
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
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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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