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Nyírek fehérlõ törzsei között a „Púpos
világ” elnyugvó, megcsendesülõ körvo-
nalai rajzolódnak az égre; a hegyen in-
nen, Bánfalva szelíd lankáin, a mediter-
rán kék ég küldötteként szelídgeszte-
nyefák bõrnemû lombja villan elõ. A Lö-
vérek villatornyai felett a soproni kertla-
birintus gyümölcsfáinak íze és illata
úszik, a Virág-völgy felõl szüretelõ ko-
csik csilingelése jelzi az õszt. A hegyek
oldalán lomberdõk testébe sötét fenyõk
komor zöldje olvad, a Fertõ-melléki
dombsor félig örökzöld tölgyei szikráz-
va fénylenek a nyári verõn. A Várhely
urnamagaslatait jegenyefenyvesek sö-
tétje koronázza – és akit a gótika és a
barokk Sopronba csal, igézõ erõvel az
ezerarcú erdõ bûvöli magához. 

Más az erdõ, amikor téli álmát
alussza, s csak a beesõ napsugár kévéi
hordozzák magukban a kikelet ígéretét
– és más, amikor „tavaszi szél vizet
áraszt”, a hópárna olvadozni kezd s a
lombjuktól megfosztott fákon végigbor-
zong az új élet igézete. Más az erdõ,
amikor süppedõ hótakarójával a gyer-
mekek öröme, és más mézízû nyarak
áldott idején. Más a Kecske-patak ciklá-
menes mélye és a várossal átellenben, a
lajtai mészdombok gyöngyvirágos tavasz-
ünnepe. Más az Ultra bükköse, ahon-
nan elmúlt századok öreg tanúfáit az
ember motorfûrésze dönti és gépkocsi-
ja szállítja le, avagy a rövidebb életû, ki-
sebb pályát megfutó fenyõ, amely egyik
nap még, élete utolsó állomásaként ott

fekszik erdei ravatalán, a következõ
nap azonban már illatos deszkává vál-
tozik, hogy még szorosabbra fûzze az
ember és az erdõ õsi barátságát. 

Mindegyik arc az erdõ arca – s vala-
mennyi együtt: az örök erdõ, amelyben
benne van a soproni szépíró, Becht Re-
zsõ ihletett szavaival „a harkály kopogá-
sa és a tisztások füveinek remegése, a
tölgyesek szelíd fényessége és a feny-
vesek sudársága, az erdei talaj békés il-
lata és a csönd ezerszólamú éneke.”
Érezzük benne „a balzsam hûvösségét,
és látjuk is már harmatos ébredését,
gyantaillatú delelését, tavaszi napnyug-
ták madárdalos lángolását és tücsök-
nótás éjszakáit.” 

Ám az erdõ életközösség is. Növé-
nyek és állatok életre-halálra szóló
szövetsége, amelyben az élettelen ter-
mészet (talaj, kõzet, éghajlat stb.)
szolgáltatta külsõ keretben, a virágta-
lan gombáktól és pompás páfrányok-
tól kezdve, a lágy szárú növények szí-
nes sokaságán át, a bokrok és fák tit-
kokat rejtõ csodájáig, az emberi fogal-
mak szerint – nagyon helytelenül –
hasznosnak és károsnak minõsített ál-
latvilág gazdag, több ezres csoportjai
kivétel nélkül meghatározott szerepet
játszanak. Ennek az élõvilágnak egyik
fele a növények birodalma; létszámát
– legalábbis a kalaposgombák, edé-
nyes virágtalanok (zsurlók, harasztok,
korpafüvek) és virágos növények vo-
natkozásában – pontosan ismerjük.
Az ún. nagygombák száma ugyanis
Sopron környéken 568 faj, a virágta-
lan és virágos növényfajok száma pe-

dig 1432 (moszatok, mohok, zuzmók
és alacsonyabb rendû gombák nél-
kül), ami egymagában véve több,
mint pl. a Brit-szigetek 1300-as faj-
száma, se úgy is jelentõs, ha hazánk
flóragazdagságához (2148 faj) vagy a
Kárpát-medence közel 3400 fajához
viszonyítjuk.

Az a körülmény, hogy vidékünkön
három növény- és állatföldrajzi táj talál-
kozik, idézi elõ ezt a növényi gazdag-
ságot, s okozza az élõvilág másik felé-
nek, az állatvilágnak a változatosságát.
A zoológusok nem számolták még
ugyan össze a Sopron környékén elõ-
forduló állatfajokat (ez sokkal nehe-
zebb feladat is), fogalmat alkothatunk

azonban magunknak róla, ha számba
vesszük, hogy csak rovarokból (boga-
rak, lepkék, récésszárnyúak, egy- és
kétszárnyúak, szipókások stb.) 6230 faj
él, a madárvilág képviselõinek száma,
a Fertõével együtt 300 körül van, a vi-
dék herpetofaunája (kétéltûek, gyíkok,
hüllõk) kevés kivétellel csaknem a tel-
jes hazai fajlistát tartalmazza, a halfaj-
ták száma vizeinkben 34. Élõvilágunk
érdekes és gyakori képviselõivel min-
denki találkozhat, aki nyitott szemmel
jár, hegyen-völgyön. Tegyünk hát sétát
a parkerdõ három táján az év különbö-
zõ szakaszaiban, hogy megismerked-
jünk velük.
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Barangolások a Soproni erdõkben
Képek az erdõ élõvilágából

Ha völgyi utak nyílásából vagy a he-
gyek magasáról a Soproni-hegyvidék
nyugtalan vonulatára nézünk, úgy
tûnik, hogy a város mögött nyugat fe-
lõl tolongó hegysorok sötét lándzsá-
sok hada, balról pedig bevágtat pari-
páján a rábai messzeség, hogy ágas-
kodva megtorpanjon a hegy lábainál.


