
kiritkulásával keletkezett cseijék alá erdeifenyőt ültettünk sorokban. A későbbi 
években, amint a csemeték erőteljesen fejlődni kezdenek, az ernyőket tovább ritkítjuk, 
de most már a jó növek-vésnek induló fenyők a világosságra jutott füfélékkel jól 
megküzdenek, sőt azokat ki is pusztítják.
A másik irányban 7 ha-on a legidősebb s már ritkás állományokban igen mérsékelt 
bontást hajtunk végre s ebben szintén lehetőleg sorokban bükk csemetét ültetünk. Az 
első ilyen eljárással ültetett s állomány alól szedett csemeték szépen fejlődnek.
Ezzel az eljárással elérjük azt, hogy a talajaink az állandó árnyalással üdék maradnak, 
a páratartalom is erősebb, a talaj nem gyomosodik el, a saij hajtások egy részének 
kivágása útján közbirtokosságunkat az őnekik járó fához is juttatjuk, az idős 
állományok bontásával azok több élettérhez jutva nagyobb fatömeget produkálnak.
Itt helye volna az eddiginél nagyobb mértékben a szelídgesztenyével vörösfenyő 
állományok létesítése is, mert mind a két fafaj esetleg hárssal elegyítve jól megfér 
egymás mellett és ezek az itteni muszkovitos gneisz talajok tenyésztésüknek megfelel
nek.
Szelídgesztenye: Castanea Vulgáris, Fagus Castanea, elsőrendű jelentőséggel bíró 
fafaj. Állítólag a görögök Kis-Ázsiából hozták és azután a rómaiak terjesztették tovább 
birodalmukban. Valószínűleg így került hozzánk is.
Fájának szijácsa nagyon keskeny sárgásfehér, gesztje világos, vagy sötétbarna, 
bélsugarai a tölgyétől eltérően alig láthatók. Fája kemény, erősen csersav tartalmú. 
Tüzelőereje a tölggyel vetekszik s igen jól hasad. Elsőrangú kádárfa szárazon vagy 
vízben építve igen tartós.
Szereti a meleg klímát, de a mi időjárási szélsőségeinket is jól bírja. Meglehetősen 
sűrű lombozatú ámytűrőségről tanúskodik és a bükk és tölgy között van. Sarjadzási 
képességét évszázadokig megtartja.

Brennbergi tájegység

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

69



1. „A főhasználatképpen termelt fatömeg csak a vágást követő nyár folyamán 
takarítható ki a vágásterületről.

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

„Az ültetés éppen a szükséges ápolás érdekében mindenütt sorokban történt. Az 
alkalmazott fanemek megválasztásánál tisztán a termőhelyi viszonyok voltak 
irányadók. A felújításnál az előírt 60 % tölgy makkvetés nem teljesíttetett azért, mert 
az elérendő fanem elegyarányhoz képest elegendő a mutatkozó saij és gyökhajtás és 
különben is a tölgyvetés itt a buja saijadzás miatt céltalan lett volna, 
így az előírt fenyők között tölgy, gyertyán, bükk sarjhajtások maradtak. Ez a 
közbeelegyítés nemcsak azért mutatkozott kívánatosnak, mert ezáltal a fenyőket 
fenyegető széldöntés veszélye némileg csökkentetett, hanem a vegyes állományok 
egyéb előnyei is biztosíttattak és végül kívánatosnak mutatkozott a hozam értékét a 
nélkülözhetetlen tölgy termelése által még inkább emelni.”
Amint a fenti leírásokból is látható, ezen a területen évszázadokkal ezelőtt főfanem a 
bükk, gyertyán és a kocsánytalan tölgy volt, amelyek közül elsősorban a bükk pusztult 
ki gyenge saijadzási képessége miatt s helyét mindinkább a gyertyán foglalta el. A 
tölgy inkább a szárazabb déli oldalakon terpeszkedett. A hosszú évszázadokig tartó, 
rövid vágásfordulójú tarvágások következtében a tuskók már annyira elöregedtek, 
hogy évtizedről-évtizedre mindig kevesebb növedéket biztosítottak s ezért már 1880- 
ban elhatározták, hogy ezeken a területeken is teljes fanem cserét alkalmaznak 
talajjavítás céljából. Erre a célra a lucfenyőt és vörösfenyőt választották tölggyel 
vegyesen.
Az immár 80 év óta folyó fenyő átalakítás, illetve fenyőtelepítésről a következő 
véleményt mondhatjuk.
A lucfenyő a neki megfelelő üde, mély völgyekben, nyirkos északi oldalakon jó 
fejlődést mutat, gyorsan nő és nagy fatömeget szolgáltat. Azonban gyakran található a 
Trametes radiciperda (Poliporus anosus nevű gomba) által pusztított törzs is. Ez a 
gomba a lucosok legnagyobb veszedelme, mert úgy a fiatal, mint az öreg fákat megöli. 
Egyes pontokból, gócokból kiindulva az állományban nagyobb hézagokat üt. 
Miceliuma a gyökerek héjában, fájában él, ahonnan a törzs alsóbb részeibe is behatol. 
A lepényszerű s különböző nagyságú termőtestek a gyökereken találhatók. A finom 
likacsokkal behintett himenium réteg hófehér. A kérgen nem látható, csak a kéreg 
pikkelyek alatt.
A spórákat egyik helyről a másikig főleg egerek hurcolják el. A spóra a nedves 
gyökéren könnyen csírázik és terjed. Régen az erdészek vörös-nedvesedésnek hívták. 
Az ilyen gomba által megtámadott és elpusztított gyökerű fákat a szél is könnyen 
kifordítja, vagy ha már a törzs részén is pusztít, kettétöri. Magzókort szabadállásban 
már 30 éves korban, zárt állásban 60-70 éves korban éri el. A neki nem megfelelő 
talajokon már korábban is. Rendesen 40-50. évben terem elég bőségesen. Az érett mag 
rendesen februárban az első déli meleg szelek idején kezd hullani.
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A mag csíraképességét 3-4 évig is megtartja. Az első években elég lassan, később 
rohamos fejlődésnek indul s hajtásai később az 1 métert is meghaladják. A fiatalos 
áthatolhatatlan sűrűséget képez. Ágait csak nehezen s nem mindenhol veti le. A 
lehulló tű vastag réteget képez. Sokáig megtartja zárlatát s így alatta még mohák sem 
találhatók. Tehát az az elgondolás, hogy a sorok közt hagyott lomb sarjak majd jó 
elegyes állományokat mutatnak, nem vált valóra. Sokáig 25-45 évig is bíija az 
árnyékolást, míg felülkerekedvén alatta még fűszálat sem tűr, alatta más mint vastag 
tű alom nem található. A sorok közt hagyott gyertyán sarjak korhadt tuskói 
tanúskodnak arról, hogy még a gyertyán sem bírja ezt a komor sötét árnyékot. Nálunk 
a szárazabb helyeken sokat szenved a tavaszi és nyári szárazságtól. Csak ott tenyészik 
jól, ahol a júliusi közép hőmérséklet 18 °-nál nem nagyobb. Sekély gyökérzete a talaj 
legfelsőbb rétegében helyezkedik el, s ha ez kiszárad, a lucfenyő betegeskedni kezd s 
így a szúkárosításnak esik áldozatul. Az 1870-ben telepített lucosokban igen nagy kárt 
tett az 1928/29-es hótörés, a későbbi telepítéseken pedig az 1947/48-ban fellépett nagy 
kiteijedésű szúkárosítás.
Egyes helyeken feketefenyőt is közbeelegyítettek vagy kis csoportokat, foltokat ültettek 
be vele. Ezek a fák sokáig igen lassan fejlődtek a talaj mész szegénysége miatt. Egyes 
helyeken teljesen kipusztultak, vagy növekedésükben visszamaradtak.
A vörösfenyő fejlődése jónak mondható akkor, ha koronája szabadon áll. Az 
oldalámyékolást nem bírja. Ez esetben koronátlanná válik, nem fejlődik és kipusztul. 
Más fenyőkkel csak úgy elegyíthető, ha egynéhány évvel korábban ültetjük be s ezután 
akár luc, akár jegenyefenyőt vagy bükköt alátelepítünk.
A tölgynek a luccal, vörös- vagy jegenyefenyővel való telepítése nem vezet sikerre. Ez 
utóbbiak túlszárnyalják és elnyomják. Inkább bükkel és gyertyánnal elegyítendő. A 
tölgy erősen fényigényes fa. Szereti az ásványi anyagokban gazdag talajokat. 
Kezdetben lassan nő, s ilyenkor bokrosodásra hajlik. Magassági növekedése csak 
töltelék fa jelenlétében indul meg. Az oldalárnyékolást jól bíija, de fedetlen fővel 
szeret nőni, vagyis a felső árnyékolást nem tűri. Ezért tisztogatásaink alkalmával arra 
törekedjünk, hogy a tölgy vezérhajtása fölé nőtt egyébfát, vagy ágat elsősorban 
levágjuk. Törzsén sok az alvó rügy s ezért ha valamely törzs szabaddá válik, koronája 
felülről lefelé lassanként elszárad s ilyenkor a törzset az alsó rügyekből fattyú hajtások 
lepik el. Úgyszintén ha levágjuk és a tuskót akadálytalanul éri a világosság, az alsó 
rügyekből új hajtások keletkeznek. Újulata az állomány alatt rendszerint csak 2-3 évig 
él. Azonban a járulékos rügyből új hajtás nő, amely ismét 2-3 évig nő és így tovább 
várva míg az anyaállományt levágják, vagy ritkítják. A fagyok iránt érzékeny. Ezen a 
területen rendszerint elegyetlenül találhattuk elég ritka állásban. Pionír fának nem 
tekinthető. Bokrosodásra való hajlama miatt töltelékfának nem alkalmas.
Igen jó fejlődést mutatnak az erdeifenyő itt található egyes törzsei. Egy-két idős 
példányai is erről tanúskodnak. Fája szép hengeres, magassági növekvése is kielégítő. 
Természetes felújításra igen alkalmas. Talajigénye minimális, fényigénye igen nagy. 
Ezért ápolására és a tisztítására nagy gond fordítandó. A kövesháton a 131. tag gerinc 
menti részein egy saij tölgyállomány helyén szép, soros vetésből származó elegyetlen 
erdeifenyő fiatalosunk van. Ámytűrő fafajok, hárs, juhar, gyertyán, bükk behozása 
már most időszerű. A gyertyán, mint őshonos fafaj a száraz déli oldalak kivételével 
mindenütt megtalálható. Fiatalosainkat az erélyes és gyakori visszavágással védjük a 
saijak elnyomása ellen. Korán és bőven terem magot. Állományok alatt sokáig ül. Jó 
talajvédő, illetve talajjavító fa.
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Idős jegenyefenyő törzs csak egy-két darab található. Fiatal jegenyefenyő csoportok, 
erdőrészek igen szép fejlődést mutatnak. Ezen a területen a jegenyefenyőt luc mellett a 
jövő fenyőjének kell tekinteni. A jegenye foltok a 148. és 149. tagban találhatók.
Az első kétszáz négyszögöles csemetekert 1900-ban létesült s csak luccsemete 
nevelését szolgálta. 1947-ben 100, 1953-ban pedig 0,40 hektáros nagyságúvá 
növeltük. Ez ideig még csak luc- és vörösfenyő csemetét termeltünk benne. A sűrű 
magvetésben igen gyakori a csemeték kidűlése, amelyet különböző gombafertőzések 
okozhatnak. Ilyen gomba a Postalozia Hartigli is, amely a szikleveles csemeték 
elhullását okozza azáltal, hogy ott, ahol a sziklevél alatti száracska a gyökérbe megy 
át, tehát a gyengéd magcsemete tövén a héjat és a cambiumot megöli, aminek folytán 
a szövetek összeesnek, megbámulnák, szűkölés és fonnyadtság áll elő, a csemete 
kidűl.

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

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

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

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

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

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

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

1895
Éger 1925 1 5 1 7

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

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

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

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

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

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

21
12 3 13

21
28

2
2

Tisztás 1895 113 113 9
és egyéb 1925 36 36 2

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

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

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

Hidegvíz- Vadászházi tájegység.

A következő tájegységünk ettől nyugat-északnyugati irányban az országhatártól, 
három oldalról határolva a Rákpatak völgy jobb és baloldalán fekszik. Két nagyobb 
mellék-völggyel a Vadkan és Farkas árokkal és a Vörös-árokkal tagolva. Ezen kívül 
több kisebb völgyekkel van szaggatva. Északkeleti határa a Ridegbércárokkal, illetve 
nyiladékkal van lezárva. Hidrografiailag az egész terület egy vízrendszert képez. Az 
árokban mindenhol van egy kis erecske, amelyekből úgyszólván egész éven át 
csörgedez egy kevés, sekély talajvízből táplálkozó víz, amely a szárazabb nyarakon ki 
is szárad.
Legbővebb és egész éven át bővizű a Hidegvízforrás, amelyet a volt városi 
erdőgazdaság 1930-ban kőbe foglalt, befödött és kifolyócsővel látott el. Sajnos az azóta 
eltelt idő alatt senki sem gondozza, a forrásvíz oldalt kitört s ma elhanyagolt 
állapotában alig szolgálja üdítő, nagyon kellemes ízű vizét. Kívánatos volna, ha a már 
befoglalt forrásokat s esetleg új forrásokat is az erdőgazdaság állandóan gondozhatná, 
illetve használható állapota hozná.
Több térkép készült erről az erdőrészről is. így megemlíthetjük Holrsehlay Waldkarte 
1786. évből /II.e.8/a./ Hölzsehlay Plán dér Urb. und Bürgelwald 1827/28-ból /Il.f.i./ 
/Il.d./ 1788. évből Per Andrea Sárközzy Rös. Cam. Ezen a térképen az egész erdő 30, 
közel egyenlő részre van beosztva, minden megnevezés nélkül.
Említésre méltó az 1885-ben készült gazdasági térkép. Ezután az 1952-ben készült 
kataszteri felvételek alapul vétele mellett az 1928-ban l:10000-es léptékben készült és 
végül az 1954-ben készült legrészletesebb, az erdőrendezőségi intézet szombathelyi 
kirendeltsége által készített l:10.000-es léptékű térkép.
Ez az erdőterület a Közép Alpok nyúlványaiként Brennbergi Sarkantyú néven ismert 
kristályos pala nyúlványán terül el. Az egész erdőterületen kő, kőzet nem található. 
Altalaja helvetien korú szénfedő, uralkodóan fluvialis kavics. A talaj túlnyomóan
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