
Új-Orleansban a faházak és vízmedencék készítésére a Ta-
xodium distichumot használják fel kizárólag. 

A belőle készült házfedelek, kis javításokkal állítólag 100 évig 
is eltartanak. 

A világfakereskedelemben újabban nagyobb tért kezd hó
dítani a Cypress fája. Az európai fapiacokra hajókon kerül for
galomba. 

Hazánkban is kezdik már telepíteni a Taxodium disti
chumot. (Folytatása következik.) 

A Bakonyhegység és Bakonyal ja 
természeti emlékei 

írta: Földváry Miksa. 
(Folytatás). 

B) Nevezetes, ritka növények lelőhelye. 
Dr. Borbás Vince és utána mások is azt állították, hogy a 

Bakonynak nincs bennszülött növénye, míg dr. Gáyer Gyula azt 
írja, hogy: „a praenorikummal szemben a hosszabb fejlődésnek 
eredményét mutatja a Bakony . . . bizonyos kétségtelen endemiz-
mussal." 

Mivel a Bakonyban három flóravidék találkozik: a pannó
niai, illír és a norikumi, ez a körülmény érdekes és tanulságos 
megfigyelésekre és következetésekre ad alkalmat s oda kell töre
kednünk, hogy a jellegzetes flóraelemeket fenntartsuk és meg
mentsük. 

A jellegzetes vegetáció általában az erdőalakhoz van kötve, 
ennélfogva léte mindaddig biztosítva van, míg termőhelyét erdő 
borítja, kivéve többek között a lápi flórát, mely a mindinkább 
terjedő víztelenítés és nem ritkán károsan keresztülvitt lecsapo-
lás következtében sok helyről eltűnik. 

Helyszíni megállapításom szerint a Bakonyra nézve neveze
tes ritka flóra nagyobbára hatóságilag kijelölt és jóváhagyott 
üzemterv szerint kezelt véderdőkben található; mivel pedig köz
tudomás szerint ezekben az erdőkben tilos a faállomány letáro
lása, ennélfogva az ott díszlő növényfajok fenntartása és meg
óvása érdekében különös tennivalóra szükség nincsen. De más er-



A veszprémi káptalan erdejében, az Esztergályi-völgyben Primula 
auricula. 

(Földváry Miksa felvétele.) 

dőkben sem fenyegeti veszedelem a növényi ritkaságokat, mert 
vagy a természetes felújítás eljárása van gyakorlatban, vagy ha 
egyik-másik erdő letárolásra is kerül, az legtöbbször előzetesen 
alá volt telepítve, a mezőgazdasági elő- és köztes használattal 
való felújítás eljárását pedig a meg nem felelő talaj- és terep
viszonyok folytán a legkivételesebb helyen és esetben követik. 

Mindazonáltal nem lesz felesleges a továbbiakban az érde
kes, ritka növényfajok lelőhelyéről való megemlékezés azzal a ja
vaslattal, hogy a lelőhelyeknek az erdőgazdasági tervekben való 
tárgyalása és az ott tenyésző flóra megóvása hatóságilag el le
gyen rendelve. 



1. Cifra kankalin (Primula auricula L.). Ezt a növényt 
Veszprém környékén tett kirándulásai alkalmával dr. Rédl Rezső-
találta meg az Esztergályi völgy sziklái között, amiről a „Bota
nikai Közlemények" 1928. évi XXV. kötetében emlékezett meg.. 

A fülvirág, cifra kankalin vagy medvefül tulaj donképeni 
termőhelye a Magas-Tátra, Kriván-Tátra, az Alpok stb. mészkő
szikláin van, a Bakonyban pedig az Esztergályi völgy bizonyára 
az egyetlen lelőhelye, hol az 320 m tengerszínt feletti magasság
ban Cypripedium és más hegyvidéki növény társaságában él. 

Mivel ez a húsoslevelű, világossárga, illatos virágú növény 
igen szép és mert nagyon ritka s az esztergályvölgyi lelőhelyén 
is kevés van, minden kíméletet megérdemel. 

2. Sárga liliom (Hemerocallis flava L.). Ez a világossárga 
virágú növény nemcsak a Bakony erdőségeinek lápos helyein 
található ugyan, hanem szórványosan Somogy és Vas megyében 
is előfordul, mégis mivel eléggé ritka, szintén kímélendő. A sárga 
liliomot a Kafchegy oldalán, a nagyvárzsonyi uradalom erdejének 
F/4, részében lévő Henn-kaszálótól Ny.-ra gyertyán és hárs fia
talos mellett 450 m tengerszínt feletti magasságban találta Hor
váth Miklós főerdőmérnök. 

Dr. Rédl Rezső a Nyugati-Bakonyaljáról is feljegyzi: a de-
vecseri uradalom és a veszprémi püspökség nyirádi erdejének 
határában talált egy telepet, hol a termőhelyi viszonyok olyan 
kedvezőek, hogy e ritka növény kipusztulásától nem kell tartani. 

3. Kígyó hagyma (Allium victorialis L.) szintén ritka a Ba
konyban. Dr. Jávorka Sándor a Barokvölgy közepe táján és nyu
gati végén, északi hűvös lejtőkön bükkfák alatt nagy mennyiség
ben találta. Szerinte itteni tenyészete annál feltűnőbb, mivel 
egész Európában csak a havasalji és havasi tájakon a törpe
fenyő övében vagy nyirkos havasi réteken tenyészik és csak ki
vételesen száll le 1000 m magasságig, míg a Barokvölgyben 
280—330 m magasságban bőven fordul elő. 

4. Tátorján (Crambe tataria Sebők) dr. Jávorka Sándor 
szerint, ki erről a növényről a Természettudományi Közlöny 
1932. évi szeptemberi füzetében részletesen megemlékezett, ha
zánkban ma már csak Balatonkenese mellett, a székesfővárosi 
üdülőtelep keleti részén tenyészik. Igazi hazája Oroszországnak 
fátlan déli steppe-pusztáin van, egészen a Kaspi-tenger mögötti 



Daphne laureola a lókuti erdőben. 
(Földváry Miksa felvétele.) 

kirgiz pusztáig és le a Kaukáziusig. Dr. Jávorka azt gyanítja, 
hogy a lovas magyar nép a füves legelőtérségeknek ezt a feltű
nően kimagasló növényét már az őshazából ismerte és talán a ne
vét is onnan hozta. 

A tátorjánt tehát nemcsak abból az októl kell kímélni, mert 
olyan kevés van belőle, hanem azért is meg kell becsülni, mert 
talán ma már az egyetlen élő kapocs a magyar őshazához. 

5. Ciklámen, kúnrépa (Cyclamen europaeum L.). Ki ne is
merné ezt a lilásba játszó bíborpiros, finom illatú virágot, mely 
szerényen meghúzódik az erdő árnyékában, de átható illatával 
magára vonja a figyelmet. 

Cikláment a Bakonyban csak a Hódosér-völgyében, annak 
Ény. és Ny. lejtőin és a völgy fenekén láttam. Nagyobb mennyi
ségben a Hódosér torkolatától % km-nyire és a völgyfő felé mint
egy 2 km hosszúságban fordul elő vegyes erdő árnyékában. 

Ez a terület Bakonyszentlászló község határában fekszik és 
Esterházy Pál gróf tulajdona, ki azt alkalmazottjai útján gqn-



dosah őrizteti úgy, hogy bár sokan a ciklámennek nemcsak virá
gait tépik le, hanem földalatti gumóit is kiássák és ellopják, — 
itteni tenyészete még sem forog veszedelemben. 

De kár is volna a Hódoseret ettől a díszétől megfosztani, 
mert akkor még nyomasztóbb volna itt a csend és még zordabb 
volna a völgy, melynek fenekén nem csobog a csermely, hanem 
kerek Szent László-pénzek, lekoptatott kövek és mohos sziklák 
hevernek hangtalanul és csak nagy esőzések idején rohan alá a 
gyors folyású víz. 

6. Babérka boroszlán (Daphne laureola L.) a Bakony- és 
Vérteshegységnek, ha nem is tömegesen elterjedt, de eléggé gya
kori örökzöld, szép cserjéje. Meglelhető a Papod-hegy nyugati 
oldalán a rátóti nagymezőtől a Hármashatár-forrásig elhúzódó 
és növényföldrajzi szempontból oly híressé vált Esztergály-völgy-
ben épen úgy, mint a Bakony erdőségeinek árnyékában másutt is. 

7. A hévízi tündérrózsáról (Castalia thermalis (DC.) Simk.) 
a balatoni természeti emlékek leírásában már megemelékeztem. 
Most csak annyit jegyzek meg, hogy ez a gyönyörű virágú nö
vény a hévizi tóban igen jól érzi magát s nemcsak nem pusztul, 
hanem rohamosan szaporodik s a tó levezető csatornáját is ellepi. 

8. A csarab, avarhanga (Calluna vulgáris (L.) Hull.). Dr. 
Borbás Vince a homoki növényzetnek a másodtermőhelyen, a 
hegyről lesodort talajrészen való keletkezését fejtegetve, megál
lapítja, hogy: „A csarab kiválóan kovaföldet és homokkövet ked
vel. Rónaságunk határán azonban gyakran mész- és másfajta 
sziklák vannak, melyeket a csarab természetszerűleg elkerül, te
hát a termőfölddel a síkságra le se ereszkedhetik." 

Ez a magyarázata annak, hogy a csarab a tulajdonképeni 
Nagy-Bakonyból hiányzik, hol Kerner és Pillitz egyáltalán nem 
említi, azonban nyúlványain nemcsak a fentebb említett Sümeg
nél, hanem dr. Rédl Rezső szerint Devecser körül is előfordul s 
pedig a sárosfői erdőben a Kvárdián-tó és a Bivalyförtés között 
homokos, száraz talajon, továbbá a devecseri' határ szélén a 
disznópáskomban. 

Dr. Mágocsy—Dietz Sándor azt írja, hogy a Calluna Sü
megtől keletre még körülbelül 25—30 km-nyire is tenyészik, jó
formán a Balatonpart közvetlen közelében, a Bakony-hegység
ben, nevezetesen a Kisőrsi Paptetőn, hol azt nagy tömegben látta 



Castalia thermalis a hévízi tavon. (1932 június 3.) 
(Földváry Miksa felvétele.) 

40—50 cm magas szárakkal. A Calluna e helyen Mágocsy—Dietz 
szerint az alpesi hatás alatt állott növényzet reliktuma. 

Később a Déli-Bakonyhoz tartozó kékkúti és salföldi hegyek
ben is ráakadtak. 

9. Jóülatú hagyma (Allium suaveolens Jacq.) Káptalanfa 
község határában a Melegvízi rét nyugati részében és a sárosfői 
halastavak környékén él, mely lelőhelyeket dr. Rédl állapította 
meg. Dr. Gáyer Gyula alesenceistvándi völgyben az uzsai kitérő
nél is gyűjtött tiszta fehér virágú jóillatú hagymát. 

10. Rosa Györf'fyana. Ezt az új speciest dr. Győrffy István 
szegedi egyetemi nyilvános rendes tanár fedezte fel a Bakonyban 
Borzavár közelében az 1920. évben s dr. Degen Árpád ismertette 
a szegedi m. kir. Ferenc József-tudományegyetem „Tudományos 
Közleményei"-nek a „Természettudományi Értekezések" című 
1925. évi II. kötet 1. füzetében. 

11. Mint botanikai nevezetességek a Bakony vidékén még a 
következő növények volnának védelemke részesítendők: 



a) Szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus L.) a Kabhegyen; 
b) Tarka rigópohár (Cypripedium calceolus L.) a Schle-

singer-völgyben; 
c) Violaszínű gérbic (Centrosis (Limnodorum) abortiva L.) 

Sw. a Kispapodon, a Somhegyen és az újpusztai erdőben; 
d) Vadszelence, henye boroszlán (Daphne cneorum L.) a 

csatári, menyekei erdőben, a Barokvölgyben és egyebütt is; 
e) Szirti fanyarka (Amelanchier ovális Medic.) a Kabhe

gyen, a Barokvölgyben; 
f) Szürke bogáncs (Carduus glaucus Baumg.) a Barok

völgyben ; 
g) Szártalan bábakalács (Carlina acaulis L.) Fenyőfő mel

lett homokos legelőn; 
h) Genyőte (Asphodelus albus Mill.) a Kabhegy csúcsán, a 

sárosfői erdőben, a meggyesi erdőben; 
i) Veseharaszt (Dryopteris Lonchitis (L.) 0. Ktze). Köles

kepeárok végében a Kabhegy alatt bükkök tövében; 
j) Balatoni szeder (Rubus balatonicus Borb.) Keszthely, 

Gyenesdiás, Zalaszántó és a Kabhegy erdeiben; 
k) Bakonyi szeder (Rubus bakonyensis Gáy.) a márkói er

dőben, a Felsőhalyagon; 
l) Magyarföldi, molyhos gurgolya (Seseli leucospormum 

W. et K.) a Bakonyban endemikus, a Fejesvölgy sziklás részein; 
m) Egyvirágú körtike (Pirola uniflora L.) a Kápolna

dombon ; 
n) Farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia Reichb.) a 

Bakonyra jellemző növény, az erdős helyeken; 
o) Bókoló fogasir (Dentaria enneaphilla L.) az Eszter-

gályi-völgy árnyékos részein és másutt is; 
p) Pillás Szent László-fü (Gentiana ciliata L.) a Kis

papodon ; 
r) Sárga cserző szömörce (Cotinus coggyria Scop.) a bala

tonfüredi legelőn, az Aranyosvölgyben stb. 

C) Érdekes, ritka állatok tartózkodó helye. 
A Bakony ősi állatvilágából ma már alig akad hírmondó. 
A farkas és hiúz teljesen kiveszett a Bakonyból, ami vad

gazdasági és álattenyésztési szempontból nagyon örvendetes, 



:mert ez a két ragadozó hihetetlen mennyiségű háziállatot és er
dei vadat pusztít el. Mindketttő a Kárpátok hegyláncolatára hú
zódott vissza, ahol ma is nem csekély kárt okoz a vadállomány
ban és a háziállatok között. Éppen ezért — bármennyire sajnála
tos is természetvédelmi szempontból egy-egy állatfajnak a Föld 
színéről örökre való kipusztulása vagy valamely vidékről való el
tűnése — a vadgazdaság és a sok helyütt egyedüli hasznot hajtó 
állattenyésztés nem tűrheti meg ezt két veszedelmes ragadozót, 
melyek ilyenformán csak a gyér lakosságú erdőrengetegbe szo
rulnak vissza. 

Hogy a Bakonyban valaha sok volt a farkas, azt a következő 
helyi nevek bizonyítják: Farkasgyepü, Farkaspagony, Farkas
rét, Farkastorok, Farkasvölgy stb. Néhány évtizeddel ezelőtt 
még akadt belőle. Rómer Flóris 1860. évben azt írja, hogy „már 
ritkulnak." 

Ugyanezt mondhatjuk a hódról is. Jóllehet a mostani viszo
nyok között a hód életföltételének megfelelő, nyugodt folyású 
vizek öntözte cserjés, bozótos berki erdőkből igen kevés van a 
Bakonyban, mindazonáltal a helyi elnevezésekből következtetve a 
hódnak a Bakonyban ezelőtt élnie kellett; legalább is a Bakony 
északi részét szegélyező Hódosér elnevezés ezt sejtteti velünk. 
Régebben sok volt belőle hazánkban. A természettudomány szem
pontjából felbecsülhetetlen kár, hogy kiveszett. Európában ma 
csak a Rhone torkolatánál található Dél-Franciaországban és Né
metországban az Elbe partvidékén. 

A Bakony avifaunája sem dicsekedhetik sem a fajok nagy 
számával, sem az egyedek túlságos sokaságával. Joggal állítható, 
hogy a helyzet e téren is kedvezőbb volt a múltban és valószínű, 
sőt kétségtelen, hogy több madárfaj tűnt el a Bakonyból. 

Elsősorban meg kell emlékeznünk a hollóról, erről az elő
kelően tartózkodó, óvatos, gyanakodó természetű madárról, 
mely hazánk történetében is szerepet játszott és mely az egész 
ország területén erősen megfogyatkozott. A Bakonyban való 
tartózkodásának és költésének emlékét számos helynév őrzi 
(Hollókút, Hollómál stb.) Dr. Nagy Jenő azt írja, hogy a holló 
régebben az avigeogpraphiai felosztás szerinti alföldi (és du
nántúli) nagy erdőségekben eléggé gyakran költött, utóbb 



mindinkább ritkult és jelenleg nagyobb számban már csak Er
délyben fészkel. 

Dr. Nagy Jenőnek az 1917. évből származó említett madár
földrajzi felosztása szerint a történelmi Magyarország hat vi
dékre oszlik, melyek közül az általa „alföldi"-nek nevezett a 
legkiterjedtebb. A jellemző avifauna szempontjából az Alföld 
területébe nem csupán a tulaj donképeni Nagy Magyar Alföldet 
és a Duna—Tisza közét sorozza, hanem ide veszi a Dunántúlt és 
az összes szigethegységeket is. Szomorúan érdekes, hogy ez az 
avigeographiaí térkép meglepően hasonlít a gyűlöletes trianoni 
térképhez s az alföldi-nek nevezett avifaunavidék a megcsonkí
tott Magyarországhoz. 

Egyesek a Várpalota feletti kopár Fajdashegy elnevezé
séből arra következtetnek, hogy a Bakonyban valaha a fajdok is 
éltek. Dr. Rómer Flóris az 1860. évben ezt írja: „A madarak 
közül eltűntek ugyan a fajdok, azonban tudtomra még ezeknek 
is maradt fenn némi nyoma a sávolyi puszta Fajdharasztja 
nevű dűlőjében." 

Figyelembe véve azonban a Bakony természeti viszonyait és 
a fajdfélék életföltételeit és igényeit, kétségek merülhetnek fel 
arra nézve, hogy jogosan lehet-e az említett két elnevezésből a 
fajdoknak bakonyi tartózkodására és költésére következtetni. 

Igaz ugyan, hogy ez a vadászatilag oly kedvelt és becses 
madár a sok üldözés következtében más országok ornisából is 
már hiányzik, de később újabb megtelepítés után ismét elszapo
rodott, mert életföltételei biztosítva voltak, amint azt az angol 
példa mutatja. Ugyanis a siketfajd Nagybritánniában teljesen 
kiveszett. Az utóbbi időben Skóciában ismét meghonosították 
és pedig igen jó sikerrel. Hazánkban csak Vas- és Sporon 
megye nyugati részeiben él, hová valószínűleg a szomszédos 
stájer hegyekből vonult le. Mivel a siketfajd inkább a tűlevelű 
erdőket szereti, melyekben bogyót termő cserjék és más általa 
kedvelt termést hozó növények találhatók, mely erdőket hegyi 
források friss vize táplálja és melyek füves tisztásokkal vannak 
tarkítva, — nem sok remény lehet arra, hogy a Bakonyba be
honosítva, itt számottevő módon elszaporodjék, mert fenyőerdő 
elenyészően kevés van, a bogyós növények is ritkák, főként 



azonban a forrásoknak, vizeknek feltűnő hiánya gátolná az el
szaporodást. Már Rómer Flóris is megemlíti ezt a szembeötlő 
vízszűkét a Bakonynak és úgy véli, hogy annak oka a vízhatlan 
földalj hiánya, az erdők minden terv és számítás nélküli irtása, 
a Balaton víztükrének lecsapolások által való összeszorítása és 
végül a Sárrét és más nagyobb posványos helyek kiszárítása 
lehet. 

A nyirdfajd életföltételeinek a Bakony szintén nem kedvez, 
mert nem tudja nyújtani a lápos, nedves talajt, a bokros, cser
jés, bogyót termő növényzettel borított sűrűségeket, tehát nem 
valószínű, hogy a múltban nagyobb számban élt volna e vidéken. 

Ugyanez vonatkozik a császármadárra is, erre a bóbitás, 
kíváncsi, kedves madárra, melynek vadászata rendkívül ingerlő, 
szórakoztató és élvezetes. Mivel ugyancsak inkább a ligetes-
lápos, hegyes-völgyes, elegyes erdőket kedveli, melyek bogyókat 
dúsan termő cserjék, bokrok bozótjával váltakoznak, a Bakony 
a múltban nem lehetett költő tanyája a császármadárnak annak 
ellenére, hogy eléggé bőven van a Bakonyban bükk, mogyoró és 
boróka. 

Ezért ennek a három madárfajnak a behonosításától nem 
sok sikert lehetne remélni. 

A ragadozó madarak közül a keselyűk, sólymok, sasok 
régebben bizonyára itt tanyáztak, sőt ma is fészkel a Bakony
ban egy-két nagy ragadozó madár. 

A Keselyűhegy, Kesellős elnevezések valószínűvé teszik a 
régen kipusztult keselyűknek korábbi ott tartózkodását; leg
inkább talán a fakó keselyű lehetett honos a Bakonyban, mely
nek nehezen hozzáférhető sziklás részeiben, meredek szikla
falak repedéseiben, megközelíthetetlen odúiban talált bőven 
fészkelő helyet. 

Ugyanezeken a helyen volt otthona az uhunak is. Chernél 
azt írja, hogy egy ízben, amikor a Velencei tó vidékén vadá
szott, a halászok fogtak egy uhut. Szerinte Csalán (Pákozd) is 
látták. Egészen biztos, hogy azelőtt a Bakonyban is fészkelt. 

A sólymok egyik-másik faja ma is költ a Bakonyban. Mi
vel azonban igen erős üldözésnek van kitéve, ez is kivész, hacsak 
a természetvédelmi törvény meg nem menti. 

Chernél István és dr. Nagy Jenő szerint a parlagi sas 



(Aquila melanaetus) is fészkel a Bakonyban. Eddig ugyan nem 
akadtam a fészkére, de tovább fogok kutatni és siker esetén 
annak a megóvása mellett szót emelni. 

A vörösfejű gébicset (Lanius senator) Chernél István a 
szórványos előfordulású, bizonyos helyekhez kötött, valóban 
ritka madarak közé sorozza s ezért örvendetesen meg kell álla
pítanunk és leszögeznünk, hogy azt a Bakony több helyén ész
lelték mint költő madarat". Kímélése szükséges. 

Dr. Lovassy Sándor a Balatonmellék erdőségeiben és a 
bakonyi hegyekben előforduló nevezetes és ritka madarak sorá
ban megemlíti a kígyászölyvét (Circaetus gallicus), mely sze
rinte nem ritka a vállusi erdőkben; továbbá a kis légykapót 
(Eryrhrosterna parva), mely a vállusi bükkösökben fészkel és 
a kövi rigót (Monticola saxatilis), melynek fészke a Bakony 
meredek sziklafalainak repedéseiben van. 

Végül említést érdemel a hajnalmadár (Tichodroma rau-
raria), ez a tarka szép madár, mely karmin-piros szárnyával a 
meredek, sima sziklafalakon való kúszása és szökdelése során, 
mint tarka pillangó felejthetetlen látványt nyújt. A hajnal
madár nem költ ugyan a Bakonyban, de mivel a telet novem
bertől márciusig a Bakonyban és a balatoni bazalthegyek vidé
kén is tölti, ide tartozónak gondoljuk ezt a pompás madarat, 
melyet dr. Dornyai Béla, ki nagy szeretettel járta a Bakonyt és 
lelkes buzgósággal ismertette a turistaság szempontjából szóba 
jöhető minden szépségét, a veszprémi Várhegy falain és a 
Szentbenedekhegy meredek szikláin nem egyszer látott, hol 
Laczkó Dezső is megfigyelte. Megemlíti Dornyay, hogy 1922. 
év április közepén a Cuha-völgy középső vasúti alagútja feletti 
szikalfalakon is látta, amiből azt következteti, hogy a hajnal
madár állandó lakója is lehet a sziklás Cuha-völgynek vagy a 
bakonyoszlopi ördögárok szurdokvölgyének. 

Az előbb mondottak alapján megállapíthatjuk, hogy valaha 
érdekes és változatos állatvilág lakott a Bakonyban. 

Ma természetvédelmi szempontból az általános vad- és 
madárvédelem követelményeinek szem előtt tartásával csak azt 
lehet tenni, amit a Barokvölgy és Sötéthorogvölgy cím alatt 
.említettünk. (Folytatjuk,) 




