azért hát most egyrészt a lombsaijakból már 
értékesebb törzseket nevelni nem tudunk, inkább csak mennyiségi gyarapodást 
értünk el. Az öreg évszázados saijakból felnőtt állomány hosszú évtizedekig tartó 
fenntartást nem bír ki. Sok a beteg törzs benne. A lombfák csak alsóbb rendű 
választékot adnak /bánya-deszkarönk, III. osztályú fűrészrönk, stb.) A lucfenyők 
egyenként száradnak, lassan bélkorhadtak lesznek. A gyomosodó területen a 
gyertyán kezd felverődni. Az 1951-ben makkhullásból keletkezett újulatból is már 
sok eltűnt, elpusztult. Az elmúlt 33 év óta, mióta ezt a területet ismerem, csak 
egyszer volt bő makktermés. Tehát bővebb újulatra nem számíthatunk. Pedig 
minden igazi erdészembernek legfőbb vágya és öröme, hogy a kezelésére bízott 
állományokban természetes úton keletkezzen bő újulat, az növekedjék is. 
Végtelenül elszomorodik ha látja, hogy a jelentkező csemete valami ok miatt 
eltűnik s 2-3 év múlva kezdődik elölről az egész. Nagyon örültünk volna, ha ma a 
vonalakat nem a fákra festett kékeszöld vonalak jeleznék, hanema vonalakat 
tengely vonalában háztetőszerűen, középen legmagasabb, ettől kifelé jobbra-balra 
alacsonyodó korokat mutató különböző fajta csemeték milliói volnának.
Szívesen látnánk pl vörösfenyőt uralkodó luc- és jegenyefenyőt alsóbb szintben 
vagy más helyütt vörösfenyőt tölggyel, erdeifenyővel vagy vörösfenyőt bükkel, az 
árkokban mindenütt égert stb. a kitettségnek megfelelő igen sokféle változatban és 
elegyben. A 178. tagban pedig szerintem nem sok remélhető, ki kellene venni a 
kísérleti területből és alátelepíteni, mert jelen állapotában ez már magától fel nem 
újul mással, mint csak gyertyánnal. Az árkokban az égerek szép fejlődést 
mutatnak. Persze ezek közül is sok a saijeredetű.
Ezen a kísérleti területen a háború utáni és háború alatti egynéhány évet kivéve 
mindig volt valami termelés, részben száradék, részben a jelölésekből. A kísérlet 
elején a hozzávezető út kiépítve nem volt. Ilyen messze fekvő erdőrészekből rossz 
utakon faanyagot szállítani csak nagy költséggel lehetett volna s azért sok kijelölt 
törzset időben kitermelni nem lehetett. A munkásviszonyok is itt mindig rosszak
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voltak, amióta a szomszédos Fraknónádasd, Lépesfalva községeket 1920-ban 
elcsatolták. A mellette levő vágások fatömegeit is a népszavazás előtt tövön adták 
el. Ma a hozzávezető útnak csak 1,5 km-es szakasza nincs kiépítve és ennek a 
hátrányát is nagyon megérezzük. Ennek az útszakasznak a völgyben való 
továbbépítése tervbe volt véve, a szükséges kitűzések és tervek elkészültek, 
azonban a sok helyen előtörő vízszivárgások és talajcsuszamlások miatt csak 
horribilis összeggel volna kiépíthető. Ilyen nagy összeg befektetésére egyenlőre 
pénz nem áll rendelkezésre. Most már a termelés is rendszeresebb, mert a 
felszabadulás után a Vadászház körül épített létesítmények akár 50 ember 
elhelyezésére is alkalmasak s reméljük, hogy a munkabérek rendezésével ezek az 
épületek is benépesülnek s a képzett munkás-csoportok ebben a tájegységben is el 
fogják végezni azt a sokoldalú feladatot, amelyet az erőművelés terén itt is még el 
kell végezni.

183. tag. az úgynevezett IV. Halom, a kísérleti területtől keletre a következő árokig 
teljed. 1858-ban gyertyános, bükkös volt nyárral, nyírrel egynéhány lucfenyővel, 
amelynek korhadt tuskóiból egy-két teljesen elmohosodott példány még most is 
látható. Természetesen ezeket 1925-ben vágták le a többi saijállománnyal együtt. 
1924-ben 30 % bükksaij, 40 % gyertyánsaij, 20 % nyír, nyár, 20 % tölgy, idős 
lucfenyőkkel volt benne. Az északi részébe erdeifenyő csemetét is ültettünk, 
azonban a szarvasok mind megrágták. Egyszer volt az ültetés után a második 
évben leápolva s így a gyorsan növő nyír, nyár, gyertyánsaijak, a kecskefűz, éger 
annyira túlnőtte a beültetett csemetéket, hogy az erdeifenyő teljesen, a lucfenyő, a 
kocsánytalan tölgyből 5-5 % maradt meg. Ma gyertyán 30 %, nyír 45 %, éger 10 
%, kecskefűz 5 %, lucfenyő 5 % elegyarányban maradt meg. Tisztogatva 1954-ben 
volt. Még sok alászorult lucot és tölgyet meg lehet menteni. Egy-két éven belül 
ismét át kell tisztogatni és ezek érdekében beavatkozni. Talaja a magasabb 
helyeken kissé száraz. A mélyebb részek üdébbek.

184. tag. Az előbbitől keletre fekszik és két nedves árokkal van határolva. A tag 
közepén északról délre húzódó enyhe gerinc két részre, egy nyugati és egy keleti 
fekvésű oldalra osztja. III. Domb a helyi neve, régi neve: Dritte Riegl. 1858-ban 
vágták le, amikor a nyugati felén gyertyános bükkös, kevés tölggyel és sok nyírrel, 
a keleti felén pedig tölgyesek voltak nyárral és sok nyírrel. Fiatalosok ápolását csak 
egy ízben hajtották végre és akkor is késve. A beültetett fenyők és tölgycsemeték 
nagy része elpusztult az erős árnyékolás következtében. 1924-ben 20 % idős 
lucfenyőt (akkor 120 éveset), 30 % gyertyánsaijat, 10 % bükk saijat, 30 % nyírt, 
nyárt, 10 % tölgysaijat egyes erdeifenyővel vegyes állományt találtak benne. Ma 10 
% kocsánytalan tölgy, 20 % gyertyán, 50 % nyír, 20 % lucfenyő van benne, sok 
vörösfenyő, hárs és erdeifenyővel elegyesen. Mint ebben, mint az előbbi tagban 
ültetett jegenyefenyőket a szarvasok lerágták úgy, hogy azok fejlődni nem tudtak. 
Elszáradt kórói még most is tanúskodnak az e tagokban dívott vadkultuszról. 
Talaja az előbbivel egyező. A két határoló árok száraz. Patak nem csörgedez 
benne. Sürgős gyérítéssel még sok fenyőt és tölgyet meg lehetne menteni benne. 
1936. március 9-én ismeretlen okból tűz pusztított és 15 k.hold fiatalos teljesen 
leégett. Ez a tűz a tag közepén a gerincvonulat keleti felében volt. A
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fenyőcsemeték elégtek, a tölgy kisaijadt. Újabb kiültetése nem járt sikerrel, ápolás 
hiányában csak nagy folt nyírest eredményezett.

185. tag. II. Domb. (Zweite Riegl). Az előbbi tagtól keletre fekszik. A 184. taghoz 
hasonló száraz árokkal van határolva. A benne északról délnek ereszkedő lapos 
gerinc, egy nyugati és egy keleti részre osztja. A nyugati felében 50 % gyertyán, 
bükk saij, 50 % nyár, nyír, 10 % lucfenyővel, a keleti oldalon 70 % gyertyán, 30 % 
nyír, nyárral elegyes állomány volt, 1855-ben. 1926-ban vágtuk le. 1924-ben a 
gerinctől nyugatra 30 % gyertyánsaij, 20 % bükk saij, 40 % nyír, nyár és 10 % 
lucfenyő, a keleti oldalon gyertyános volt. Ma a nyugati oldalon 20 % kocsánytalan 
tölgysaij, 5 % bükk saij, 10 % gyertyánsaij, 10 % nyír, 25 % lucfenyő, 25 % 
vörösfenyő van lucfenyő és erdeifenyő hagyásfákkal. Még igen sok az alászorult 
lucfenyő is, vadrágott jegenyefenyő, amely utóbbi ezért már elpusztultnak 
tekinthető. Itt is a későn végrehajtott egyszeri ápolások és a tisztítások elmaradása 
miatt a saijak a szépen indult csemeték közül sokat elpusztítottak. A keleti oldalon 
/b) részlet/ 10 % tölgysaij, 10 % bükksaij, 40 % gyertyánsaij, 15 % hárs, 20 % 
nyír és 5 % lucfenyő, néhány vörös- és erdeifenyővel. Sok lucfenyő még nyomás 
alatt van. A beültetett jegenyefenyő csemeték a sok évi rágás után már majdnem 
mind elszáradtak. Teljesen zárt állomány. Sürgősen gyérítendő a gyertyán 
visszavágásával. A

c) erdőrész rét volt és 1893-ban vásárlás útján jutott a város birtokába és mint ilyent 
lucfenyővel beerdősítették. A völgyben a patak mentén lévő égerekből az északi 
széle bevetődött. így ma 24 %-ban égerest, 76 %-ban lucfenyőt találunk rajta. Az 
éger természetes úton keletkezvén különböző korú. A lucok igen szép fejlődést 
mutatnak, bodza, csalán, zsurló aljnövényzettel.

186. tag. I. Halom (Erste Riegl). Az előbbitől keletre a nyiladékig terjed. Közepén 
északról-délnek laposan ereszkedő gerinc két részre, egy nyugati és egy keleti 
fekvésű részre osztja, s általában az ugyancsak ilyen fekvésű út is van benne. 1920-
24-ig teijedő időben vágták le, vagyis 5 és fél éven át keskeny, az ároktól az északi 
széléig nyúló tarvágásokkal. A nyugati fekvésű

a) erdőrészt 1856-ban vágták le. 70 % gyertyán, 30 % nyír, nyár saijállomány állott 
akkor benne, sok bükk saijjal. 1920-ban termelték ki ismét és ültették be fenyővel. 
1924-ben 70 % lucfenyő, 20 % vörösfenyő és 10 % erdeifenyő, tele tölgy, gyertyán 
és bükk saijakkal. Tíz évvel később már csak 60 % lucfenyő, 10 % vörösfenyő, 10- 
10 % tölgy, bükk, gyertyánsaijakat találunk benne, ma pedig lucfenyő 20 %, 
vörösfenyő 10 %, tölgy 5 %, bükk sarj 10 %, gyertyánsarj 20 %, nyír 25 %, 
égersarj 5 %, hárs 5 % elegy képezi az állományt. Amint a leírásból látható az 
erdeifenyő már nem is szerepel az elegyben, a luc- és vörösfenyő is kevesebb lett az 
ápolások és tisztítások elmaradása miatt. Foltokban elszedresedett. A

b) erdőrészen 1856-ban 60 % gyertyán, 10 % tölgy, 30 % nyír, nyáras volt. A 
nyiladék mentén egy sávban 1830-ban erdeifenyőt ültettek be. Ez alkalommal 
egynéhány lucfenyő is beleelegyedett, ezek még ma is megvannak. Ezt a részt 
egyszer sem ápolták le s így a fenyő teljesen elpusztult a sűrű saijhajtások alatt. így 
ma 30 % bükk sarj, 70 % gyertyánsaij van benne, meglehetősen kiritkítva, sok 
öreg bükk, tölgy, hárs hagyásfákkal. A bükkös alatt 3 éves bükk újulat van. A
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hagyásfák óvatos eltávolításával talán a bükk újulat megmenthető. Igen 
elhanyagolt, gyakorlati emberre rossz benyomást keltő állomány. Itt-ott a foltokban 
sínylődő s még élő vörösfenyő pótlást is találunk, amelyet abból a célból ültettek 
be, hogy talán gyors növekvésével a saijakat túlnövi. Ez is elveszettnek tekinthető. 
A

c) részlet vásárlás útján került a város birtokába. Lucfenyőt ültettek bele, kevés 
erdeifenyővel. A 10 % nyír, éger saijeredetű. A fenyő igen szép fejlődésű. 75 éves. 
Fekete bodzával, széleken szeder, páfrány.
Amint azt e szűk ismertetésből is kivehetünk és más feljegyzések hiányában rekon
struálhatjuk évszázadokkal ezelőtt ezen a területen bükkösök lehettek 
szórványosan lucfenyővel, gyertyánnal és tölggyel. A folytonos tarvágások és 
legeltetések következtében a bükksaijak lassanként kipusztultak, helyük 
elfüvesedett, amelyeket századokon át a legelésző marhák legeltek, tapostak. Az 
elkülönülés után ezeket a hézagokat azután az itt-ott meghúzódó nyírek és 
rezgőnyártörzsek meghullásából rezgőnyárak és nyírek telepítették be. A gyertyán 
a jó saijadzó képességénél és bő magtermésénél fogva helyét nemhogy megtartotta, 
hanem még azt jelentékenyen növelte is. Tehát a fent említett főfajokat lehet 
őshonosnak tekinteni. A vörösfenyő is betelepített fa. Egyetlen telepítés előtti 
korból származó vörösfenyő itt sem található, úgy amint azt a lucfenyőnél, bükknél 
és tölgynél is láthatjuk. Az árkokban az éger úgyszólván mindenütt jelen van és 
igen szép ágtiszta törzset ad. Sok azonban a bélkorhadásos benne, ami 
saijeredetével magy arázható. Továbbá van itt juhar, kőris, madárcseresnye is. Ez 
itt már a keletalpesi tartomány, vagy noricum számos alhavasi növénnyel. 
Ugyanazokat a növényeket is megtaláljuk, amelyeket az alábbi tájegység leírásánál 
ismertettem. Ezeken felül itt meg kell még említenünk a mérges farkas boroszlánt 
(Daphne mezereum) a Bikaréten élénk virágaival, átható illatával. A halmokon a 
havasi éger (Alnus viridis), a Vadkan árok mentén az osztrák borzamag 
(Pleurospermuin austriacum), a Hidegvízvölgyben az óriás zsurló (Equisetum 
maximum) és az erdei zsurló (E. silvaticum/, a Vadásztanyával szemben a háború 
után települt égeres déli sarkánál a régi forrás környékén az alhavasi palást füvet 
(Alcheinilla glabra ssp. Alpestris) találjuk és kíméljük, mint Magyaroszágon az 
egyetlen előfordulási helyét. Az éger tövek körül a struccharaszt (Struthiopteris 
filicastrum) található. A réteken a kárpáti hegyiárnika (Amica montana) sötét 
virággal és a narancsvörös aggófíí (Senecio aurantiacus), nőszőfű (Epipactis 
purpurea), szirti aggófu (Senecio rupestcr) és a kerek levelű galaj (Lycopodium 
clavatum) alig észrevehetően tűnik fel. Szerte az egész területen a mi kedves 
virágunk a ciklámen millió szám található. Éghajlata mérsékelt. Az egész város 
határában itt esik a legtöbb csapadék. Átlagosan 800 mm körül van az évenként 
lehulló csapadék mennyisége. Párás völgyekben, nyirkos északi oldalakon a 
fenyőfélék szépen fejlődnek. Déli, nyugati oldalakra az erdeifenyő, vörösfenyő és 
tölgy javasolható, ámytűrő hársakkal, általában bükkel, sok helyen jegenyefenyővel 
elegyesen. A fenyőfélék természetes úton megfelelő eljárásokkal és kezelési 
módokkal mindenütt betelepülnek, természetes úton felújíthatok. A bükk ritkán 
terem némi makkot, az is léha. Talán kiöregedett sarjeredetének tulajdonítható. Az 
eddigi megfigyelések szerint a jövőben a bükköt be kell az állomány alá hozni. 
Legyen az azonban jó minőségű zalai makk vagy csemete, mert így természetes
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úton való felújítása nagyobb számottevő területen nem remélhető. Mindenek fölött 
szem előtt kell tartani azt, hogy még a nagyobb csoportokban és foltokban is 
felverődik a gaz s ez ellen védekeznünk kell, védenünk kell fiatal fácskáinkat, 
különösen a tölgyet és erdeifenyőt. Sajnos az eddigi jegenyefenyő-telepítések nem 
sikerültek. A vad azt teljesen kipusztította, pedig egynéhány öreg példányai arról 
tanúskodnak, hogy ez az a fafaj, amely megérdemelné, hogy nagyobb védelemben 
részesüljön. Észak, keleti lejtőkön, párás völgyekben a lucfenyő igen szép 
növekvést mutat. Vörösfenyővel és tölggyel váltakozó sorokban elegyíteni nem 
szabad. Ezekből kisebb elegyetlen foltokat, csoportokat egy k.hold nagyságút 
tisztán kell ültetni, vagy úgy elegyíteni, hogy a fényigényes vörösfenyő és a tölgy 
mindig a felső szinten maradjon. Ezeken a helyeken ültethető a jegenyefenyő 
lucfenyővel vagy, mit új fafaj a zöld duglas is normandianával. Szabad állásban a 
kocsányos tölgy is szépen fejlődik. Ágtiszta, hengeres, egyenes törzsfejlődést 
mutat. Második szintnek a bükk és gyertyán, hárs szép elegyet biztosít.
A mésztelen homokos agyagtalajokon a legkisebb bontásra is már megjelennek a 
gyomok. Sohase mulasszuk el ezek ellen csemetéinket védeni, még akkor sem, ha 
újulatunk természetes úton keletkezik. Ebben a tájegységben egy fő kövezett úton 
az úgynevezett „Fehér-út”-on bonyolódik le az itt kitermelt fatermékek kiszállítása. 
Határán ebből kiágazóan az úgynevezett Hermesi-út csatlakozik, amelyik csak 1 
km-es hosszában kövezett. A többi bekötő út részben a mellékvölgyekben, részben 
ezekhez csatlakozóan a főútba torkollik, elég sűrű hálózatban minden tervszerűség 
nélkül keletkezett különböző irányokban.
A Fehér-út építése 1930-1933-ig épült, nagy munkanélküliség idején. Építési 
költsége kb. 100.000 pengőbe volt. Sajnos szűkkeblűén 4-5 méter korona 
szélességgel s ebből 3 méter széles makadámszerű kőalappal. Kétirányú forgalom 
nehezen bonyolítható le. Az alaphoz szükséges követ és fedőanyagot nagy részben 
(muszkovit gneisz) a Kövesárok-i kőbányából, kis részben az ennél sokkal jobb 
minőségű diszténes csillámkvarcit kristályos palából álló kőanyagot a Kövesárok 
északi oldalában a 132. tag b) részletéből szállítottuk, amely csak kis 
mennyiségben fordul itt elő.
Mielőtt ezt az utat kiépítették volna, e völgyben is csak egy közvetlen, rossz időben 
járhatatlan földút vezetett, ahol igás lovakkal is csak száraz időben lehetett 
közlekedni. A mai szálalóvágásos területen s a közelében elterülő nagy vágás 
területeken a véghasználati faanyagot tövön értékesítették, mert a fa szállítási 
költsége többet tett ki, mint a fa értéke. Természetesen a régebbi időkben, mikor 
még közös gazdálkodás folyt, s mikor még Sopronnak vasútvonala nem volt, a 
polgárság faellátása végett kénytelenek voltak a sarangolt tűzifát a városi raktárba 
beszállítani és kiosztani. Ilyen feltárás mellett természetesen ápoló vágásokról 
beszélni nem lehetett. Véleményem szerint ezt nem is ismerték, de rövid 
vágásforduló mellett nem is volt sok értelme.

188. tag. 1841-ben és 1900-1903-ig terjedő időben vágták le. A délnyugati sarkában 
tiszta tölgysaijerdő, a többi részén 60 % bükk, gyertyánnal, 40 % nyírrel volt 
elegyesen. Itt is a tölgy, a bükk és a gyertyán őshonosnak tekinthető. 1902-1904- 
ben ültették be luc-, erdei- vörösfenyővel és tölgycsemetével. 1924-ben lucfenyő 20
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%, vörösfenyő 20 %, tölgy 20 %, gyertyánsaij 30 %, erdeifenyő 10 %, a nedves 
foltokban még sok nyárral és kecskefűzzel elegyedve.
1954-ben a tag nyugati

a) részletében a nagyobb felében kocsányos tölgy 80 %, kocsánytalan tölgysaij 21 %, 
bükk saij 15 %, gyertyánsaij 14 %, lucfenyő 26 %, vörösfenyő 25 %, erdeifenyő 1 
% soros ültetésből származó állomány van. A lucfenyőből sok elpusztult. A

b) részlet a tag keleti részén terül el s ma itt 11 % Szlavón eredetű tölgy, 3 % 
kocsánytalan tölgy, 2 % bükk, 1 % éger, 63 % lucfenyő, 16 % vörösfenyő, 2 % 
erdeifenyő, átlag 50 éves állomány van benne. Igen szép fejlődésű soros ültetésből 
keletkezett állomány. Sajnos a tölgy sorokban sok értékes tölgy a lucfenyő nyomása 
következtében elpusztult. A többi szlavontölgy megmentése érdekében a lucokból 
néhányat el kellene távolítani. Ezek közül a szabadon fejlődő tölgyek szép 8-10 
méterig egyenes ágtiszta törzsekkel azt a gondolatot vetik fel a szemlélőben, hogy 
ezzel a fafajjal érdemes volna jobban törődni.

189. tag. 1881. év előtti időben az egész tag gyertyános tölgyes volt sok bükkel, itt-ott 
erdeifenyővel. Ekkor luccal-, vörös-, erdei- és feketefenyővel ültették be. Azonban 
ebben a tagban is a késői és kevés ápolás hiányában sok lucfenyő és erdeifenyő 
elpusztult. A vörösfenyő le tudta küzdeni a saijak elnyomását. 1924-től a Főiskola 
növénytani és Roth professzor által beállított kísérletek miatt többszöri mérsékelt 
belevágások következtében a gazdaság egyik legszebb állománya.
1924-ben a tag közepén lévő kis árok mentén vezető út elhatárolásával két részre 
osztották. Az

a) részben 50 % lucfenyő, 10 % vörösfenyő, 10 % feketefenyő, 10 % tölgysarj, 20 % 
gyertyánsarj, számos bükk saij volt benne egyes öreg erdeifenyőkkel. A

b) tagban 30 % lucfenyő, 20 % vörösfenyő, 20 % erdeifenyő, 20 % gyertyánsaij és 10 
% tölgysaij idős bükkökkel és erdeifenyővel. 1946-ban a Vadászház feletti barakk 
helyén és tőle keletre eső kis folt helyén keletkezett az első szú folt, valamint ettől 
északra lévő út mellett lévő folt is. Ekkor kitermeltük és itt a szú továbbteijedését 
sikeresen megállítottuk. 1953. évi tagosító bizottság a Vadászház telkét és a fölötte 
lévő lucfenyvest az erdőgazdasághoz csatolta, amely eddig idegen birtok volt. 
Tulajdonosát 1946-ban kitelepítették az országból. így az 1954. évi új üzemterv az

a) részletből négy erdőrészt alakított. Az a) részleten kocsánytalan tölgysaij 20 %, 
bükk sarj 5 %, lucfenyő 56 %, erdeifenyő 13 %, feketefenyő 6 %, elszórtan 
gyertyánsaij, vörösfenyő. Soros ültetés. A

b) erdőrészben kocsánytalan tölgysaij 37 %, lucfenyő 51 %, erdeifenyő 12 %, 
elszórtan bükk, gyertyánsaij, juhar, hárs, vörösfenyő, feketefenyő. Egy-két öreg 
luc- és erdeifenyő. A Növénytani Intézet kísérleti területe. 75 éves. A

c) részleten kocsánytalan tölgysarj 11 %, gyertyánsaij 10 %, lucfenyő 66 %, vörös- 
fenyő 7 %, erdeifenyő 6 %. Egy-két öreg fekete- és jegenyefenyő. Kísérleti terület. 
A

d) részen kocsánytalan tölgysaij 20 %, gyertyánsarj 2 %, lucfenyő 68 %, jegenyefenyő 
2 %, vörösfenyő 2 %, erdeifenyő 24 %. A ház előtti részen beültetett luc 3 éves. A

f) kis folt, kocsánytalan tölgy 30 %, gyertyánsaij 50 %, éger 20 %, 50 éves. Záródása 
50 %. A
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g), h), 'X részek szintén jelentéktelen kis foltok. Az állomány leírása az új 
üzemtervben megtekinthető. Az a), b), c) erdőrészek a Növénytani Intézet gyérítési 
kísérleti területei. Ezeken a területeken a gyérítésnek a talajra való hatását 
vizsgálják. Az állományban sok lucfenyő van és tekintettel a déli fekvésére és 
talajának száraz volta miatt az állományt 90 évig tartani kockázatos. A főút építése 
alkalmával foglaltuk kőbe és zártuk be a Hidegvíz forrást is. A Vadászház előtti 
igen jó  ízű vizet adó kutat a bányával építettem, mivel azok egy, a Vörös árok 
elején a 175. tag b) részletének észak-keleti sarkában egy kis folt száradó félben 
lévő kőris csoportban mély fúrással a szénrétegét kutatták. Az onnan feltörő 
szennyes víz a  fővölgy vizét használ-liatatlanná tette.
1885-ig erdősítés nem volt. Az állományok átalakításához azonban sok csemetével 
volt szükség. Azonban itt csemetekertnek alkalmas helyet nem találtak. A csemete
szükségletet az ezután következő kezelési egységben elhelyezett és Lépesfalva 
községhez közelfekvő, az úgynevezett Zsilip árokban lévő csemetekertből szerezték 
be, illetve ebben a csemetekertben nevelték. Ebben a tájegységben, még ha lett 
volna is alkalmas hely, nem lett volna célszerű csemetekertet létesíteni, mert a 
lakott területtől igen távol esett. Munkaerőt kapni nem lehetett.
A Hidegvízi tájegységtől északra fekszik a Tanulmányi Erdőgazdaság hegyvidéki 
részének utolsó tájegysége a Vadászházi tájegység.

Hidegvízi tájegység fafaj és korosztály viszonyai 
1895-1955-ig

Fanem Év 1- 11- 21- 31- 41- 51- 61- 71- 81- 91- Ösz-
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 szesen

1895 37 1 52 - 7 - - - - - 97
Tölgy 1925 17 33 37 19 4 20 - - - - 130

1955 6 11 11 42 44 21 19 - 15 - 169
1895 - 71 57 11 26 - - - - - 165

Bükk 1925 - 38 23 11 18 65 - - - - 155
1955 - - 2 15 37 11 25 - 44 - 134
1895 - 99 166 21 51 - - - - - 337

Gyertyán 1925 3 13 27 28 13 103 - - 187
1955 1 10 52 40 44 7 10 - 21 - 185
1895 2 64 70 12 20 - 10 - - - 178

Nyír 1925 - - - - - 50 - - - 50
1955 - 12 35 39 1 1 1 - - - 89
1895 1 1 3 - 4 - - - - - 9

Eger 1925 1 1 1 6 - 2 - - - 11
1955 - 4 4 6 3 1 2 - 2 - 22
1895 - - - 30 - - - - - - 30

Szelíd 1925 - - - - - - - - -

gesztenye 1955 - - - - - - - - - - -

1895 - 64 63 30 19 - - - - - 176
Nyár 1925 - - - - 50 - - - 50

1955 - - - - - - - - - - -
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Kőris, 
Juhar, 

Szil stb.

1895
1925
1955

5

1 2 2
1

1
1
1 3 4

5
2
14

1895 125 125
Lucfenyő 1925 112 78 55 111 16 10 2 24 408

1955 22 29 53 26 89 51 74 - 35 - 379
1895

Erdeifenyő 1925 6 8 14
1955 15 1 - - 5 - 1 - 1 1 24
1895 14 14

Fekete 1925 4 3 7
fenyő 1955 - - - - 1 3 1 - 1 - 6

1895 3 6 9
Jegenye 1925 14 14

fenyő 1955 1 1
1895 23 23

Vörösfenyő 1925 39 34 27 13 24 13 150
1955 5 5 3 11 16 16 11 - 17 - 84
1895

Hárs 1925 12 12
1955 - - 8 2 - - 1 - 3 - 14
1895 210 306 411 104 127 10 1168

Összesen 1925 192 205 174 192 75 322 2 24 1190
1955 51 74 170 181 241 112 148 - 143 1 1121

Ezt az egységet egy nyugat-kelet irányú gerinc, egy déli és egy északi fekvésű részre 
osztja. Forrás, patak csak az északi részén található. Egy forrása a 193. tag c) és 194. 
tag b) erdő részeket határoló úton van, egy másik forrás pedig a 206. tag g) 
erdőrészében van. Patak is csak itt folydogál. A déli oldalon északról délre futó 
mélyen kimosott árkokkal. Az északi részén a kétágú Zsilip árokkal.
A déli oldalon lévő utak a Hidegvölgybe lejtenek, az északi oldal közelítő útjai 
északkeletnek fekvő s ma az Ausztriához tartozó Lépesfalva községbe vezetnek. Az 
úrbéri elkülönülés előtt ez a terület is és a népszavazáskor leszakadt Lépesfalva 
jobbágyközség erdejével Sopron város erdeje volt. E község jobbágylakossága ezekből 
az erdőkből kapta fajárandóságait. Ide hajtották ki marháikat és legeltették, itt hordták 
évről-évre az almot és lopkodták az erdőt.
Ezt az erdőt 1547. évben vétel útján szerezte a város Lépesfalva községgel együtt. 
1879-ig a soproni polgársággal közösen kezelték, amidőn ezen jogukról lemondtak. 
Egy része a város tulajdonába került, más része, amely a község közelében terült el, s e 
terület észak-keleti nyúlványa volt, az úrbéres községé lett.
Ezen a tájegységen is, mint az erdőbirtok többi részén évszázadok óta sarjerdő 
gazdálkodás folyt. A letarolt erdők beerdősítésére semmi gondot nem fordítottak. Az 
egyes fafajok saijadzó képessége állandóan csökkent s aminek következtében a hajdan 
bükk és tölgy állományok helyébe túlnyomóan gyertyánosok nyárral és nyírrel 
vegyesen keletkeztek. Az utóbbiak természetesen csak később, a legeltetések meg
szüntetése után telepedhettek be. A vágások nagysága a polgárság szükségleteinek 
megfelelő mennyiségben kiadott tűzifa arányában lett megállapítva. így a forduló 25- 
30 éves volt. A vágások a 191. tag c) és a 192. tag a) részletétől kiindulva nyugati

114



irányba haladva 187. tagig, majd a 191. tag a) részletétől a 210. tagig, innen 195, 196,
197, 194, 193, 192 és 191. tagokig.
Az egység egész területén kőzet sehol sem található. Túlnyomóan agyag, homokos 
agyag, kis hányadban kavicsos, alárendelten márga sorozatból áll, amely a Liget 
erdőben homokköves márgás felső helvetien korú üledékekbe megy át. Nedvességet 
könnyen felveszi és megtartja.
A legrégibb időből 1787-ből más feljegyzés nem áll rendelkezésre, csupán egy térkép 
maradt meg, amelyen a vágás sorrendjén, beosztásán, számozásán kívül egyéb nincs. 
Hogy milyen fafajok alkották az egyes állományokat, arról csak annyi feljegyzés van, 
hogy az állományok kemény vagy lágy fanemekből állottak, de hogy milyen fafaj volt 
a kemény és milyen a lágy, azt csak az 1885-ből maradt első üzemterv adataiból 
tudjuk minden kétséget kizáróan megállapítani.
Az 1787. évből származó térkép szerint ebben az időben többnyire puha fafajokból 
álló állomány volt. Természetesen, hogy az nyír, nyár vagy fenyő, azt arról 
megállapítani nem lehet. Kora 6-32 éves. A tervút tűkanyarjától keletre és a végén 
levő rakodóhelytől délre eső mély szakadékos árkot, a mai Zsilipárkot, 
„Martesgraben”-nek, kínzóároknak hívták. Az északi oldalon lévő árkok vizeit 
részben a Lépesfalva községen átmenő Au patak, részben a község déli határán folyó 
Loos patak vezeti le.
Ha az 1885-ös üzemtervi térkép helyneveit vizsgáljuk, ilyen helyneveket találunk: 
Védárok, a mai Ligeterdő helyén, Széleslegelő, a mai Mészverem környéke nagy 
kiterjedésben, a Vadászház feletti és a Tervútig terjedő részt pedig Házrétoldalnak 
hívták. Ez az erdőrész ma Ausztriához tartozó Nádasd és Lépesfalva községek felett 
fekszik. Mindkét község ősidőktől marháit ide hajtotta, ezt az erdőt vágta. Más erdő a 
közelben nem volt s így érthető, hogy ezeken a területeken a sok sarjadztatás 
következtében legyengült bükkösök, tölgyesek s már valószínű erdeifenyvesek helyén, 
foltjaiban a fíífélék bőséges táplálékot nyújtottak a legelésző marháknak. A kevésbé 
hozzáférhető helyeken a nyír és nyár felverődött, s korai és bő magtermésével az egész 
területet bevetette. Az úrbéri elkülönülés a legeltetésnek ugyan hivatalosan véget 
vetett, azonban az őslakosságot erről a jogáról csak nagy küzdelem árán lehetett 
leszoktatni. Ezeknek a régi állományoknak átalakítása 1880-ban kezdődött. Új 
fanemekül 40 % lucfenyőt, 20 % vörösfenyőt, 20 % erdei- és feketefenyőt, 20 % 
kocsányos és kocsánytalan tölgyet javasoltak. Amint azt az akkor létesített új 
állományok mai eredményeiből is láthatjuk, az ültetést több helyütt váltakozó elegyben 
luc-, vörösfenyőt és tölgyet, máshelyen elegyetlenül és nem sorokban, vagy éppen 
elegyesen és nem sorokban, az ős fanemek tölgy, bükk és gyertyán sarj hajtásai közbe- 
elegyülésével találjuk. Ahol az állományápolási és tisztítási munkáit késve végezték el, 
vagy el sem végezték, ott a vörösfenyő kivételével a beültetett lucfenyők nagy része 
elpusztult. Az erdeifenyőből is csak itt-ott maradt meg néhány példány. Ezeken a 
helyeken a régi állománytípust láthatjuk nyír, nyár nélkül.
Általában elmondhatjuk, hogy ez időben a behozott új fafajok jól érzik magukat, 
szépen fejlődnek, csak a soros ültetésekben látjuk a váltakozó sorokban ültetett 
fényigényes és kevéssé fényigényes fafajok elegyítésének káros következményeit. Az 
egy sor luc, egy sor vörösfenyő és egy sor tölgynek versenyéből a luc került ki 
győztesen, s ma tanúi vagyunk annak, hogy mind a vörösfenyő, mind a tölgy, 
lassanként az erős árnyékolás következtében koronájukat elveszítve, egész sorokban 
kiszárad, elpusztul.
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Amint az előző táblázatból láthatjuk, hogy 1880-ban még a gyertyánsaij 42 %, nyír, 
nyár 31 %, bükk saij 12 %, tölgysaij 7 % és egyéb éger, fűz, cseresznye 8 %-ot 
képviselt, addig ma ezek helyét a lucfenyő 27 %-ban, erdeifenyő 10 %-ban, éger 1 %- 
bán foglalta el. A nyír, nyár úgyszólván teljesen eltűnt, százalékban ki sem fejezhető 
mennyiségben található, az is csak a fiatalosokban. Az idősebb állományokból teljesen 
kiveszett, vagy a gyérítések alkalmával távolították el, mint gyomfákat.

Vadászházi tájegység fafaj és korosztály viszonyai

Fanem Év 0- 11- 21- 31- 41- 51- 61- 71- 81- 91- Ösz-
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 szes

1895 21 20 6 47
Tölgy 1925 1 24 22 19 2 121 189

1955 13 29 16 9 6 44 9 18 2 1 147
1895 73 44 117

Bükk 1925 15 8 4 37 64
1955 - 5 3 6 11 25 3 3 - 5 61
1895 6 95 73 120 194

Gyertyán 1925 8 16 36 10 2 70 142
1955 10 15 5 20 14 33 2 8 1 2 110
1895 5 26 54 39 124

Nyír 1925 1 11 12
1955 6 12 4 9 1 - - - - - 32
1895 25 47 31 103

Nyár 1925 1 9 10
1955 - - - - - - - - - - -

1895
Hárs 1925

1955 - - - 2 - - 1 2 - - 5
1895 113 30 143

Lucfenyő 1925 67 64 52 1 81 12 5 182
1955 7 5 2 16 32 78 18 55 6 11 230
1895 38 12 50

Vörösfenyő 1925 42 24 33 8 1 108
1955 1 3 - 7 2 40 60 18 5 7 89
1895 5 1 3 9

Erdeifenyő 1925 53 16 3 22 2 7 103
1955 14 15 6 43 16 24 2 31 7 2 160
1895 31 31

Fekete 1925 4 4
fenyő 1955 - - - - - - - 1 - 1 2

1895
Jegenye 1925 3 6 9

fenyő 1955 - - - 2 - - - - - - 2
1895

Éger 1925
1955 - 3 - - 1 4 - 1 - - 9
1895

Juhar 1925

_  . . . . . .
1955 - - - - - 1 - - - - 1
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Fűz
1895
1925
1955 3 3

Szelíd
gesztenye

1895
1925
1955 9 9

Összes
1895
1925
1955

182
149
54

53
176
87

172
137
36

268
1

123

240
169
83

3
30

249
261
41 137 21 29

918
923
860

Fenyő 56 %

A völgyfeneket mindenütt az égerek foglalták el. Ezek itt is szép fejlett törzseket 
adnak. Ezen a területen az évi vágásterület 15.4 k.hold, holdanként 119 m3 
fatömeggel, gyérítésre évenként 11 k.holdat 3-4 in3 fatömeggel és tisztítást 36 k.holdat 
1-2 m3 fatömeggel írtak elő. A vágásokban elég sok magfát hagytak hátra, amelyek 
később elböhöncösödtek és az alájuk telepített csemetéket a korona vetületén túl is 
tönkretették. Ilyen böhöncök ma is megtalálhatók, mint régi őshonos fák tanúi 
(tanúfák). A sorokban ültetett csemeték évenként egyszeri ápolását előírták ugyan, de 
csak a sorok mentén lévő és előretörő saijakat távolították el. Sokszor azt sem tudták 
mindenütt végrehajtani. Ezt a műveletet 3-4 évig ismételték, a 4-6 évben pedig az 
összes sarjakat levágták. így ez alkalommal ismét tarvágott területek keletkeztek, az 
égető nap és szárító szelek káros hatásainak kitéve. Az árnyékban nyurgán nőtt 
csemeték hirtelen napfényre jutva asszimilátáikat átállítani nem tudták, sok közülük 
elpusztult. A pótlásként behozott csemeték míg növekedni tudtak volna, a nagy 
gyökerekkel rendelkező s így gyorsan növő saijakkal megbirkózni nem tudtak s vagy 
alászorult, elnyomott egyedek módjára évtizedekig sínylődtek s a gyérítéseknél 
kiestek, vagy már korábban kiszáradtak. Az erdeifenyővel elegyített lucosokat az 
erdeifenyők nyomták el fiatalkori jóval gyorsabb növekvésüknél fogva. így ezek az 
állományok most, néhány évtized után a szemlélődőben különböző benyomást 
keltenek.
Most nézzük meg, hogy az egyes tagokon lévő állományok helyén milyen őshonos fák 
állottak, a mai állapot mikor, hogyan keletkezett. Összehasonlításukat a mai állapotra 
vonatkoztattam az 1954. évben felvett részletes és tüzetes felvételek figyelembe
vételével.

187. tag. Az 1904-1906. évben volt levágva. Előzőleg pedig 1840-ben. Ennek a 
tagnak a Hidegvízvölgy peremén elegyetlen gyertyános egynéhány bükkel, a többi 
részen 70 % bükk, gyertyánsaij, 30 % nyír, nyárral. Tehát miután évszázadokon át 
tarvágás volt, következtethető, hogy itt a bükk és tölgy volt őshonos gyertyánnal. 
Egynéhány öreg lucfenyő és erdeifenyő is őshonosnak tekinthető. 1904-1907-ig 
teijedő időben ültették be luc-, vörös- és erdeifenyővel és tölgy csemetével. 1924- 
ben 40 % lucfenyő, 20 % vörösfenyő, 10 % erdeifenyő, 10 % bükk saij, 10 % 
gyertyánsaij, sok nyírrel és nyárral, elszórtan öreg luc- és erdeifenyő törzsekkel. 
Az 1954. évi felvétel alkalmával ezt az erdőrészt a benne lévő út határolásával két 
részre osztották, így az
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a) részben 17 % tölgysaijat, 17 % bükk saijat, 18 % gyertyánsaijat, 2 % hegyi juhart, 
7 % égert, 18 % lucfenyőt, 21 % vörösfenyőt, sok kocsányos tölgy, bükk, éger, 
hárs, egy folt szépfejlődésű jegenyefenyves soros elegyítéssel. Az úttól keletre eső

b) részben tölgysarj 41 %, bükk saij 14 %, gyertyánsaij 10 %, jegenyefenyő 17 %, 
vörösfenyő 12 %, erdeifenyő 6 % van benne, jelenleg 50 éves. A volt városi erdőt 
határoló árkon kívül eső, s az új üzemtervben felsorolt c), d), e), f) kis 
erdőparcellák idegen magánbirtokok voltak az alatta fekvő rétparcellák 
meghosszabbításában. Ezek a területek az 1952. évi tagosítás során jutottak a 
gazdaságunk tulajdonába, mint idegen erdőparcellák, amelyek az erdőbirtokkal 
összefüggenek, s azok szegélyeképp annak védelmét szolgálják. Ezeket a 
parcellákat birtokosaik kellő gondozásában nem részesítették, az erdő maga 
hódította el évszázadok alatt. Részletes leírásuk az új üzemtervben megtalálható. A 
187 tag a) erdőrészletének út menti részének természetvédelmi területté 
nyilvánítása folyamatban van az itt található Equisetum maximum védelme 
érdekében. A

g) erdőrész 1885-ben rét volt, amelyet akkor lucfenyővel, az árkokban égerrel ültettek 
be. Szépfejlődésű állomány. Az

e) részlet az ÉRTI kísérleti területe. 10 éve alatt kétszeri erőteljes gyérítést végeznek 
benne. 1954. évben az első évben megtörtént az első gyérítés. A második gyérítés 
10 év múlva lesz időszerű. Ez alatt az idő alatt a kijelölt precíz területeket külön 
figyelembe részesítik és a kijelölt elit fákat piros olajfestékkel jelölték meg. Ezeket 
kímélik s ezeket, mint magtermelésre kijelölt törzseket kezelik. Ebben a tagban 
van egy régi, 1938-ban kibővített vadászház, fölötte pedig egy favázas négy 
helyiségből álló munkásszállás, amelyet a háború alatt a németek a Muck kilátó 
mellett építettek fel, de már berendezni nem tudtak. 1946-ban átköltöztettem, 
átalakítattam s ebbe szállásoltam el azokat a munkásokat, akiket a műszaki zár és 
a szúkáros fák kitermelésére Zala megyéből és az Alföldről toboroztunk. Ma is 
munkásszállás. Úgyszintén itt épült fel az első téglafalú 50 személyes 
munkásszállás is, amelyet 1953-ban építettünk és 52 fő elhelyezésére szolgáló 
kényelmes téglafalú épület. Itt épült egy istálló is szénapajtával.

190. tag. Gyertyános tölgyes volt kevés erdeifenyővel és bükkel. Száraz talajú déli 
fekvésű oldal. 1880-ban termelték ki és luc-, vörös- és erdeifenyővel ültették be. A 
gerinc felőli részen sok luc kipusztult. A tölgy és gyertyánsarjak ma is 
megtalálhatók. 1949-ben épített terv-út két részre osztja. 1924-ben 50 % lucfenyő, 
10 % vörösfenyő, 20 % erdeifenyő, 20 % tölgysarj, számos gyertyánsaij volt a 
rajtalévő állomány összetétele. 1954-ben a Terv-úttól nyugatra lévő

a) részen az ÉRTI kísérleti területén, kocsánytalan tölgysarj 16 %, gyertyán 7 %y 
lucfenyő 26 %, vörösfenyő 16 %, erdeifenyő 35 % volt, elszórtan bükk sarj. Ebben 
a részben is vannak kijelölt precíz területek és elitfák. A

b) részleten, vagyis a Terv-út és a nyiladék közti területen kocsánytalan tölgysaij 30 
%, gyertyán 7 %, lucfenyő 33 %, vörösfenyő 5 %, erdeifenyő 25 %, néhány bükk 
saij, feketefenyő. Korábbi vágásokból maradt erdeifenyő böhöncökkel. A Terv-út 
árok mezsgyéjén és tetején a felhányt nyers talajon az erdeifenyő gyönyörűen 
bevetett, keskeny szegély vágásokkal természetes úton erdeifenyővel és tölggyel, 
gyertyánnal könnyen felújítható. Most 70 éves. A száraz domboldalon a lucok
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állandóan száradnak, a saijtölgyek sem mutatnak további gyarapodást. A 
közeljövőben kitermelésre kerül.

191. tag. Borsóhegy. 1860-ban 70 % gyertyános volt 30 % nyír, nyárral sok tölgy és 
bükkel. A gerinc mentén már egy foltot 1830-ban vágtak le és erdeifenyővel 
ültettek be. A nyiladék mentén egy akkori vágás nagyságú területet 14,6 k.holdat 
1874-ben vágtak le és luc-, vörös- és erdeifenyővel ültettek be. Az 1860-ban 
keletkezett gyertyános részben a háború alatt, részben 1946-ban vágtuk le és 
kocsánytalan tölgymakkal sűrűn beraktuk. Szép fejlődésű tölgy újulat keletkezett 
belőle. Az erdeifenyő foltokat pedig 1952-ben termeltük le és erdeifenyő 
csemetével ültettük be. 1924-ben a nyiladék mentén lévő

c) részben 60 % lucfenyőt, 30 % vörösfenyőt, 10 % erdeifenyőt és számos tölgy és 
gyertyánsaijat találtak, amelyből 1948-ban számos lucfenyő a szú következtében 
elpusztult, különösen ott, ahol a Terv-út elkanyarodik a nyiladéktól, egy lék 
keletkezett, amelyet a szomszédos fák gyönyörűen bevetettek. Luc- és erdeifenyő 
elég sok tölggyel, vörösfenyővel. Ezt a kis léket azután minden évben 
megnagyobbítjuk, mert a megvilágított széleket is sűrűn ellepte a különböző 
csemete. Évente legalább kétszer le kell ápolni, mert a szeder és málna igen hamar 
megtelepedik és a szép újulatot kiöli. Ilyen formában az egész déli oldal felújul. Az

a) részben 30 % kocsánytalan tölgy, 60 % gyertyánsaij, 10 % erdeifenyő, számos 
nyárral volt. A két foltban lévő erdeifenyő volt az elegyben kifejezve. Azonban 
egy-két törzs az egész erdőrészben található volt. Egy gyalogút vezet rajta 
keresztül, amelynek alsó részét már 1934-ben vágtuk le és ide a Főiskola évről- 
évre különböző exotákat telepített be. Van itt zöld, kék duglas fenyő, jegenyefenyő- 
félék, Chainaecyparisok, simafenyők. 1954-ben az a) részen kocsánytalan tölgy 40 
%, gyertyánsaij 20 %, lucfenyő 20 %, erdeifenyő 20 %, egynéhány szelídgesztenye 
saij. A lucfenyő az erdőrész nyugati szélén lévő idős állomány bevetéséből 
természetes úton keletkezett, részben pótlásból. A

b) részen kocsánytalan tölgy 5 %, cser 5 %, lucfenyő 50 %, jegenyefenyő 5 %, 
erdeifenyő 20 %, a gyalogút mentén a már leírt exoták állanak. Sajnos a simafenyő 
egymás után pusztul el. A

c) részleten kocsánytalan tölgy 9 %, gyertyánsarj 6 %, lucfenyő 33 %, vörösfenyő 24 
%, erdeifenyő 28 %. Gyantázási kísérleti terület immár 5 éve. Az állomány alatt 
igen sok természetes úton megtelepült erdeifenyő, lucfenyő csemete az állomány 
további megbontására vár. Igen szép elegyű állomány, alsószintben gyertyánnal. 
Miután már 5 éve gyantázva van, véghasználatra írtuk elő, természetesen 
fokozatos felújítással a fentebb említett módon.

192. tag. Teljes egészében északi fekvésű. 1861-ben 60 % gyertyán, 10 % tölgy, 30 % 
nyár, nyír volt benne sok bükkel, egynéhány erdeifenyővel. Az a) részt 1874-ben 
vágták le, erdei-, luc- és vörösfenyővel ültették be. A b), c), d) részeket 193 5-3 8-as 
években és 1945-46-os években termelték ki. A b) és c) részlet határán idős 
bükkösök alatt szép természetes újulat keletkezett. Ez a rész nem volt egyszerre 
levágva, hanem több éven át volt kisebb belevágás s így a bükk szépen fejlődött. Ez 
a bükkös csoport 10-20 éves. Ez az egyetlen hely, ahol a bükk újulat teljes 
sűrűségében megtelepedett és felnőtt. Az
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a) részen 1924-ben erdeifenyő 40 %, lucfenyő 30 %, vörösfenyő 20 %, gyertyánsaij 
10 %, számos tölgysaij. Az ERTI-nek gyantakísérleti területe. 1954-ben erdeifenyő 
30 %, vörösfenyő 29 %, lucfenyő 22 %, gyertyánsaij 5 %, tölgysarj 14 %, néhány 
öreg bükk sarj. Természetes úton könnyen felújítható erdeifenyő és tölggyel, 
alsószintben gyertyánnal. Kora 80 éves. A b), c), d) részeken 1924-ben 50 % 
gyertyánsaij, 20 % tölgysaij, 10 % erdeifenyő, 12 % nyír, nyár volt számos bükkel 
és egy bükkös csoporttal. 1954-ben ezt az erdőrészt a benne lévő különböző 
társulások miatt és a még lábon álló öreg törzsek miatt három erdőrészre osztották, 
íg y a

b) részen 15 % kocsányos tölgy, 25 % kocsánytalan tölgy, 50 % gyertyánsaij, 5 % 
nyír, 5 % erdeifenyő, tölgy, bükk, gyertyán, erdeifenyő hagyásfákkal. A

c) részen kocsánytalan tölgysaij 9 %, bükk (természetes úton) 64 %, gyertyánsarj 16 
%, erdeifenyő 11 %. 100 éves állomány és alatta 20 % tölgysaij, 50 % bükk 
(természetes úton), gyertyánsarj 30 %, jegenyefenyő 10 % alátelepítésből. Ez a 
fiatalos az öreg ritkás állománya alatt 5-15 éves. A

d) részen kocsánytalan tölgy 30 %, bükk 20 %, (természetes úton), gyertyánsarj 30 %, 
erdeifenyő 20 %, sok nyírrel elegyedve. A gyertyánsarjakra vigyázni kell, mert 
gyors növekvésükkel a magbükköt és erdeifenyőt elnyomással fenyegetik. 
Meglehetősen sok cseije van alatta. Az előbbi erdőrész öreg törzseit lassan el kell 
távolítani, hogy a már felnőtt bükkös tovább szabadon fejlődhessék. A gyakori 
minőségi óvatos tisztításokkal egy szép bükkös, gyertyános, tölgyes hozható fel sok 
erdeifenyővel.

193. tag. Eszak-északkeleti-északnyugati fekvésű. Az ágfalvi úrbéres erdő határán 
fekszik. 1859-ben volt levágva, utána az 1940-es években 60 % gyertyán, 40 % 
nyír, nyár volt benne sok bükkel és kocsánytalan tölggyel. 1924-ben 30 % 
gyertyánsarj, 20 % tölgysaij, 20 % nyír, nyár, 20 % bükk saij, 10 % erdeifenyő volt 
benne. Kitermelése után részben sorokban luc-, vörös- és erdeifenyő csemetével, 
részben soros erdeifenyőmag vetéssel, tölgymakk rakással és többszöri pótlással 
újítottuk fel. Ma a különböző ültetési móddal felújított területen három erdőrészt 
alakítottak. Az

a) részen 5 % kocsánytalan tölgy, 5 % nyír, 10 % lucfenyő, 20 % vörösfenyő, 60 % 
erdeifenyő van benne, egynéhány tölgy, bükk, lucfenyő hagyásfával. A kipótolt 
részen az ápolási munkákat, a többi részen a többszöri tisztogatásokat évről-évre 
elvégezzük, úgy, hogy igen szép fiatalos van kialakulóban. Az ültetett csemetéket a 
tölgy és gyertyánsarjak ellen, valamint a nyír ellen visszavágással védeni kell. A

b) erdőrészen ma 10 % nyír, 30 % lucfenyő, 10 % vörösfenyő, 50 % erdeifenyő, tölgy 
és bükk hagyásfákkal van benne. Igen sok a cseije, amelyek ellen gondos ápolással 
kell védekezni. A lucfenyőből sokat kilopkodnak karácsonyfának. A

c) részen kocsánytalan tölgysaij 30 %, gyertyánsaij 20 %, nyír 30 %, lucfenyő 5 %, 
vörösfenyő 5 %, erdeifenyő 10 % van benne, egynéhány 60-80 éves tölgy, lucfenyő 
hagyásfákkal, több kisebb bükk csoport. Sok cserje ellen védekezni kell. A nagy 
százalékkal jelentkező saijak helyett alátelepítéssel fenyőféléket, jegenye, duglas 
stb. bükk csemetéket kell erre a területrészre behozni.
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194. tag. 1859-ben és 1934-ben volt levágva, amikor 70 % gyertyán, 30 % nyír, nyár, 
sok bükkel és tölggyel, egynéhány erdeifenyővel volt elegyedve. A második levágás 
után luc-, vörös- és erdeifenyővel ültették be. Sok helyen tiszta vörösfenyő 
csoportokkal, soros ültetéssel. Mivel Ágfalva és Lépesfalva községek közelében 
van ez az erdőrész, gyakran sariózták a sorok közét s így igen szép fiatalossá 
fejlődött. A világháború után az erdőrész határán lévő völgykatlanban a szovjet 
csapatok a környéken talált s a németek által visszahagyott igen nagy mennyiségű 
robbanó és gyújtó lőszert halmozták fel, azért, hogy azokat elpusztítsák. A 
robbanás után a széthulló gyújtólövedékek egy folt fiatalost felgyújtottak. 
Ugyanennek a tagnak a többi részét 1947-ben a brennbergi vasút mozdony szikrája 
az ugyanakkor dühöngő szélviharban felgyújtotta és ezáltal az egész oldal leégett 
(72 hold). 1924-ben ezen a helyen 30 % gyertyánsaij, 20 % tölgysarj, 20 % nyír, 
nyár, 20 % bükk sarj, 10 % erdeifenyő volt benne. Az egész leégett tagot a déli 
részén le nem égett területrész kivételével még 1948-ban kitisztítottuk az égett 
famaradványoktól és tölgymakkal beraktuk. Abban az évben az egerek sokat 
megettek, úgyhogy igen erős pótlásra szorult. Több éven át folyt a pótlás. A feltörő 
s buján növő fufélék, fííz, rezgőnyár, nyír sarjak ellen évenként kétszer is le kellett 
ápolni. Ma az

a) részen makkrakásból 40 % kocsányos tölgy, 20 % tölgysarj, 20 % gyertyánsaij, 20 
% nyír van benne. Az északi részén sok erdeifenyő csemetével és egynéhány tölgy 
és bükk hagyásfákkal. A

b) erdőrész az úttól délre, már gyengébb talajú. 25 % kocsánytalan tölgysaij, 15 % 
gyertyán, 10 % nyír, 25 % lucfenyő, 25 % erdeifenyő, 5-15 éves. Egynéhány tölgy 
és bükk hagyásfával, amelyek azt igazolják, hogy ezen a részen bükkös, tölgyes, 
gyertyános volt, mint őshonos fafajok. A nagymérvű füvesedés miatt a beültetett 
csemeték lassan fejlődnek. Állandó ápolásra szorul.

195. tag. 1858-ban volt levágva, amikor az északkelti egyharmad részen tölgysarj, 
erdeifenyővel a délnyugati részén inkább bükk, gyertyánnal és 30 % nyír, nyárral. 
1924-ben 80 éves volt és akkor 70 % bükksaij, 20 % tölgysaij, 10 % gyertyánsaij 
volt rajta. Ez az erdőrész közvetlenül Lépesfalva község déli részén fekszik. Igen 
legyengült talajával és girbegörbe elöregedett, agyonnyesett törzseivel igen 
szomorú látványt nyújtott. A folytonos legeltetés és alomszedés nyomai a 
kopárosodás jeleit mutatta. A kiritkult foltokat hanga lepte be. Az elkülönülés után 
a nyír, nyárt eltávolították és jegenyefenyővel ültették be. Azonban az alomlopás és 
legeltetés sokáig még nem szűnt meg. Az alátelepített jegenyéket a legelésző 
kecskék lerágták. Ezek lassanként kipusztultak. Az állományt 1936-ban levágták 
és luc- és erdeifenyővel és kocsánytalan tölgymakkal beültették. 1947-ben ez az 
erdőrész is leégett s a rajta lévő fiatalos megsemmisült. Tőre kellett vágni és újra 
kezdeni a felújítást. A műszaki zár is a tag egy részét igénybe vett. Ma csak 20 % 
erdeifenyő, sok luc- és vörösfenyővel található benne, ültetés, a többi 20 % 
kocsánytalan tölgysaij, 20 % gyertyánsaij, 20 % nyír, 20 % kecskefuz sok 
gyommal, szederrel. A foltokat még tovább kell pótolni és sarlózni, a kecskefuz és 
nyír, valamint a gyertyánsaijak a benne lévő csemeték érdekében ritkítandók. A

b) részlet már új ültetés. 50 % lucfenyő, 50 % erdeifenyő. Itt-ott még található s az 
égés alkalmával megmaradt tölgy és erdeifenyő.
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196. tag. Az előbbi tagtól nyugatra fekszik és nyugati kitettségű. A délkelet- 
északnyugati irányban hosszan elhúzódó gerinc mentén és a nyugati oldal lábánál 
elvivő közelítő útig terjed. 1857-ben volt levágva s ekkor itt a gerinc mentén, a 
gerinc északnyugati félhosszában saijtölgyes, a többi részen 60 % gyertyán, 40 % 
nyír, nyárból álló állomány volt. 1932-ben vágtuk le. 1924-ben tölgysaij 50 %, 
gyertyánsaij 40 %, nyír 10 %, számos erdeifenyővel. 1934-ben 60 % tölgy, 40 % 
erdeifenyő van benne. Ma tölgy 60 %, részben magról, részben saijról, gyertyán 10 
%, erdeifenyő 20 % van benne. Az erdeifenyő részben természetes újulat. A tölgy 
és gyertyánsarjak sok csemetét kiöltek. A részlet nyugati részén sok a lucfenyő 
természetes újulat, de itt a magtölgy is szép. Ahol az állomány korábban hézagos 
volt, ott a beültetett erdeifenyőkből szép csoportok keletkeztek.

197. tag. 1879-ben a tarra vágásakor gyertyánnal elegyes tölgyes volt, az északi 
sarkában erdeifenyővel. Ekkor luc-, vörös- és erdeifenyővel ültették be. Egy lapos 
gerinc és egy völgyrész van benne. A gerinc mentén a talaj szárazabb, itt a luc 
gyengébb fejlődésű. Az üdébb völgyhajlatban pedig a gyertyán sok fenyőt kiölt. Az 
1946-47-es szúkár itt is egy kis léket hagyott hátra. A keleti fekvésű lucos szép 
fejlődésű. Mikor a Főiskola 1922-ben átvette ezt a területet, növedékmérési 
kísérletbe is kezdtek, amelynek eredményei nem ismeretesek. A kísérletek 
felvételeit végző munkatárs közben meghalt. A műszaki zár végett az északi 
szegélyen igen szép állományokat kellett kiirtanunk. Igen sok anyagot kellett innen 
rövid idő alatt állandóan felfelé szállítva kiközelítenünk. 1952-ben tarvágásra volt 
előírva, azonban csak törzskiválasztó minőségi gyérítést hajtottunk végre, s így itt 
ma egy sokat ígérő állomány van kialakulóban. Az 1954-ben elkészült 
üzemtervben két erdőrészre van osztva. Az

a) részen, amely a fentebb említett gerinc vonaláig terjed, kocsánytalan tölgysaij 17 
%, bükk sarj 2 %, gyertyánsarj 7 %, juhar 1 %, hárs 4 %, cseresznye 1 %, lucfenyő
19 %, vörösfenyő 27 %, erdeifenyő 22 %, egy-két szép jegenyefenyő is van benne. 
Tehát, amint az a fafaji összeállításból is látható, hogy a tölgy és gyertyánsaijak 
ismét uralomra jutottak. Valószínű a saijak visszavágása vagy nem történt meg, 
vagy későn történt. Az 1952-es gyérítéseinknél főleg a tölgy és gyertyánsaijakból 
vettük ki, 1924-ben ezen a részen még 50 % vörösfenyő, 30 % lucfenyő, 20 % 
tölgysaij, számos gyertyán és juhar volt. A vörösfenyő a sarjakat túlnőtte. A luc 
nagy része a műszaki zár környékén állott. A

b) részen 70 % lucfenyő, 20 % vörösfenyő, 10 % feketefenyő, sok tölgy és 
gyertyánsaijjal a gerinc mentén. Ma ebben az erdőrészben 80 %-ban lucfenyőt, 10 
% erdeifenyőt, 7 % kocsánytalan tölgysaijat, 2 % gyertyánsarjat, 1 % hárssaijat 
találunk. A feketefenyőt az 1952-es gyérítésnél kiszedtük. Igen sok volt a 
villásnövésű.

198. tag. Részben 1888-ban, részben 1880-ban vágták le. Főleg gyertyános tölgyes 
volt sok nyír és nyárral, egynéhány erdeifenyővel. Az üdébb részekre luc-, vörös- 
és erdeifenyőt ültették. Az 1938-ban levágott részt 1880-ban újból levágták. Ez a 
dombosabb és szárazabb része. 1924-ben 50 % lucfenyő, 20 % erdeifenyő, 20 % 
vörösfenyő, 10 % tölgysaij, számos gyertyánsaij elegyült. 1952-ben ezt a részt is 
átgyérítettük. A 197. és 198. tagokból 1000 m3-t, holdanként 40 m3-t szedtünk ki.
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Ma itt 35 % lucfenyő, 15 % vörösfenyő, 21 % erdeifenyő, 18 % kocsánytalan 
tölgysaij, 5 % gyertyánsaij, 3 % hárssaij. A műszaki zár miatt itt is a laposabb 
fekvésű és szépnövésű fenyő állományt kellett kiirtanunk. Az erősebb belevágást a 
koronaképzés, s így a természetes felújítás bevezetéseképp lehet tekinteni. Már 
némi újulat megjelent, azonban ezek fejlődéséhez nem elég a világosság. A szép 
erdei-, vörös- és lucfenyő egyedek fejlődése és koronaképzése érdekében 
fokozatosan bele kell nyúlni.

199. tag (Házirét oldal) 1895-1897. években volt levágva. Ez is gyertyános tölgyes 
volt bükkel és nyír, nyárral. Lépesfalva jobbágyközség használta s természetesen 
legeltette is. Az úrbéri elkülönülés után a legeltetés megszűnt, a ritkás foltokat a 
rezgőnyár és nyír azután kitöltötte. Tarra vágása után luc-, vörös- és erdeifenyővel 
ültették be. 1924-ben a közepén átszelő közelítő út elhatárolásával két részre 
osztották. Az

a) részen luc 40 %, vörösfenyő 20 %, tölgysaij 10 %, gyertyánsaij 30 % volt, ma itt a
b) részen 19 % tölgysaij, bükk sarj 7 %, gyertyán 3 %, hárssaij 2 %, lucfenyő 60 %, 

vörösfenyő 4 %, erdeifenyő 5 % van. Néhány nyír nyár, szelídgesztenye. Az úttól 
nyugatra 1924-ben 80 % lucfenyő, 20 % gyertyánsaij volt. Ma itt ugyan az az 
állomány található, mint a

c) részen. Ez utóbbi tagban a luc a talaj szárazabb volta miatt nem megfelelő 
fejlődésű. Állandóan van kiszáradt törzs benne. Az a) részlet véghasználatra van 
előírva.

200. tagon levő faállomány 1895-1899-ig teijedő időben volt levágva. Tölgyes, 
gyertyános saijálloinány volt sok nyírrel, nyárral. Egynéhány szelídgesztenyével és 
bükkel. Gyérítéskor a lágyfákat kiszedték, mint lombfákat. Luc-, vörös-, erdei- és 
feketefenyővel ültették be. Azonban az erdeifenyő csemetékből sok elpusztult a 
saijak árnyékhatása következtében. A műszaki zár miatt az északi részén lévő, 
főleg lucost, le kellett vágni. Az erdei- és lucfenyők főleg a nyugati kitettségű 
részeken elég szép fejlődésűek. Az alomszedés nyomai még 4 évtized távlatából is 
felfedezhetők. 1924-ben 30 % lucfenyő, 20 % vörösfenyő, 20 % tölgysaij, 30 % 
gyertyánsarj volt benne, számos erdei- és feketefenyővel. A nyugati szélen egy 62 
ár nagyságú keskeny, idős (90 éves) sávban 67 % lucos, 6 % vörösfenyő, 19 % 
erdeifenyő, 9 % feketefenyő, egynéhány tölgy, bükk saijjal régi vágás maradványa. 
A 206. tag helyén állott fenyőállománynak. Ma a tag nagy részén kocsánytalan 
tölgysarj 2 1 %, vörösfenyő 19 %, bükk 9 %, gyertyán 3 %, lucfenyő 11 %, 
erdeifenyő 11 %, elszórtan juhar, nyár, hárs, szelídgesztenyével. Némi gyertyán, 
tölgy és bükk újulat. A soros ültetés itt-ott felfedezhető. Egyes részei ritkásak a 
lágyfák eltávolítsa és a talaj kavicsos száraz volta miatt, a lucok gyenge 
fejlődésűek.

201. tag, Délről észak felé eső északi fekvésű erdő. 1837-ben és 1899-ben tarvágással 
volt kitermelve. Ekkor nagy részén 60 % gyertyán, bükk, tölgy, 40 % nyír, nyár, az 
északnyugati sarkában 70 % bükk, 30 % nyír-nyárral elegyesen volt. Luc- és 
vörösfenyő csemetével és tölgy makkrakással újították fel, 1924-ben 30 %
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lucfenyő, 20 % vörösfenyő, 20 % tölgy (mag), 30 % gyertyánsarj volt benne 
számos erdeifenyővel. Ma négy erdőrész van elkülönítve. Az

a) részen régi vágás maradványaiból 100 éves lucfenyves egynéhány vörös- és 
erdeifenyő, tölgy, gyertyán, szelídgesztenyesarjjal szép fejlett állomány van, sok 
luc és egynéhány jegenyeújulattal. A

b) részen 55 éves kocsánytalan tölgysaij 11 %, lucfenyő 61 %, vörösfenyő 10 %, a 
többi bükk, gyertyánsaij és erdeifenyő, hárs, cseresznye és szelídgesztenye. A 
sorokból a lucfenyő lassan pusztul. A

c) részen kocsánytalan tölgysaij 30 %, bükk sarj 11 %, gyertyánsarj 14 %, lucfenyő 
35 %, vörösfenyő 7 %, erdeifenyő 3 % van. A

d) részen 2 % kocsányos tölgy és kocsánytalan 21 %, mageredetű, 12 % bükksaij, 
lucfenyő 55 %, vörösfenyő 5 %, erdeifenyő 4 %, sok gyertyánsarj)al. A dombos, 
szárazabb részeken a lucfenyők lassan pusztulnak.

202. tag. 1837-ben volt levágva s ekkor a tag északnyugati sarkában 6 k.holdon 70 % 
bükk, nyárral, a többi részen 60 % gyertyán, 40 % nyír, nyárral vegyes állomány 
volt. A déli sarkában egy folt erdeifenyő 1857-ből. 1907-1909-ben vágták le. Luc- 
vörös- és erdeifenyő csemetével és tölgy makkal ültették be. 1924-ben 30 % 
lucfenyő, 20 % vörösfenyő, 20 % tölgy, 10 % erdeifenyő, 20 % gyertyánsarjakból 
álló állomány volt rajta. Ma az

a) részen kocsányos tölgy magról 2 %, tölgysaij 6 %, bükk saij 3 %, gyertyánsarj 4 
%, lucfenyő 56 %, vörösfenyő 12 %, erdeifenyő 17 %, néhány cserrel, szelíd
gesztenyével, az árok mentén égerrel. A délnyugati sarkában szúkárból származó 
foltban szép lucfenyő csemeték vannak. A

b) rész, amely a nyiladék mellett van, kocsányos tölgy mag 2 %, tölgysaij 36 %, 
bükksarj 2 %, gyertyán 6 %, lucfenyő 20 %, vörösfenyő 34 %. 55 éves. A sarokból 
a lucok eltűntek, kiszáradtak, csak a vörösfenyő és tölgysorok állanak. A déli 
sarkában lévő erdeifenyő állományt 1948-ban vágták le.

203. tag. 1867-ig gyertyános, bükkös volt sok tölggyel. Tarra vágása után luc-, vörös- 
és erdeifenyő csemetével ültették be. A fiatal csemetéket egyrészt a feltörő saijak 
elnyomták. Egyes lucok, különösen az árok mentén jó talajon szépen fejlődtek és 
nagy méretet értek el az üde talajon. Az egyenként állók nagy koronát fejlesztettek. 
A

c) részlet közepén, ahol a fenyőcsemeték kipusztultak, s valószínű, hogy itt egy 
nagyobb hézag keletkezett 1867-ben akácmagot szórtak s így itt egy folt akácos 
nőtt fel. Az elöregedett akác utolsó törzseit a tervút építésekor 1949-ben 
kitermeltük. A sok gyökérsarjból ismét akácos lett a helyén, amelyet aztán 1953- 
ban júliusban körül gyűrűztünk s így ezzel a módszerrel teljesen sikerült az akácost 
kipusztítanunk. 1922-ben egy inkább bükkösnek mondható s gyertyánnal, luc- és 
vörösfenyővel elegyes állománytársulást mutatott. Roth professzornak ez volt az 
első kísérleti területe. A bükköst természetes felújítással akarta felhozni. Az 
adottságok megfelelőknek látszottak. Minden előkészület hiábavaló volt, 1947-ben 
le kellett vágnunk, mert 25 év után sem láttunk egy szál bükkcsemetét sem 
természetes úton, hanem az egész területet ellepte a csalán és a szeder. Az erdőrész 
nyugati felében, főleg a vörös- és lucfenyők alá mesterségesen bükkcsemetét és
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jegenyefenyő csemetéket ültettek, azonban ennek az alátelepítésnek sem lett 
nagyobb sikere, mert a szarvasok állandóan addig legelték, míg ma ezekből az 
áttelepítésekből egynéhány agyoncsonkult, alig félméteres gyenge jegenye és 
elbokrosodott, elnyomorodott bükk csoportok maradtak, okulásul arra 
vonatkozólag, hogy a nagyvad, ha azt a megengedhető szám fölé szaporítjuk vagy 
az ilyen telepítéseket kellően pl. kerítéssel nem védjük, pusztulásnak vannak 
kitéve. A rágást már az egyébként nagy regeneráló képességű bükk, jegenyefenyő, 
nem heveri ki. 1924-ben ezen az erdőrészen lucfenyő 20 %, vörösfenyő 30 %, bükk 
saij 20 %, tölgysaij 10 %, gyertyánsaij 10 %, erdeifenyő 10 %, kisebb foltokban 
akác állomány volt. Az erdeifenyő főleg a délkeleti sarokban. Ma itt kocsánytalan 
tölgysaij 1 %, bükk saij 6 %, lucfenyő 46 %, vörösfenyő 41 %, erdeifenyő 4 %, 
gyertyán 2 %. Ennek az idős állománynak záródása 30 %, 90 %-ban luc, 10 %-ban 
jegenyefenyővel van alátelepítve. 1953-ban a feltörő saijakat, málnát, szedret, 
fűféléket csak nagymérvű talaj előkészítés után sikerült kiszorítani és utána 
beültetni. Minden évben azóta kétszeri sarlózás szükséges, hogy csemetéink 
megmaradjanak, közben az idős fákról állandó mag-hullásból sok természetes 
újulat is keletkezik. A Terv-út mesgyéje természetes erdei- és lucfenyőből zöld 
szőnyeg keletkezett. A

d) részen ÉRTI által kijelölt és törzskönyvezett lucfenyő magtermő állomány áll. 
Minőség és fejlettség tekintetében is kiváló állomány. Mint természetvédelmi 
terület, illetve mint természet emlék, fenntartandó. Három darab (Lf, V f és Ef) 
elitfa van benne kijelölve. A tobozgyűjtés kíméletesen végezendő. Alátelepítése 
kívánatos volna. A

c) részen 70 %-ban gyertyánsaij, 30 %-ban vörösfenyő áll. Úgy látszik az ide ültetett 
fenyőket a sűrű gyertyánsaij kipusztította, csak a gyorsnövésű vörösfenyő tudott 
megbirkózni vele. Elszórtan tölgy, bükk és nyír törzsek is találhatók benne. Az

f) részen mageredetű kocsányos tölgy 4 %, kocsánytalan tölgy 7 %, bükk 12 %, 
lucfenyő 43 %, vörösfenyő 31% , erdeifenyő 3 %, szórtan gyertyán, szelídgesztenye 
és akác található benne. A

b) részen bükk saij 5 %, gyertyánsarj 15 %, lucfenyő 60 %, erdeifenyő 20 %, több 
tölggyel, nyírrel, jegenyefenyővel. 45 éves. A

g) részen kocsánytalan tölgysaij 10 %, bükk sarj 5 %, gyertyánsaij 5 %, lucfenyő 60 
%, erdeifenyő 20 %, öreg luc- és erdeifenyő hagyásfák 1865. évből származnak. A
b), c) és a g) részeken 1924-ben 30 % lucfenyő, 40 % vörösfenyő, 20 % 
jegenyefenyő volt igen sok nyír, nyár és gyertyánsaijjal.

204. tag. 1853-ban 60 % bükk, gyertyán, 40 % nyír, nyár volt rajta sok tölgysaiijal, a 
délnyugati sarkában egy 40 % k.hold nagyságú erdeifenyő folt 1861-ből. 1909- 
1914-ig terjedő idő alatt termelték ki és luc-, vörös- és erdeifenyővel ültették be. 
1924-ben két erdőrészre osztották. Ma is két erdőrészt alkot, amelyek elhatárolása 
az 1924-es évihez közel hasonló. Az

a) részen 1924-ben 40 % lucfenyő, 20 % vörösfenyő, 20 % tölgysaij, 10 % 
erdeifenyő, 10 % bükksaij volt igen sok gyertyánnal és nyírrel. Ma itt kocsánytalan 
tölgysarj 3 %, bükk saij 45, lucfenyő 76 %, erdeifenyő 15 %, juhar, 
szelídgesztenye és jegenyefenyő, vörösfenyő is. A magasabb részeken 
áfonyafoltokkal. A
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b) részen 1924-ben 40 % lucfenyő, 30 % vörösfenyő, 10 % jegenyefenyő, 10 % 
tölgysarj, 10 % erdeifenyő, sok gyertyánsaij volt. Ma itt kocsánytalan tölgysaij 9 
%, tölgysarj 3 %, bükk 3 %, gyertyán 7 %, juhar 5 %, éger 9 %, lucfenyő 40 %, 
vörösfenyő 10 %, erdeifenyő 14 %, elszórtan szelídgesztenye van, az éger soros 
ültetés. A gyertyán második szintet alkot. A műszaki zár miatt nagy területet 
kellett kiirtani.

205. tag. 1848-ban volt levágva, amikor 70 % bükk, gyertyán, 30 % nyír, nyár, 
egynéhány lucfenyő és tölgy volt benne, 1915-18-ig. 68 éves korában újból tarra 
vágták és luc-, erdei- és vörösfenyővel beültették. 1924-ben a benne középen délről 
északkelet felé eső út elhatárolásával két erdőrészre osztották. A mai

a) részen 50 % lucfenyő, 20 % erdeifenyő, 20 % bükk sarj, 10 % gyertyánsarjat sok 
nyír- és nyárral és kecskefűzzel elegyesen találtak. Ma itt bükk saij 20 %, 
gyertyánsarj 40 %, lucfenyő 5 %, vörösfenyő 25 %, erdeifenyő 10 % részben szórt 
részben csoportos elegyülésben. Vörösfenyő az erdőrész minden részén található. 
A

b) részen 1924-ben lucfenyő 50 %, erdeifenyő 10 %, bükk saij 20 %, gyertyánsaij 20 
% volt elegyben. Ma itt kocsánytalan tölgysaij 5 %, bükk 10 %, gyertyán 20 %, 
lucfenyő 25 %, erdeifenyő 30 % van, öreg, 90 éves luc és tölgy hagyásfákkal. Ez az 
egész tag luc- és erdeifenyővel volt beültetve. Az erdeifenyő azonban sokkal 
gyorsabban nőtt, mint a luc, s így sok elnyomott lucfenyőt kellett időközben 
eltávolítani. A bükk és gyertyánsarjak alatt még ma is megtaláljuk az elnyomott és 
már pusztulásnak ítélt lucfenyőket. 1953-ban volt átgyérítve. Általában sok 
lucfenyőt karácsonyfának kiszedtek, vagy kilopkodtak. Sok helyen ismét a régi 
saijállomány-formáját mutatja.

206. tag. Az előbbi tagtól keletre fekszik, rengeteg keresztül-kasul átmenő és bemosott 
közelítő utakkal van behálózva. Itt van ennek az egységnek, valamint az előbb 
tárgyalt erdőkomplexum csemeteszükségletét kielégítő csemetekert is. Hogy ezt a 
csemetekertet mikor létesítették, azt egész biztosan nem tudjuk, de a kerítéséről, a 
benne lévő védkunyhóról, valamint az északnyugati oldalára ültetett cseresznye- 
fákról, no meg a fenyvesítés kezdetidejéről mégis következtethetünk arra, hogy 
1880. körül létesítették. 1952-ben fel kellett hagyni, mert a műszaki zár közelében 
van. A legközelebb lakott helytől pedig 8 km-re. Burgenland leszakadása után 
ilyen nagy távolságra csemetekerti munkást kapni már nem lehetett, de a határ 
menti járkálás sem volt megengedhető. Létesítésekor az akkor még 
Magyarországhoz tartozó Lépesfalva községből (csemetekerttől 1 km-re) munkás 
bőven volt. 1846-ban vágták le. A foltokban a korábbi állományokban is meglévő 
szétszórtan álló erdeifenyőből itt-ott 10 % részben erdeifenyő is volt benne. A többi 
60 % bükk, gyertyán, 30 % nyír, nyár, tölgy. A csemetekert körüli részen az 
árokban 1869-ből származó lucfenyves. Sok vörös- erdeifenyővel és az árok 
mentén égerrel. Ezt az állományt, sajnos úgy látszik jól fejlett volta miatt, 53 éves 
korában tarra vágták. 1924-ben három részt alakítottak belőle. A mai

a) részen akkor 50 % luc, 50 % erdeifenyő volt, sok bükk és gyertyánsarjjal, nyírrel és 
nyárral. Ezen a helyen kocsánytalan tölgysaij 10 %, bükk saij 40 %, gyertyánsaij 
40 %, erdeifenyő 10 %, öreg erdeifenyő hagyásfákkal, szórtan nyír, cseresznye és
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lucfenyővel. Az erdeifenyő hagyásfák szép növésűek. Amint a leírásból és láthatjuk 
a lucfenyves majdnem teljesen elpusztult, az erdeifenyőből is csak egytized maradt 
meg az öttizedes elegyből. A mai

b) erdőrészen 1924-ben erdeifenyő magvetésből 60 %, lucfenyő 20 %, bükk mag 20 
% van sok bükk, tölgy és gyertyánsarjjal. Ma ebben kocsánytalan tölgy 10 %, bükk 
30 %, gyertyán 10 %, erdeifenyő 50 %-ban van képviselve. Néhány alászorult luc
fenyővel, szórtan hárssal és szelídgesztenyével. A luc majdnem mindenhol 
kipusztult a sűrűn nőtt saijak elnyomták.

d) részen 1924-ben luc 30 %, erdeifenyő 50 %, bükkmag 10 %, tölgyinag 10 % volt, 
sok tölgy és bükk saiijal. Ma itt tölgymag 10 %, bükksarj 40 %, gyertyánsarj 35 %, 
nyír 5 %, erdeifenyő 10 % van, idős erdeifenyő hagyásfákkal. A régi saijállomány 
lett belőle nyár nélkül, kevés nyírrel. Az erdeifenyő hagyásfák szép növésűek. Az

e) részen 1924-ben 80 % lucfenyő, 20 % erdeifenyő volt sok vörösfenyővel, tölggyel, 
gyertyánsaiijal, az árokban égerrel. Itt ma kocsánytalan tölgymag és saij 10 %, 
bükk 15 %, gyertyán 15 %, nyír 5 %, szelídgesztenye 5 %, éger 30 %, erdeifenyő
20 % van benne, sok juharral és hárssal. Az égerek szép fejlődésűek, a többi 
gyomos sűrű rész. A

g) részlet keleti sarkában a domboldalban erdeifenyő csoport, mellette egy folt akácos 
volt. A műszaki zár miatt ki kellett irtani. Az egész erdő ismét egy rossz saijerdő 
típusát mutatja. Mielőbb át kellene alakítani.

207. tag. Ligeterdő. 1846-ban volt levágva Lépesfalva jobbágyközség erdejével össze
függően, annak szomszédságában feküdt. Állandó legeltetés és alomhasználat folyt 
benne. 60 % bükk saij, 20 % tölgysaij és 20 % nyír, nyárral volt elegyesen. 1922-
25-ig teijedő időben vágták le és jegenye-, erdeifenyővel és tölgymakkal ültették 
be. Az erdeifenyő az amúgy is száraz talajon a gyengén fejlődő, sínylődő lucfenyőt 
elnyomta. Sok kiszáradt belőle. Ma itt négy erdőrészt alakítottunk. Az

a) részen 40 % tölgy (mag), gyertyánsaij 10 %, nyír 15 %, lucfenyő 10 %, vörösfenyő 
5 %, erdeifenyő 26 %-kal van képviselve. A

b) részen a tag délnyugati sarkában gyertyánsaij 5 %, lucfenyő 35 %, jegenyefenyő 10 
%, vörösfenyő 25 %, erdeifenyő 25 %, soros ültetésű. A jegenyefenyők jórészét a 
szarvasok megették, pedig minden második sor jegenyefenyő volt. A lucfenyők egy 
része is kéregsérült, szarvas hántásos. Sokat loptak a szomszéd község lakói is 
karácsonyfának. A

c) részen kocsánytalan tölgy 5 %, bükk saij 5 %, gyertyán 5 %, nyír 5 %, 
szelídgesztenye 5 %, lucfenyő 5 %, vörösfenyő 5 %, erdeifenyő 65 %-kal van 
elegyülve. Öreg erdeifenyő hagyásfákkal, hárssal és egy kis folt akáccal. Sok a fű, 
gyom, áfonya, hanga. A

d) részen 5 % tölgysaij (kocsánytalan), 5 % bükk saij, 60 % gyertyánsarj, 10 % 
szelídgesztcnyesaij, 20 % erdeifenyő, öreg erdeifenyő hagyásfákkal. Nagyon 
félreeső, elhanyagolt erdőrész.

208. tag. 1846-ban volt tarra vágva. Ekkor és utána is 40 % bükk, gyertyános, 30 % 
tölgy, 20 % nyír, nyáras volt. 1919-1926-ig volt levágva ismét, 70 éves korában. 
Sok erdeifenyő is volt benne. Luc-, erdei-, fekete- és jegenyefenyővel ültették be.
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Egyszer volt tisztítva. Azóta is ebben az állapotban van. 1955-ben volt némi 
gyérítés benne. Ma az

a) részen 15 % gyertyánsaij, 5 % nyír, 70 % lucfenyő, 10 % erdeifenyő van benne. 
Erdeifenyő, tölgy, bükk és vörösfenyő hagyásfákkal. Sok lucfenyő van benne 
elnyomva. A

b) részen bükksaij 5 %, gyertyánsarj 60 %, nyír 10 %, lucfenyő 20 %, erdeifenyő 5 
%, szórtan sok tölgy, hárs, gyertyánnal. Foltokban sok a cseije. A

c) részen gyertyánsaij 5 %, lucfenyő 70 %, jegenyefenyő 20 %, erdeifenyő 8 %-kal 
van képviselve. Soros ültetésű. Idősebb bükk, gyertyánnal. A jegenyefenyőt részben 
a szarvasok rágták, részben kilopkodták.

209. tag. Kétoldalt az országhatár, keleti szélét a mélyárok (száraz árok) határolja. 
Igen nehéz fekvésű terület. Erősen északi lejtésű, s így az itt kitermelendő 
anyagnak kiszállítása nagyon körülményes. 1854-ben volt levágva és 1927-ben. 
1854-ben bükkös, tölgyes, gyertyános volt sok nyírrel és nyárral. 1924-ben bükk 
saij 30 %, tölgysarj 50 %, gyertyánsaij 20 %, sok nyírrel, nyárral és hárssal. Luc-, 
vörös- és erdeifenyővel ültették be és tölgymakkot raktak bele. Sarlózva volt, de a 
tisztítása elmaradt. Ma 5 % tölgy, 5 % bükk sarj, 15 % gyertyánsarj, 5 % hárs, 15 
% nyír, 5 % szelídgesztenye, 10 % lucfenyő, 10 % vörösfenyő, 30 % erdeifenyő 
van benne. Öreg tölgy és erdeifenyő hagyásfákkal. A műszaki zár nagy területet 
vett igénybe.

210. tag. E tájegység utolsó tagja, az ország legészaknyugatibb csücskében. Az 
Aupatak a lépesfalvi határ és az előbbi tag által határolva, mélyen bevágott, 
kimosott és Lépesfalvára vezető közelítő úttal kétfelé van osztva. Főleg bükkös 
volt, gyertyán, illetve tölgysaiijal, nyírrel és nyárral. 1854-ben volt levágva és 
1927-ben luc-, vörös- és erdeifenyő csemetével és tölgymakkal volt berakva. Ma 
kocsánytalan tölgymag 5 %, tölgy 5 %, bükk saij 5 %, gyertyánsarj 5 %, nyír 10 
%, szelídgesztenye 25 %, lucfenyő 10 %, vörösfenyő 5 %, sok öreg erdeifenyő és 
tölgy hagyásfákkal. Ez a tag is éppolyan elhagyatott, mint az előbbi. Szinte 
hozzáférhetetlen.

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy ezen a tájegységen a bükk, tölgy, gyertyán, 
valamint az erdeifenyő őshonos fafajok. Azonban az északi fekvésű üde oldalakon és 
nyirkos völgyekben a luc is szépen fejlődik. A szárazabb dombokon, gerinceken a 
vörösfenyő és erdeifenyő jól érzi magát. Gyertyán természetes úton mindenütt 
megjelenik, nagyobb foltokban is. Ilyen helyeket ellepi a nyír. Az árkokban szépen 
fejlődik az éger. Az egynéhány idősebb jegenyefenyő azt mutatja, hogy ennek is az 
eddiginél nagyobb teret kell biztosítani. A mélyebb fekvésű helyeken a kocsányos tölgy 
telepítését is meg kellene kísérelni fokozottabb mértékben.
1885-ben a kitűzött cél az volt, hogy e terület 20 %-án, főleg a gyenge talajon 
feketefenyő, 40 %-án lucfenyő, 20 %-án tölgy, 20 %-án vörösfenyő állományok 
legyenek, természetesen elegyesen. Az 1924-es üzemterv ezt a merev előírást 
módosította, noha az addig tenyésztett fafajok, mint a luc-, vörös- és erdeifenyő, vala
mint a tölgy szép fejlődést mutattak, oly módon, hogy ezentúl a bükknek, jegenye
fenyőnek előnyt kell biztosítani, továbbá a szelídgesztenyét, égert a völgyfenekekre.
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valamint még a kőrist, szilt és juhart írt elő ültetni elegyesen. Sajnos téves felfogásból 
a gyertyán, nyír és nyár kiirtását is előírták, azért, hogy azok a nemesebb fafajok 
fejlődését ne hátráltassák. így a 134. oldalon lévő táblázat szerint, míg 1885-ben és 
valószínű több évszázaddal ezelőtt is a gyertyán 34, a nyír, nyár 25 %-kal szerepelt, 
1924-ben már a gyertyán 15 %-ra, nyír-nyár 2 %-ra, 1954-ben a gyertyán további 
csökkenése és mellette a tölgy csökkenése is látható. A lucfenyő %-a 1924. év óta 
csökkenőben van, a vörösfenyő %-a nem változott, az erdeifenyőé pedig emelkedett. A 
jegenyefenyő kis százaléka a nagymérvű szarvasok által okozott károsításban 
keresendő. Feketefenyő eltűnőben van. Tenyésztése itt semmivel sem indokolt. Egyéb 
fel nem sorolt fafajok, hárs, juhar stb. ebbe az elegybe jól beillenek.
1885-ig 30 éves volt a vágásforduló. Ezt ekkor 60 évre, 1924-ben pedig 80 évre 
emelték, mégpedig 10 évenként 10-10 évvel. 80 évre azért nem volt lehetséges, mert a 
60 évnél idősebb állományok majdnem teljesen hiányoztak, másrészt a fahozamban 
olyan mérvű kiesést eredményezett volna, hogy a város azt nem bírta volna el. Már 
ekkor is nagy volt a fahiány. A város lakossága nőtt, a rossz saijállományok a 
szükségletet már ekkor sem tudták kielégíteni. Évente mintegy 6000 m3 tűzifa 
behozatalára volt szükség. 1885-ben az évi vágásterület 15 k.hold volt 1200 m3 
fatömeggel, 1924-ben 11.3 k.hold volt 38 m3 fatömeggel, 1924-ben 78 k.hold 916 m3 
fatömeggel.
Amint azt az előbbi leírásokban is láthatjuk a vágásforduló felemelése, a fenyőfélék, 
tehát a gyorsabban növő fafajok betelepítése, a legeltetés beszüntetése, az alomszedés 
megtiltása, jótékonyan hatott a fatömeg gyarapodásra. Az erdő értékének rohamos 
emelkedése gyümölcsözően mutatkozik azokon a helyeken, ahol az állomány- 
ápolásokat, tisztításokat, időben végrehajtották. Ezek a munkák azonban sok helyen 
kis mértékben, rendszerint csak akkor történtek meg, amikor értékesíthető faanyag is 
kikerült belőlük, tehát későn végezték s így a beültetett csemetékből főleg a 
fényigényesek elpusztultak. Akadályozta ezeknek a munkálatoknak időbeni elvégzését 
a nagy emberhiány is, a szomszéd községek elcsatolása, és az erdő feltáratlansága is. 
A Hidegvízvölgyi, Fehér-út építése sokat segített ezen, azonban a gerinc vonaltól 
északra eső terület csak rossz, mélyen kimosott, s csak igen ritkán használható, 
keskeny földutakkal volt ellátva. Az itt lévő állományok már sürgős beavatkozást 
kívántak. Ennek a területnek a feltárása végett 1942-ben a 193. tag vasúti töltésén 
átvivő útból kiindulva a 194, 195, 196, 197, 198 és 200. tagok határ menti szegélyén a
206. tagig egy-egy nyomtávú szállító utat terveztem és ebben az évben meg is 
kezdettem. Sajnos ezt a tervet a műszaki zár miatt fel kellett adnom. 1948-ban újból 
felvetődött ennek az útnak a szükségessége, ekkor úgy véltem, hogy minden útépítési 
szabálytól eltérően a 190. tag nyiladék és Fehér-út találkozási pontjából kiindulva a
203. tag délkeleti sarkáig a gerinc mentén haladva, innen a rétegvonalakat követve a 
Zsilip-árok felső részét megkerülve lejutunk a 205. tagig. Ehhez csatlakozóan a 208. 
és 209. tagok határvonalát képező völgy és az egész 207-es tag jól megközelíthető. Az 
út 1950-ben elkészült. Alapkövezése elmaradt, kétirányú közlekedés részére keskeny, 
egyirányú közlekedésre széles. A MÁLLERD tűzette ki és építette meg, s így ennek 
hibája a tervezés a kivitelezés terhére írandó. Az első részét a 190. tag északnyugati 
sarkáig 1953-ban alapköveztük. A további alapkövezés is kívánatos volna. Az 
ideépített munkásszállások, istálló és az új tervút mindenben biztosíték arra nézve, 
hogy a közeljövőben e területen felnőtt és szépen fejlődő állományok állandó, gyakori 
és mérsékelt gyérítése lehetővé váljon. Fatömegük ezek kihatása következtében
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fokozatosan emelkedik, záródásuk lehetővé teszi, hogy minőségben s így értékében 
ezek az erdőrészek is elit állományokká váljanak. Szépen fejlett koronájuk, gyakori 
magtermést hozó koruk a jövő többszintű állományainak biztos záloga. Már most is 
ott, ahol a talajra némi világosság jut a különböző csemeték megjelennek, különösen 
akkor, ha a talaj is fel van sértve.
Cserjeszint úgyszólván mindenütt van, a sűrű lucosok kivételével. Ezek alatt 
növényzet, ha már záródott, meg nem él. Fényigényes fákkal csak úgy elegyíthetjük, 
ha utóbbiaknak a kellő növő teret s fényt biztosítjuk.
Az eddigiektől eltérő s már ismertetett növényeken kívül más ritka növényről nem 
tudok.
Elemi csapások az egyes tagoknál megemlítetteken kívül, mint pl. hó, zúzmara, 
széltörés, nem fordult elő. Fenyőszáradék sem több az általában megszokottnál.
Most, hogy ennek az egységnek az északi oldala le van zárva, emberek által okozott 
károsítása teljesen megszűnt. Vad által okozott károk sem igen észlelhetők, igaz, hogy 
fiatalosok úgyszólván hiányoznak. A természetes újulatok oly sűrűek, hogy ott egy-két 
csemetének levágása jelentéktelen.

Összefoglalóan az egész erdészet fafaj és korosztály viszonyairól készítettem az alábbi 
kimutatást.
Ezek szerint
• 1785-ben a kimutatható fenyő maximálisan 4 k. holdra tehető, amelynek kora 

ismeretlen.
1837-ben 219 k.hold az egész területre vonatkoztatva 5,5 % 15-28 éves
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1036 kh. 15,5% 1895-ben 853 164 18 1 - - - - - -

3294 kh. 50,0% 1925-ben 764 719 598 553 495 93 46 2 24 -

3267 kh. 54,0 % 1955-ben 353 241 359 606 614 530 275 190 75 -

Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Sopron város határában 
lényegesebb fenyősítés az 1870-es és e körüli években kezdődött, amikor a város külön 
gazdálkodhatott s amikor az erdeinek s erdőtalajainak feljavítása tovább már nem volt 
halasztható.
így elmondhatjuk, hogy ezeknek az erdőknek ősfafajai nagy részben a kocsánytalan 
tölgy és a gyertyán voltak kevés bükkel, szelídgesztenyével, hárssal és égerrel, 
mindenütt nagy mennyiségben volt a nyír-nyár, mint az erdők folyamán kiritkult 
állományokban betelepült töltelékfa s amelyeknek mennyisége az átalakítás előtti 
időben mintegy 30 % volt.
Sajnos ezt a két fafajt azóta sokáig gyomfának tekintették és erdeinkből nagy részben 
kiirtották.
1800-as évek előtti időkben míg közösen gazdálkodtak a lakosság száma a 15. 
században 4.000, a 17. században mintegy 8.000 lélek volt. Azt olvassuk, hogy 1575- 
76-ban milyen nagy sáskajárás, tűzvész, 1590-ben földrengés, 1644, 1655, 1656-ban 
döghalál pusztított, amikor egy év alatt 3.000 embert temettek el, 1673-ban ismét 
földrengés rázta meg a várost. 1713-ban ismét dögvész pusztított, amely elől 
tömegesen menekül a lakosság, 1740-ben marhadögvész és nagy erős tél. 1786-ban
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jégzápor, árvizek és hatalmas tűzvészek pusztították a várost, ilyen körülmények közt 
aligha gondoltak az erdők felújítására. A sok és hosszantartó háborúk, hadisarcok stb 
mind amellett szólnak, hogy az 1880-ban megkezdett átalakítások előtt az erdőért, az 
erdők állapotának feljavítása érdekében vajmi keveset tettek.
Ennek az erdőnek történetét három korszakra bonthatjuk. Az első időszak a közös 
használat ideje minden szakszerű kezelés nélkül a talajok és erdők állapotának teljes 
leromlásainak 1850-ig. A második időszak ettől kezdve a felszabadulásig, 1945-ig, a 
harmadik időszak az állami tulajdonba vételtől kezdődik.
Az első időszakból az elmondottak szerint nem sok jó maradt ránk.
A második időszak alatt a város óriási áldozatokat hoz, hogy erdejét átalakítsa, a 
talajok termőképességét fokozza. Ezekben a mélyre ható változásokban, ha az elmúlt 
80 év gazdálkodási eredményeit vizsgáljuk, az erdészeti tudományok, a haladó 
biológia mai magas fokán át, sok hibát fedezhetünk fel. Ezeket a hibákat azonban nem 
kifogásolhatjuk, hanem az elért eredményeket óriási vívmánynak kell tekintenünk s 
úgy vélem abban az időszakban egyedül állónak.
Mindezeket az eredményeket, amelyeket már elmondtam azoknak a szak férfiaknak 
köszönhetjük, kik akkor az erdészet élén állottak s ha egyik-másik csak egynéhány 
évig is volt vezető, minden ténykedése arra irányult, hogy a rábízott erdőt jobbá tegye. 
A XIX. század erdőmesterei: Ditz Ignácz, Scherffel Róbert, Pausinger, Hlavacsek 
Frigyes, Biesel Gyula, Kellner György. Nem mulaszthatom el, hogy meg ne 
emlékezzek arról a férfiúról is, ki az utóbbi erdőmesterek mellett 1874-től mint fiatal 
segéd lépett a város szolgálatába s ki esztendeig megszakítás nélkül az erdők 
jobbátételéért, azok átalakításáért fáradozott, s egy pillanatig sem szűnt meg azon 
munkálkodni, hogy az 1885-ben lefektetett alapelvek valóra váljanak, Sopron 
fenyveseit övezzék s hogy ezek az erdők s az alattuk fekvő villanegyedek Sopront 
üdülő várossá emeljék.
Az ő kezdeményezésére nyílt meg a várost a villanegyeddel összekötő Alsó Lővér- 
utca. Mindenütt ott volt, ahol a városon szépíteni kellett. A sok-sok kilátó, erdei 
sétaúttal Sopron természeti szépségekben oly gazdag vidékeit feltárta, s amelyeken ma 
fiatalok és öregek, férfiak és nők a nehéz munka után kirándulnak, pihenést, az erdő 
csendjét keresik.
A város emléktáblát állított fel nagy fiának a kedvenc helyén, sajnos ez a pihenőpad 
nagyon megrongált állapotában a hiányzó táblájával nem emlékeztet arra, hogy ki volt 
Muck Endre.
Ennek az erdőnek harmadik időszaka az állami tulajdonba vétellel kezdődik, amikor a 
magyar nép Pártunk és Kormányzatunk a szovjet tapasztalatok és útmutatások, 
valamint a haladó biológia alapján az Erdőmémöki Főiskola tanárai és az Erdészeti 
Tudományos Intézet Sopronban kutatói tanácsa alapján, óriási anyagi áldozatok 
árán, a gazdaság vezetői mindent elkövetnek, hogy ezt az erdőt sokkal szebbé, 
értékesebbé tegyék mint volt valaha.

Sopron, 1955.

Tamás József.

(Megjegyzés: utolsó gépelt otdal-atöbbMel etentétben-erősen rongálódott A szerk)
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Az egész erdő területén (közbirt.-kat kivéve)

Fanem Év 0-
10

11-
20

21-
30

31-
40

41-
50

51-
60

61-
70

71-
80

81-
90

91-
100

Puszta
vágás Tisztás Összes %

1895 249 312 173 389 492 27 - - 2 - 1644 24
Tölgy 1925 218 259 230 165 275 114 415 76 - - . 1752 26

1955 41 223 332 275 191 220 150 59 32 1 1 . 1525 26
1895 80 108 84 103 7 - - - - 382 8

Bükk 1925 23 64 50 11 19 84 79 4 - - 334 5
1955 - 11 15 28 61 89 32 8 47 5 - - 296 5
1895 192 511 495 232 411 10 - - - . . . 1851 27

Gyertyán 1925 98 88 136 85 171 168 156 39 - - - 941 14
1955 18 79 121 160 91 102 22 13 22 2 - . 630 11
1895 535 93 - - - - - - . 628 11

Lucfenyő 1925 459 471 347 325 275 55 33 2 24 - _ 1991 30
1955 121 116 153 316 369 284 155 85 43 11 - . 1653 27
1895 11 9 11 1 7 3 - - _ 42 1

Erdeifenvő 1925 168 81 36 43 67 3 9 - - - 407 6
1955 205 76 136 165 69 75 30 39 9 3 - . 807 13
1895 156 9 3 - - - - - _ . 168 3

Feketefen vő 1925 3 11 36 65 33 13 - - - - - 161 3
1955 4 3 14 26 31 25 20 18 1 - - . 143 3
1895 148 45 4 - - - . - - _ _ 197 3

Vörösfenvő 1925 73 140 179 120 117 22 4 - - - - 655 10
1955 18 25 32 47 143 142 70 48 22 9 - . 556 9
1895 3 8 - . . _ 11 _

Jegenyefenyő 1925 61 16 - 3 - - - - _ 80 1
1955 5 21 24 52 2 4 - - - - - . 108 2
1895 97 239 507 248 362 8 10 - - - _ 1471 21

Nyír, nyár 1925 2 5 116 43 - - - - - - - - 166 2
1955 7 24 15 20 2 1 1 - - - - - 70 1



1895 6 - - - - _ - _ _ 6 _
Akác 1925 - 14 - 3 - - _ _ _ 17 _

1955 - 15 - - - - - - - - - - 15 _

1895 3 2 15 5 9 - - - - - _ 34 1
Eger 1925 2 6 4 7 1 2 - - - - - 22 1

1955 12 8 15 8 12 3 4 2 - - - - 64 1
1895 - - 8 20 2 - - - _ _ 30 _

Hárs 1925 - 1 - 12 2 2 - - - _ 17 1
1955 - 7 8 8 1 - 5 3 3 - - - 35 1
1895 7 1 - - - - _ _ _ _ 8 _

Kőris 1925 - - 2 - 1 - - - - _ _ 3 _
1955 4 7 3 - 1 2 - - - - - 17 -

1895 8 2 - 30 1 - - - . _ _ 41 1
Egyéb 1925 - 2 1 - - - - - - 3 _

1955 6 7 2 16 3 14 3 8 - 1 1 . 61 1
1895 1415 1311 1324 989 1405 57 10 - 2 - 158 6671 100

Összes 1925 1107 1155 1137 869 973 465 698 121 24 - - 36 6585 100
1955 441 622 870 1121 976 961 492 283 179 33 2 - 5980 100

Fenyő 54 %
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