
Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 7–8. szám (2014. július–augusztus) 223

A Soproni-hegység a Kárpát-medence
nyugati peremén mintegy átmenetet
képez az Alpok és a Kisalföld között.
Területe hozzávetõlegesen 185 km2,
melynek 65%-a Ausztriához, 3 %-a Ma-
gyarországhoz tartozik. Alacsony kö-
zéphegység, legmagasabb pontja a ma-
gyar térfélen az enyhén túlzó megneve-
zésû Magas-bérc (557 m). Keleti részét
kristályos palák, gneisz, fillit és kvarcit
építi fel, a hegység többi részén, így a
Brennbergi-medencében is agyagos,
homokos, kavicsos harmad- és negyed-
idõszaki üledékek jellemzõek. Míg az
elõzõ részen az erózió, utóbbi területen
a csuszamlások a meghatározóak.

Az átmeneti jelleg a hegység nö-
vényföldrajzi karakterében is körvona-
lazódik, míg keleten beszivárognak a
pannon térség melegkedvelõ és szá-
razságtûrõ fajai, addig nyugaton az Al-
pok hatását tükrözõ magashegységi fa-
jok bukkannak fel. Az utóbbiak szá-
munkra nagyobb érdekességet jelente-
nek. Közülük megemlíthetõ a struccha-
raszt, a fecsketárnics, a fehér acsalapu,
a fehér zászpa, a fényes baraboly, az
osztrák zergevirág és a fürtös bodza.

A Soproni-hegységet illetõen régóta
vita tárgya a fenyõfajok és a szelídgesz-
tenye õshonossága. Mivel az elõbbieket
hozzávetõlegesen 200-400 éve, az utób-
bit legalább kétezer éve ültetik, e kér-
déskör eldöntése nem egyszerû. Az
újabb, Szmorad Ferenc által végzett be-
ható kutatások alapján a lucfenyõ, a vö-

rösfenyõ és a feketefenyõ õshonossága
egyértelmûen elvethetõ, míg a jegenye-
fenyõt a hegység belsõ völgyeinek bük-
köseiben, az erdeifenyõt a felnyíló
lombkoronaszintû, erodált talajú lom-
boserdeiben õshonosként kezelhetjük.
Ugyanakkor a szelídgesztenye esetében
továbbra sem sikerült állást foglalni.

A természetes vegetációban a magyar
határhoz közeli, nyugati részen bükkö-
sök, kelet felé gyertyános-kocsánytalan
tölgyesek uralják a területet, a völgyek-
ben kiterjedt patak menti égerligetek
vannak, míg a sekély talajú hátakon
mészkerülõ erdõk állnak. A hazai erdõte-
rület 4500 ha, amit legfeljebb kis területû

irtásrétek szakítanak meg. A mai kép
azonban jelentõsen eltér a potenciálistól,
a lombos erdõk uralta tájtól, mivel igen
jelentõs a kultúrfenyvesek aránya. A
Muck András nevéhez köthetõ, s cseh,
morva. osztrák és német hatást tükrözõ,
a 19. század közepétõl meginduló feny-
vesítés célja a leromlott lombos sarjállo-
mányok termõhelyének feljavítása volt, s
egy vágásforduló után mageredetû lom-
boserdõkkel váltották volna fel azokat.
Ez azonban, mint manapság is tapasztal-
hatjuk, nem következett be. A korábbi
erdõkiéléseket, állapotokat jól érzékelte-
ti a pionír bibircses nyír és a rezgõ nyár
térfoglalása, melyek területe 1885-ben
450, illetve 400 ha volt, míg ugyanekkor
az erdeifenyõ, a feketefenyõ, a vörösfe-
nyõ és a lucfenyõ területe együttvéve alig
tett ki 600 hektárt. A 20. században a fe-
nyõfajok részaránya aztán 50% fölé
emelkedett, s csak napjainkban mutat
csökkenõ tendenciát.

A Soproni-hegység erdei tekintetében
abban a szerencsés és az országban
egyedülálló helyzetben vagyunk, hogy a
Tanulmányi Erdõgazdaság korábbi dol-
gozóinak (Tamás József, Molnár Ákos,
Madas Gabriella) köszönhetõen össze
lehetett állítani az állományok történetét.
Így nemcsak a hegységre általánosítva,
hanem egy konkrét helyre nézve is meg
tudjuk mondani, hogy milyen emberi
hatások érték a területeket, s tudjuk ma-
gyarázni a jelenlegi erdõképet.

A Soproni-hegység magyar oldalá-
nak java része 1977 óta a Soproni Tájvé-
delmi Körzethez tartozik.
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A Soproni-hegység és a Fertõ. Forrás: Szarvas András – www.map.hu

A számos magashegységi elemet rejtõ, patak menti ligeterdõ a Hidegvíz-völgyben
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A Fertõ tó Közép-Európa legnyuga-
tibb sztyepptava. A legfeljebb húszezer
éve kialakult Fertõ területe átlagos vízál-
láskor 309 km2, amelynek az egyötöd
része esik a mai Magyarország területé-
re. Az átlagos vízállást azért kell hangoz-
tatni, mert a Fertõ az elmúlt évszázadok-
ban többször is kiszáradt (legutóbb
1865–1872 között), volt, amikor a terüle-
tét fel is parcellázták. (Innen származik
a szájhagyomány szerint a német neve,
a Neusiedler See, mivel az itt megtele-
pültek a víz visszajövetelekor kénytele-
nek voltak új telepet – az északi parton
lévõ mai Neusiedl am See-t – létrehoz-
ni.) Ma a vízszintet bonyolult csatorna-
hálózattal szabályozzák. Ennek ellenére
a vízszint-ingadozás ma is jelentõs, mi-
vel az erõs szelek a víztömeg egy részét
átlendítik, s akár harminc centiméterrel
is magasabb lehet ilyenkor a vízszint
magassága. A csapadékon kívül két pa-

takból, a Vulkából (osztrák térfélen) és a
Rákosból táplálkozik. Víztömege mind-
össze 1/6 km3, amit sekélységével (a
vízmélység átlagosan 70–80 cm) lehet
magyarázni. Vizének sótartalma viszont
magas, 1,7 g/l, ennek, valamint a mérsé-
kelten száraz éghajlatnak köszönhetõen
(580–600 mm évi csapadék) sajátos élõ-
világa jött létre. A mocsári és lápi vege-
táción kívül a sziki növénytársulás érde-
mel említést, utóbbi többnyire a sós ta-
vak kiszáradásával jött létre, s sajátos
szulfátos talajokon találhatók. Nyílt víz-
felület – szemben az osztrák területtel –
a magyar részen kevés található, ahol
fajszegény hínártársulások fedezhetõk
fel. Különleges élõhelyet jelentenek vi-
szont az ún. belsõ tavak, amelyek csak a
magyar részen húzódnak. Igen kiterjedt
a nádasok térfoglalása, java részük ún.
nem tõzegképzõ, míg kisebb részüknél
a láposodó körülmények miatt jelentõ-

sebb tõzegfelhalmozódás tapasztalható.
Ezen nádasok vize emiatt jellemzõen
barna színû. A nádasokat a part irányá-
ból sok helyen az éles levelû télisás
(Cladium mariscus) állománya, vala-
mint magassásosok és kékperjések ha-
tárolják. Jelentõs a szikes rétek és mo-
csarak területaránya is, viszont szikes ta-
vakat és szikfoknövényzetet csak frag-
mentálisan találunk.

A szikes mocsarak különleges fajai a
szúrós levelû, s hazánkban még a Bala-
ton-parton élõ tengerparti szittyó (Jun-
cus maritimus) és a tengermelléki káka
(Schoenoplectus litoralis). Utóbbi fajt
korábban reliktum eredetûnek gondol-
ták, a mai felfogás szerint vízimadarak
hurcolták be ide a termését. Az általá-
ban legeltetéssel hasznosított, koráb-
ban gyakran szántóként mûvelt, majd
visszagyepesedett szikes rétek gyakori
fûfaja a bennszülöttnek tartott, csak itt
elõforduló fertõtavi mézpázsit (Pucci-
nellia peisonis). A szikfokok igazi só-
kedvelõ növénye a pozsgás szárú szik-
sófû (Salicornia prostrata) és a magyar
sóballa (Suaeda pannonica).

1994 óta a Fertõ a Fertõ–Hanság
Nemzeti Park része, az osztrák oldalon
pedig a Neusiedlersee–Seewinkel Nem-
zeti Park gondoskodik a természeti ér-
tékek megõrzésérõl. További nemzet-
közi egyezmények védelme alatt is áll,
így 1979-ben az UNESCO az Ember és
Bioszféra Programjába vette fel, 1989-
ben Ramsari terület lett, majd 2001-ben
szintén az UNESCO Fertõ/Neusiedler
See Kultúrtáj néven a világörökségek
közé is beemelte.
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