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Szófia, a közel egymillió lakosú bolgár főváros fölött magasodó 2200 m ma
gas Vitosa-hegység a város szerves részét képezi. Ez a hegység biztosítja a vá
ros üde, friss levegőjét, bővizű patakjai a tiszta, jó ivóvíz nagy részét, gondo
zott erdei a munka után felüdülni vágyók kikapcsolódását. A hegység a bul
gáriai turizmus bölcsője, egyaránt kedvelt célja a belföldi és nemzetközi turiz
musnak. Nagy jelentőségét felismerve a párt és a kormány vezetősége már 
1951-ben Nemzeti Parkká nyilvánította és a városi tanácsot bízta meg a park 
kezelésével. 

A VITOSA E R P E ; J 

A Vitosa-hegység flórája igen alkalmas parkerdő kialakítására. ÍV. Sztojanov 
akadémikus szerint (1938) a Vitosa-hegység nagy átalakuláson ment keresztül 
a jégkorszak folyamán. A jégkorszak után a hegység magasabb részein az 
északi országokra jellemző növényzet, valamint Európa és Ázsia magasabb 
hegyvidékein honos növényfajták terjedtek el, itt azóta is fennáll a kapcsolat 
az északi, valamint Európa és Ázsia magas hegységi növényzete között. 

A történelem folyamán a Vitosa-hegységet őserdők borították. Később, a tö
rök uralom alatt rablógazdálkodást folytatva kiirtották az erdők nagy részét 

1. táblázat 
A Viiosa területi megoszlása 

Erdőtípus 

Területfajta tűlevelű lomblevelű összesen 0 / 

/o 
hektár 

A. ÁLLOM ÁN YOK 
Természetes 
Mesterséges 

1621,0 
1869,2 

5059,2 
230,2 

6680,0 
2099,4 
8779,4 55,5 

B) ERDŐ NÉLKÜLI TERÜLET 
Alkalmas erdősítésre 3021,3 19,2 

C) ERDŐ NÉLKÜLI TERÜLET 
Alkalmatlan erdősítésre — — 546,1 3,5 

D) SUBALPESI SÁV — — 3460,5 21,8 

Összterület: 3490,2 5289,2 7027,9 44,5 

8779,4 15807,3 100,0 



az akkori faszén, iparifa-igény kielégítése érdekében. A felelőtlen, szabályozat
lan legeltetés nagyban hozzájárult a fa- és cserjefélék nagyarányú visszaszo
rulásához. Így, bár a Vitosa erdőállománya erősen károsodott, faösszetétele 
mégis nagyrészt változatlan maradt. A mageredetű lombos állomány helyett 
az esetek túlnyomó részében kisebb, sarjeredetű állományok jelentek meg, míg 
a tűlevelű erdők csak a magasabb, hozzáférhetetlen helyeken maradtak meg. 

Az 1. táblázat a területi megoszlást mutatja az 1961—1962. évben végzett 
erdőrendezés adatai szerint. A 2. táblázat adatait vizsgálva látható, hogy a sarj
eredetű állományok az összterületnek 82%-át foglalják el, főként az alacso
nyabb szinteken, 700—1400 m között, míg az északi kitettség esetén ezek 1300 m 
magasságig találhatók. 

2. táblázat 
A lomblevelű erdők terüleli megoszlása eredet szerint 

Mageredetű Sarjeredetű Összesen 

Hektár 955,2 4334,0 5289,2 
0 / 18,0 82,0 100,0 

Az alsó erdőöv (700—1400 m) éghajlati adottságai: átlagos évi hőmérséklet 
6—9°, átlagos évi csapadék 700—950 mm, a tenyészidő tartama 5—6 hónap. 
Ebben az övben xerofil társulások — tölgyesek (Quercetum) — valamint me-
zofil társulások — bükkösök (Fagetum) — találhatók. Ezekben elvétve külön
böző fenyőfajták — erdeifenyő, jegenyefenyő stb. — is előfordulnak. A töl
gyesek a hegység déli és délnyugati kitettségű oldalain kis foltokban fordul
nak elő Kladnica, Rudarci, Marcsaevó, Vladaja községekben, valamint a déli 
kitettségű oldalakon, Bojana, Dragalevci és Szimeonovo falvak fölött. Jelen
tősebb állományok Kujazsevo fölött a Planiniska folyó jobb partján is talál
hatók. E társulásokban a tölgyek (kocsányos, kocsánytalan, cser) és a hegyi 
juhar mellett számos vadgyümölcs faj (vadalma, vadkörte, vadcseresznye, 
meggy, szilva, mogyoró stb.) található. 

A hegység déli oldalán Bojana és Dragalevci falvak fölött főleg gyertyáno
sok találhatók, amelyekben sok elegyfaj — hegyi juhar, szil, bükk, nyír, kőris 
— és sok vadgyümölcs fordul elő. A tűlevelűek közül legelterjedtebb az erdei
fenyő, Bisztrica falu melletti Carkva hegységben — kb. 950 m tengerszint 
fölötti magaslaton — a iegenyefenyő. Előfordul még a tiszafa, melynek egyet
len állománya Bojana falu fölötti Petrovicska folyó bal partján van. 

Az említett állományok még akkor is fontosak, ha nagyrészt sarj eredetűek és 
esztétikai szempontból nem megfelelőek, mert létükkel gátolják a talajerózió 
továbbterjedését. Ügy 10—15 évvel ezelőtt ezek a hegyoldalak még csaknem 
kopárok voltak. A szakszerűtlen vágás és a legeltetés megszüntetése után a táj 
külsőre megváltozott és most már fiatal, erőteljes növényzet látható a hegy
oldalakon. 

A PARKERDŐ KIALAKÍTÁSA 

A parkerdőben az erdészeti tevékenység fő célja az erdő esztétikai, egészség
ügyi és más közjóléti jelentőségének fokozása és fejlesztése. Parkerdő létesítése 
mindenekelőtt az üdülésre szánt területek védelmére és rendezésére szorítkozik. 
Maga a rendezés és a kialakítás a követelményeknek nem megfelelő állomá
nyok szerkezetének, állapotának javításából áll. Ilyen átalakításra váró sarj
eredetű lomberdők a Vitosa parkerdő összterületének a 82%-át foglalják el, 
s ehhez járul még néhány gyengébb, mag-eredetű állomány. A sarjeredetű ál-



1. ábra: Üdülőház Vitoson 2. ábra: Menedékház 

lományok főleg gyertyánból és más, csekély értékű fafajokból állnak. A sarj
erdők átalakítása részben értékes fafajokkal való erdősítéssel, vagy parkszerű 
állományok és szabad térségek kialakításával történhet. A parkerdő területét 
a parkerdő sajátos szerkezete szerint kell elrendezni. Ez két vágásmóddal 
érhető el : parkszerű állományokat és tisztásokat alakító vágással, vagy egy
szerű, állomány átalakító vágással. 

A z első főleg a fiatal tölgyes, gyertyános, bükkös, rezgőnyáras, mogyorós 
stb. állományokban alkalmazható. A z ilyen vágásokat meghatározott időközön
ként meg kell ismételni. A cél: a fafaj összetételnek, a faminőségnek és a fák 
térbeli elhelyezkedésének javítása. Az 1964—1969. évek között 2285 hektáron 
alkalmaztak ilyen vágást, s ez a tízéves (1963—1973) tervben szereplő 3725 
hektár 60%-a. 

A kis értékű gyertyános, mogyorós stb. állományok átalakítása lehetőséget 
teremt az értékes fafajiakkal történő felújítás részére, egészséges, hosszú életű 
és esztétikailag megfelelő állományok létesítésére. Az 1964—1969. évek közötti 
időszakban sok részleges és teljes állományátalakítást végeztek (3. táblázat). 

3. ábra: Magas hegyvidéki erdőövben 4. ábra: Boerica turistaház, 1700 m 
levő sétány tengerszint fölött 



3. táblázat 
A Vitosa-n végzett és tervezett állományátalakítások 

Módszer 

Év 

%-ban Módszer 

terve
zett 

telje
sített 

%-ban Módszer 
1964— 

1973 
1964— 

1969 

%-ban Módszer 

hektárokban 

%-ban 

Részleges átalakítás 350 
150 

320 
80 

92,0 
53,0 

A gyengébb állományok egy részét részbeni átalakítás segítségével javítják, 
a következő módszereket alkalmazva: 

— Csoportos felújító vágás során a csoportok méretei 0,02 és 0,20 hektár 
között váltakoznak. A vágás alakja bármilyen lehet, de a mértani alakok kerü
lendők. A kitermelt területen a tuskók benthagyásával a faanyag kiszállítása 
és a vágástéri hulladék elégetése után erdősítés céljából talaj előkészítést alkal
maznak. A meredekebb területeken teraszok kialakításával, a síkabb területe
ken és a tuskós vagy köves területeken tányérosan történik a talajelőkészítés. 
Az így előkészített területeket a következő tavasszal erdősítik a termőhely adott
ságaitól függően, értékes, két vagy hároméves csemetékkel, erdeifenyő, luc
fenyő, jegenyefenyő, vöröstölgy, hárs, juhar, kőris fajtákkal. A csemetéket 
még ugyanabban az évben háromszor ápolják, a következő évben kétszer, a 
harmadik évben már csak egyszer. 

— Csoportos felújító vágás alkalmazása az állomány záródásának 30—40%-ra 
való csökkentésével. Alkalmazzák gyertyános, bükkös rontott állományok át
alakítása céljából. A talaj előkészítés a megjelölt faegyedek kitermelése után 
azonnal megkezdődik. A z erdősítést a következő tavasszal végzik négyéves is
kolázott csemetékkel lucfenyő esetében, egy-kétéves csemetékkel hárs, nyír, 
tölgy stb. esetében. A következő 2—3 év múlva, miután a csemeték megerősöd
tek, a meghagyott idős fák egy részét levágják a megerősödött újulat növőte-
rének fokozása céljából. A csemeték ápolása és a sarjak elleni harc az előbb 
leírtak szerint történik. 

— Fafaj cserés elegyarányszabályozó gyérítés. Ebben az esetben a nem kívánt 
fafajokat visszaszorítják és egyes erősebben ritkult helyeken egyedileg vagy 
csoportokban, értékesebb fafajták csemetéit ültetik. A módszer fiatal bükk és 
gyertyánállományokban alkalmazható. Általában erdeifenyőt, lucot és jegenye
fenyőt hoznak ilyen módon az állomány alá. 

A teljes rekonstrukció során a gyenge gyertyános, mogyorós, valamint ele
gyes gyertyános (mogyorós) bükkös-állományokat tarra vágják. A vágásterület 
20 hektárig terjedhet. A z erdősítés a következő tavasszal történik 2—3 éves 
csemetékkel, a termőhelyi adottságoktól függően hárssal, vöröstölggyel, hegyi
juharral és kőrissel. A hegység magasabb tájain erdeifenyőt és lucfenyőt tele
pítenek. 

A „Vitosa" parkerdő sarj eredetű, gyenge állományainak átalakítását 20 éven 
belül kell végrehajtanunk. A z első 10 év már eltelt. A megmaradt gyenge ál
lományok átalakításával egészséges és esztétikailag is értékes, parkerdőbe illő 
állományokat fogunk létesíteni, ahol a tömeges üdülés megvalósítható. Az ál
lományok életképességének fokozása, kezelésének megkönnyítése, esztétikai 
látványának érvényre juttatása céljából különleges sétány úthálózatot alakítot
tunk ki. A növényvilág védelmét az erdőfelügyelők és erdészek biztosítják. 



Sziklabükkös a Staroj-planine-ben 


