
madársisakot /Cephalanthera damasonium, longifolia/ és a sédbúza nevű, nagy 
tömegben előforduló füvet a Deschampsia flexuosa-t.
Nyíltabb helyeken a sárgavirágú boglárka virít. Az ajakosok közül az ostorindás 
/Ajuga reptans/. Sárga árvacsalán a völgyekben.
Júniusban már a fufélék is megjelennek. Ilyen a szagos boíjúpázsit /Anthoxanthum 
odoratum/. A bükkösök jellemző füve az egyvirágú gyöngyperje. /Melica uniflora/ és a 
gyöngypeije /M. nutans/.
A fehérfürtű tündérfurt /Aruncus silvester/. Bükkös jellemzője a lilafejcskéjű magyar 
varfu /Knautia diymeia/.
Lucosokban, bükkösökben a piros nyúlsaláta /Prenanthes purpurea/. Talaja homokos 
agyag csillámpalás gneisz kőzeten, néhol sekély, néhol mély. Az egész területen csak 
a köves gerincen, ennek is főleg az elején és a végén egészen a felszínen is már 
megtaláljuk a köves altalajt. Egy köves rész az Óbrennbergi út felső elágazása feletti 
146. tag részletében is található. Az erdőterület többi részén homokos kavics réteg 
csak mélyen található.
Az éghajlata hűvös és nedves jellegű. Az évi átlagos hőmérséklet 8 C° fokra tehető. A 
tavasz esős, a nyár száraz, az ősz néha száraz, máskor nedves. A csapadék mennyisége 
átlagosan 750 mm körül mozog. Ez az éghajlat általánosságban kedvező a 
fatenyészetre.

Hidegvíz- Vadászházi tájegység.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A benne található foltok szúkárosításból származnak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

104



178. tagban 1924. évben volt 50 % gyertyánsaij, 20 % hárs, 20 % nyír, 10 % nyár, 
igen sok bükk és az árokban éger és egynéhány öreg lucfenyő. Ebben a tagban ez 
az állomány összetétel ma is megtalálható. % gyertáynsarj, % bükksaij,
% nyír, elég üde homokos agyagtalajjal. Egynéhány bükkböhönc alatt kevés bükk 
újulat is található. A határsáv mentén a szomszéd Ausztria határán levő 
jegenyefenyvesből ide sok mag jutott át s ennek eredményeképpen szépen található 
jegenyefenyő csemete is. Azonban tenyérnyi magasságot sem érhetik el, a 
szarvasok megeszik. Talaján buján nő a fű Carex-el tele, sok páfrány és egyéb 
fűfélék. Tekintettel arra, hogy most már közel húsz esztendeje, hogy az a kísérlet 
folyik, újulat nem mutatkozik, csak évről-évre fokozottabb gyomosodás. Minthogy 
felújítás csak gyertyánból jöhet, kívánatos volna az alátelepítése. Ez a tag 
eredetileg nem is volt kísérleti területnek felvéve. Ma az 1, 2, 3, 4 és 5-ös vonalak 
vannak benne. Szép lucfenyő újulat a „Nagyzuhatag” nevű árok (ebben van a 
Hidegvíz forrás is) mezsgyéjén található nagyobb foltokban, amelyek felett rossz 
növésű gyertyánok további fejlődésüket gátolják, amelyeknek úgy látszik ez a 
szerepük és a talajvédelem. Úgy vélem, hogy a beléfektetett vonalak jellegén nem 
változtatna itt egy kis belevágás, illetve felszabadítás. Az 1945-ben végzett 
jelölések és azoknak 1948-ban történt kivágása a minőségben már sokat javítani 
nem tudott. A sarjeredetű állomány értékesebb fát nem terem, csak tűzifa tömege 
gyarapodik. További kísérletezés megfontolandó. Talaja még üde homokos agyag.

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

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

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

c) erdőrészben 1924-ben vörösfenyő 50 %, gyertyánsaij 30 %, bükksaij 20 %, számos 
nyír. Ma a 9 és 10. vonalak nagy része van belefektetve. Sok az elnyomott lucfenyő 
benne, gyomos Carex foltokkal. A bontás a benne levő újulatnak még nem 
elegendő. A vörösfenyő főleg a műszaki zárba esett. Sokat ki kellett vágni belőle.
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180. tag Korábbi állományainak összetételét már ismertettem. 1871-ben volt utoljára 
tarra vágva. Ez a tag az ország legnyugatibb sarkában fekszik, s ma négy 
erdőrészre van elkülönítve. Ugyanez a beosztása volt 1924-ben is. Két átszelő és 
egy összekötő út van benne. Két oldalról az országhatár, keleti oldalán a nyiladék 
és az északi oldalán a főárokkal van határolva. A 11, 12, 13-as vonalak vannak 
belefektetve, amelyek a különböző erdőrészeket átszelik. 1924-ben az

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hidegvízi tájegység fafaj és korosztály viszonyai 
1895-1955-ig

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

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

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

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

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

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

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

Szelíd 1925 - - - - - - - - -

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

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

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