
Amint az előző táblázatból láthatjuk, hogy 1880-ban még a gyertyánsaij 42 %, nyír, 
nyár 31 %, bükk saij 12 %, tölgysaij 7 % és egyéb éger, fűz, cseresznye 8 %-ot 
képviselt, addig ma ezek helyét a lucfenyő 27 %-ban, erdeifenyő 10 %-ban, éger 1 %- 
bán foglalta el. A nyír, nyár úgyszólván teljesen eltűnt, százalékban ki sem fejezhető 
mennyiségben található, az is csak a fiatalosokban. Az idősebb állományokból teljesen 
kiveszett, vagy a gyérítések alkalmával távolították el, mint gyomfákat.

Vadászházi tájegység fafaj és korosztály viszonyai

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

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

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

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

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

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

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

1895
Hárs 1925

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

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

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

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

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

1895
Jegenye 1925 3 6 9

fenyő 1955 - - - 2 - - - - - - 2
1895

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

Juhar 1925

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

Szelíd
gesztenye

1895
1925
1955 9 9

Összes
1895
1925
1955

182
149
54

53
176
87

172
137
36

268
1

123

240
169
83

3
30

249
261
41 137 21 29

918
923
860

Fenyő 56 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sopron, 1955.

Tamás József.

(Megjegyzés: utolsó gépelt otdal-atöbbMel etentétben-erősen rongálódott A szerk)
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