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A Mátra nemcsak Heves megye, hanem
az ország legmagasabb hegye. Északke-
let-délnyugati irányban a Zagyva és a
Tarna folyók között terül el. Délen lan-
kásan belesimul az Alföld szintjébe,
egyes dombsorok pedig lehúzódnak
egészen Hatvanig. 25 millió éve kelet-
kezett, réteges kialakulású vulkáni
hegység, mely az Ény-i-Kárpátok belsô
vulkáni vonulatához tartozik. Legmaga-
sabb csúcsa a Kékes, amely Gyöngyös
felett található. Mivel a hegy olyan ma-
gasra nyúlik, hogy a távoli szemlélô
kéknek látja, állítólag ezért nevezték el
Kékesnek.

A középsô Mátra legszélsô nyúlvá-
nya délre a Sárhegy, mely észak-déli
irányban hosszan nyúlik el Gyöngyös
és Abasár között. Hármas csúcsa van, a
legmagasabb 498 m. Növénytani szem-
pontból a legérdekesebb, itt kora ta-
vasztól késô ôszig hazánk legritkább
növényei megtalálhatók. A keleti, déli
és nyugati oldalak szôlôföldjein kitûnô
bor terem, az északi oldalát a Szálas-er-
dô borítja. Az építkezésekhez használt
követ, a trachittufát is itt bányászták.
Nevét állítólag a nagy sártól kapta, de
az is elképzelhetô, hogy mivel a hegy
teteje kopasz, világos színû, s a régi ma-
gyar nyelv szerint a sár fehéret jelentett,
ezért nevezték el Sárhegynek.

A Mátra aránylag gazdag források-
ban, patakokban. Ennek oka geológiai
felépítésében és éghajlatviszonyaiban
rejlik. Sok forrás alakult ki a törésvona-
lak mentén és a Mátra lábát alkotó észa-
ki üledékes és vulkáni kôzetek határán
is. Jelentôsek az ásványvíz-források,
melyeket a palócok csevicéknek nevez-
nek. Legismertebb gyógyvíze a zápto-
jásszagú csevice, de található még va-

sas, timsós, kénes víz is. A parádi völgy-
ben négy, vegyi összetételre egymástól
teljesen különbözô gyógyforrás fakad.
A völgy keleti nyílásánál, az Ilona-
völgyben az arzénvíz és a vastimsós
lugos víz, Parádtól délre Óhutánál a va-
sas savanyúvíz az un. Clarissa-forrás, s a
völgy nyugati végénél a kénes savanyú-
víz, a Csevice-forrás fakad.  

A Mátra hegységben a vulkáni utó-
mûködés során a vulkanitok repedései-
ben a hirtelen lehülés hatására keletke-
zett üregekben és hasadékokban jelen-
tôs ásványképzôdés játszódott le, a for-
ró vizes oldatból kikristályosodó ásvá-
nyok, ásványtársulások jöttek létre. A
Gyöngyösoroszi környékén lévô ércbá-
nyászat, valamint a recski érckitermelés
nemzetközi viszonylatban is jelentôs
volt. Mindkét bányában az elmúlt évti-
zedben a kitermelés megszûnt.

A Mátra növényzete a mérsékelt övi
lombos erdôk övezetébe tartozik. A

magasabb területek a bükkösök, az ala-
csonyabb a tölgyesek öve. 

A Mátra erdei valamikor bôvelkedtek
vadban, madarakban, vizei dúskáltak
halban. A hatalmas erdô szállást, mene-
déket adott sok-sok állatnak. Háborítat-
lanul élt itt a medve, bölény, farkas, de
volt idô, amikor a jávor is, igaz, ennek
már rég magja veszett, eltûnt, de nevét
egy-egy terület tovább ôrzi, mint a
Jávoroskút, Farkaskút elnevezés. A táj is
más volt még akkor. Hideg téli éjszaká-
kon farkasüvöltéstôl volt hangos a vi-
dék, a tisztások fölött keselyûk kering-
tek, a sziklák ormain sasok fészkeltek s a
holló is közönséges madárnak számított. 

A honfoglalás idején a vadban gaz-
dag vidék lehetôvé tette, hogy minden-
ki szükséglete szerint vadásszon. A va-
dászat és halászat minden fegyverforga-
tó számára biztosított volt. A szabadok
vadászatát a törzsi szállásterületeken
semmi sem korlátozta. A vadászati jog
elsô, törvényszabta korlátozása I. Lász-
ló nevéhez fûzôdik, ô volt az, aki elren-
delte, hogy vasárnap és más egyházi
ünnepen tilos a vadászat. 

A XII. században meginduló birtok-
adományozások hatására vadfajok sze-
rint szakosodott erdôóvó és vadászszer-
vezetek jöttek létre. Így alakultak ki a ki-
rályi vadászok, a királyi bölényvadá-
szok, a királyi solymászok, a királyi pe-
cérek, ebfalkárok, a királyi madarászok,
a hálóhordozók és hálóvivôk, akik fel-
adata az erdô ôrzése mellett a vadászat
volt. Erdô mellett éltek, kiváltságokat él-
veztek, mesterségük apáról fiúra szállt. 

Ebben az idôben a ragadozó mada-
rakkal való vadászat igen kedvelt szóra-
kozás volt, s a királyi solymászok egyik
feladata az ország ragadozó madár fész-
kelô helyeinek felkutatása volt. Így jutot-
tak el a Mátrába, ahol a sziklás erdôré-
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szekben bôséggel költött a kerecsen- és a
vándorsólyom, sôt más vadászmadár is.
Helységneveink is bizonyítják – mint
Sólyombikk, Saskô (a sasok sziklája, me-
lyet a királyi madarak szálláshelyérôl ne-
veztek el) vagy Sólymos = Gyöngyös-
solymos település neve –, hogy sólymok,
sasok szép számmal éltek ezen a vidé-
ken. Levéltári adatok bizonyítják, hogy
Hyppolit (Beatrix unokaöccse) az eszter-
gomi érseki székét azért cserélte föl az
egrivel, mert az egri érsekség birtokain
kiváló és gazdag sólyomfészkelô helyek
voltak, s Hyppolit nagyon szeretett va-
dászni. A gyöngyöspüspöki számtartó
feljegyzése szerint az érsek számos alka-
lommal vett részt mátrai vadászatokon.

A vadászathoz szükséges vadászku-
tyákat a közeli Hort területén letelepe-
dett ebfalkárok, kutyapecérek tenyész-
tették. Erre utal a helyiség neve, ugyan-
is a régi magyar nyelvben a hurt szó ku-
tyát jelentett.

A mátrai táj változatossága, a zárt er-
dôtömbök, a mezôgazdasági területek
váltakozása igen jó életfeltételeket biz-

tosít a nagyvad – a szarvas, ôz, muflon,
vaddisznó – számára. 

A gímszarvas Európa legtöbbre érté-
kelt vadja a magyar erdôk legneme-
sebbje és legnagyobbja. Trófeája igen
értékes, s Európában talán a legszebb.
Tenyésztése az 1870-es évektôl Pará-
don a Károlyiak által létesített vadas-
kertben kezdôdött, ahonnan elszaporo-
dott az egész környékre. Ôsszel, amikor
köd üli meg a völgyeket, a szarvas hím-
je bôgésével fölveri a színesedô erdô
csöndjét, s ezzel kezdôdik a szarvasok
násza, az ôszi erdô legszebb hangverse-
nye. Fôleg ebben az idôben keresik föl
a külföldi vadászok – elsôsorban néme-
tek – azokat a vadásztársaságokat, ame-
lyeknek területén gímszarvas található,
s ahol lehetôség nyílik 7 kg trófeasúly-
nál nagyobb szarvasbika kilövésére. A
kisebb, un. selejt egyedeket a külföldie-
ken kívül magyar vadászok szeptember
elejétôl január végéig vadászhatják.

Az ôz általában az erdei tisztásokon,
rétek szélein, sôt túristautak mentén is
elôfordul. Minden vadász találhat ma-

gának megfelelôt, a legkisebbtôl a kapi-
tális ôzbakig. A Mátra erdejében igazán
erôs ôzbak nem nagyon található, ez in-
kább az alföldi tájra jellemzô, ahol ma-
gasszintû ôzgazdálkodást folytatnak. 

A vaddisznó vagy régi nevén a sörte-
vad gyakori vadja a Mátrának. Szívesen
vadászták és vadásszák napjainkban is az
elejtésével járó izgalmakért, az agyaráért
és nem utolsósorban ízletes húsáért. Leg-
inkább a sûrû rejtekû bozótos erdôket
kedveli, szívesen tanyázik tölgyesben,
fenyvesben, ám a lápos-mocsaras része-
ket sem veti meg, ahol kedvére dagonyáz-
hat. Csaknem minden vadászterületen
megtalálható. Legizgalmasabb a vadászata
télen, havas idôben, mely kitûnô sport
még az edzettebb vadászok számára is. 

A muflont Korzikából telepítették
hazánkba, a Mátrában a Károlyiak va-
daskertjében tenyésztették elôször. A
nagyméretû csigájú egyed kilövésétôl a
kisebb csigájú egyedekig bármelyik
elôfordul, külföldiek, magyarok szíve-
sen vadásszák szeptembertôl januárig.

Pálos Rózsa

Az autóbuszos út során látványos
hosszmetszetet láttunk a Mátra klíma-
zonális társulásaiból a bokorerdôtôl a
bükkösig. Szembetûnô a gyenge termô-
helyû tölgyesekben a véghasználatok
magas aránya – nagy területeken talál-
kozunk végvágott erdôrészletekkel.

Az autóbuszokból a galyai út csórréti
leágazójánál kiszállva gyalogosan in-
dultunk tovább Nyírjesre, a Gyöngyös-
solymos 32 C erdôrészletbe.

Itt található a 13 ország területén lé-
tesült húsz párhuzamos kutatási terület
egyike, amely a legnagyobb nemzetkö-
zi összefogással létrehozott Leltározó
Lucfenyô Származási Kísérlet.

Azzal a céllal hozták létre, hogy
megtalálják az adott termôhelyen leg-
jobb teljesítményt mutató populációkat,
melyek a késôbbieben mind a fater-
mesztésben, mind az erdészeti nemesí-
tésben hasznosíthatók.

A kísérlet irányítója, illetve gazdája
az Erdészeti Kutató Intézet.

A bemutató után a Csórréti-
víztározót is megtekintve gyalog halad-
tunk a Nagyhalmaji rétre.

Itt találkoztunk a B program résztve-
vôivel, ahol emléktáblát avattunk.

Utunk a Kékestetôt Galyatetôvel össze-
kötô Mátra-nyergen haladt, ahol a bükkös
állományok a meghatározóak. Ezeket, a

községektôl távolabb lévén, nem érték
olyan erôsebb károsodások, mint a tölgye-
seket. Ezek hasznosításának elôfeltétele
volt a feltáróhálózat kiépítése. Nagyon
szép vonalvezetésû út vezet itt a nyergen,
több pontról is meg lehet csodálni a Mátra
északi meredek oldalait, változatos erdeit.
Tiszta idôben csodálatos kilátás nyílik a
Hevesi-dombvidékre, a Bükkre, a Cserhát-
ra és a Kárpátok vonulataira is.

Itt célszerû a lucfenyôvel, mint
kultúrfafajjal foglalkozni. A trianoni
döntés után Magyarország természeti

erôforrások tekintetében az erdôknél
szenvedte el a legnagyobb vesztesége-
ket. A fenyô fájára már akkoriban is
nagy szükség volt, evidens tehát, hogy
a megmaradt hegyvidéki területeken
igyekeztek alkalmas helyeket találni
lucfenyô erdôsítésekhez. Így létesült
Galyatetô alatt két tömbben bô száz
hektáron fenyves az 1920-as évek vé-
gén. Létrehozásuk tehát az Egri Érsek-
ségi Uradalomhoz kötôdik, gyümöl-
csük viszont az ezredfordulóra ért be.
Mind mennyiség, mind minôség tekin-
tetében kimagaslóan jó állományok
ezek, melyeknek jelentôs részét már
véghasználták (5–600 m3/ha).

A program: IUFRO nemzetközi lucfenyô származási
kísérlet. Nyírjes–Nagyhalmaj


