
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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