Az ősi természeti táj
„Özönvíz-táj ez, tág és szédítő
a kőkorszaknál ősibb az idő,
emlékezés sem kísér az uton –
Ekképp mesélték, csak innen tudom…”
(Weöres.Sándor: Fű, fa füst.)
Sokat emlegetjük - csak úgy általában - az érintetlen természetet, a hajdani
természeti tájat, amivel mai környezetünket szeretnénk összehasonlítani. Nem az
őspáfrányok, hanem a legújabb földtörténet idejéből. De vajon milyen volt az emberi
kultúra által még tönkre nem tett világ? Az nyilvánvaló, hogy sokféle lehetett, de itt,
Európában talán egy kicsit hasonlíthatott a maihoz. Vagy mégsem?
A természet védelméről szóló 1996. évi törvényben megfogalmazták, hogy mi
is az a természetes állapot. A meghatározás így szól:
„Az az élőhely, táj, életközösség, melynek keletkezésében az ember egyáltalán
nem, vagy – helyreállítások kivételével – alig meghatározó módon játszik szerepet,
ezért a benne végbemenő folyamatokat többségében az önszabályozás jellemzi.”
Ghimessy László erdőmérnök érdekes könyvet írt A tájpotenciál címmel. A
könyvben igen részletesen és sok mindenre kiterjedően foglalkozik a különféle
tájakkal. Pillantsunk bele egy rövid idézet erejéig:
„A természeti táj döntő hatást fejtett ki az egyes népek, népcsoportok egész
életére, beleértve azok egész szellemiségét is. Ebből következik, hogy szellemi
örökségünk mélyáramaiban mindig ott tükröződnek azok a természeti tájak, ahonnan
származunk. Erre a kapcsolatra népünk
őstörténete is igen jó példa.
A csodaszarvas legendája az
erdőssztyeppi életmódra utal. Sólyommal
viszont csak nyílt terepen, füves
pusztaságokon lehet vadászni. Bizonyított
tény az is, őseink a földművelést – sőt a
szőlőművelést is – kiválóan ismerték. A
sírleletekben
talált
fecskefarkú
nyílhegyek pedig a vízi vadászatra
utalnak. Ugyanakkor a Képes Krónika
egyik képe gyalogos vadászt ábrázol. A
gyalogos vadászat erdős terepre utal…
Őseink az erdőt, a vízjárta területeket, a füves pusztaságokat együtt itt, a Kárpátmedencében találták meg…Az egységes szervezetbe tömörülő, de a különböző típusú
táji, élőhelyi igénnyel rendelkező magyarság tehát itt, a Kárpát-medencében találta
meg az igényeinek leginkább megfelelő letelepedési helyet, természeti egységet.”
Bennünket most elsősorban egy igen fontos táji elem, a fa érdekel. A
természeti tájakat a mi égövünkön leginkább a felszínt borító növényzettel
jellemezzük; köztük is a fák azok, amelyek első pillantásra a szemünkbe tűnnek egyegy tájat szemlélve, tehát némi túlzással azt mondhatjuk, hogy róluk ismerjük fel a
tájat. Vagy pontosabban a fák csoportjairól, az erdőkről, illetve ezek hiányáról. Jókai
Mórnak érdekes véleménye van az embernek a fákhoz való viszonyáról, amiről a
Fekete gyémántok-ban így ír:

„Meglehetősen lehűti a dicsekedési kedvet annak a tudata, hogy az emberre
azért volt legelébb szükség a világon, hogy segítsen a fákat pusztítani. Aminthogy a
legelső dolga az is volt.
Amint a legelső követ megtanulta baltává élesíteni, már a fairtáshoz kezdett
vele, s az első ember, ki még meztelen volt, kapcát még nem tudott magának szőni, de
már a házát cölöpökre építette.”
Úgy tűnik azonban, hogy ősünk ezzel a tevékenységével egyelőre nem sok kárt
tudott tenni a növényzetben, az eredeti természeti tájban, hiszen kezdetben viszonylag
kevés ember élt a földön. Később, amikor kialakultak az ókori folyam menti kultúrák,
már jóval többen éltek egy helyen ahhoz, hogy a természeti környezetben is jelentős
változásokat okozhassanak.
Mégsem biztos, hogy az ókori Egyiptom példáján kellene kezdenünk az ősi
természeti táj tanulmányozását. Pedig Hilary Wilson könyvéből egyet-mást
megtudhatunk ennek a Nílus menti birodalomnak a növényzetéről is. A fáraók népe
című könyvében ezt írja:
„Mivel volt víz, amellyel öntözhették földjeiket, és voltak szerszámaik a
megműveléséhez, az egyiptomiak csaknem önellátóak voltak. Az egyetlen nyersanyag, amelyből hiányt szenvedtek, a fa volt. A mai sivatagban helyenként található
gyökerek arról árulkodnak, hogy az ókorban a növényzettel benőtt terület jóval
nagyobb volt, mint manapság, és az éghajlat is szelídebb lehetett, ennek ellenére az
ókori Egyiptomban nagyjából ugyanazok a fafajták éltek, mint ma. Az akáciákból,
tamariszkuszokból és fügefákból csak görbe, göcsörtös deszkákat lehetett készíteni,
gerendákat pedig alig. Egy országnak, amelynek áruszállítása szinte teljesen a hajókon
múlott, jó és megbízható faanyagforrással kellett rendelkeznie. E forrásra a mai
Libanon és Észak-Szíria területén bukkantak rá, ahol a cédrus- és fenyőfák nagy
magasságra megnőttek… A kikötők fölötti hatalom, amelyeken keresztül a faanyag az
országba érkezett, ha nem maguk az erdők kézben tartása, nyomasztó teher volt
minden korszak uralkodójának, hiszen a fa több szempontból is létfontosságú volt
Egyiptom számára.”
De nyilván nem csupán Egyiptom számára, hanem minden szomszédos
hatalomnak és nagyra törő vezetőnek is fontosak lehettek a kiváló minőségű fát
szolgáltató erdők. A későbbiekben még szó lesz a héber Salamon nagyszabású
templom- és palotaépítési terveihez szükséges hatalmas mennyiségű fáról, amit az
egyiptomiakhoz hasonlóan ő is a „Libánus” erdeiből kívánt beszerezni. Lássuk
azonban, hogy milyen volt Egyiptom eredeti fás növényzete.
„Az Egyiptomban honos fafajták közül a datolyapálma volt a legfontosabb,
mivel egyszerre biztosított élelmet, építőanyagot és rostot a különböző kosarak és
kötelek készítéséhez… Egy másik fafajta, a dúmpálma, szintén elterjedt volt az ország
déli részében… A termés rostos külső kérgét vízbe áztatták, pépesítették, és kenyeret
sütöttek belőle, a belsejéből pedig faszenet készítettek, amelyet tömjén égetésére
használtak…
Szennedzsem sírkamrájában láthatjuk az ókori egyiptomiak legjellegzetesebb
és legkedveltebb fáját, a szikomorfügefát. Ezt a fát, ovális levelével és kis fürtökben
termő, sárgás gyümölcsével, általában ’nyalóka’ alakúként ábrázolták a fát jelentő
hieroglifában, amely azt mutatja, hogy ez volt a fa Egyiptomban…A szikomorfüge
vagy vadfüge évente kétszer vagy háromszor terem gyümölcsöt, amely kevésbé édes,
mint a valódi füge, de akkoriban nagy előnye volt, hogy vadon nőtt egész Egyiptom
területén, míg a nemes füge a gazdagok kertjére vagy gyümölcsösére korlátozódott…
A szentjánoskenyér Egyiptomban való fellelhetőségének legkorábbi nyoma a
thébai Középbirodalomból származik: egy e korból származó sírkamra tetőzete

készült ebből a fából. A szentjánoskenyér valószínűleg Arábiából vagy a Földközitenger keleti partvidékéről kerülhetett Egyiptomba egy másik gyümölcsfával, a
gránátalmával együtt…
Ezeket a gyümölcstermő fákat egyúttal faanyagként is felhasználták,
különösen a szikomorfügét a hajóépítésben. Más fafajtákat, mint például a dió- vagy
az olajfát a termésükért vagy magjukért termesztették. Ezekből olajat préseltek,
ahogyan a ricinusbokor terméséből is, amely még ma is vadon nő Egyiptomban. Az
olajfa talán valamikor az Újbirodalom elején kerülhetett be az országba, valószínűleg
a hükszoszok jóvoltából.”
Ahmed Osman egyiptomi szerző A Messiás háza című könyvében a
Tutanhamon sírjában talált tárgyakról írva többek között megjegyzi:
„A sír a Krisztus-tövisről származó gyümölcsöket és magvakat tartalmazott. A
Krisztus–tövis Egyiptomban őshonos galagonya jellegű növény, amelyet egyaránt
használtak mint eledelt, gyógyszert, faanyagot, de vallási jelentőséget is
tulajdonítottak neki. Az Írás szerint ebből készítették Krisztus töviskoronáját: ’És a
vitézek tövisből koronát fonván, a fejére tevék.’ (János, 19:2)”
Láthattuk, hogy ősi növényzet, valóságos őserdők dolgában nem Egyiptomban
kell kutakodnunk, hiszen nem kimondottan erdős vidékről van szó. Talán jobban
járunk, ha hozzánk közelebb, saját földrészünkön nézünk körül.
Ifjabb Plinius, a kiváló római botanikus igen sok ismerettel gazdagított
bennünket a fákat illetően, de néha költői túlzásokba esik. Más forrásokból tudjuk,
hogy az ő korában, vagyis közel kétezer éve a rómaiak által meghódított európai
provinciákban érintetlen erdők már alig voltak, egy helyen mégis ezt írja:
„Hercyniában roppant kiterjedésű tölgyerdők vannak, amelyek ősidők óta
érintetlenek, és állnak, amióta világ a világ, és azáltal, hogy csaknem halhatatlanok,
minden csodánál nagyobb csodák.” Persze Hercynia nem római provincia, hanem a
mai Németország hegyes-erdős területének a neve volt.
Homlokegyenest ellenkező véleményen van D. More és A. Fitter (A fák.)
„Földrészünkön ma már igen kevés az olyan terület, amely az egész emberi
történelmet zavartalanul, erdőként vészelhette át; ezek többsége a más kultúrára alig
alkalmas hegyvidékekre, ill. északabbi tájakra, a nehezen hozzáférhető, művelhető
kopár, sziklás területekre korlátozódik. A jó talajú művelhető földterületeken… az
erdőket olyannyira kiirtották, hogy eredetinek mondható foltok mára alig találhatók
belőlük. De még ahol maradtak, ott is sok helyen merőben megváltoztatták
összetételüket; pedig az eredeti, zavartalan erdők összetétele minden szintjében sokkal
változatosabb, mint a mesterséges telepítésűeké s bennük a flóra- és vegetációtörténet
egy hosszabb korszaka tükröződik; épp ezért, nagy tudományos értéket is
képviselnek.”
Hát, ha Európában nem is, de Ázsiában talán még több helyen fellelhető a
keresett őstermészet. Ott a méretek is mások, de másképpen alakult az ember és a
természet viszonya is. A közelmúltban Kuroszava Akira csodálatos filmje visszaidézte
egykori kedves olvasmányomat, Arszenyev: „Derszu Uzala – Utazások a Szihote
Aliny hegyvidékén (1902-1906)” című könyvét. A szerző többször is beutazta az
Amur és az Usszuri folyók vidékét, tapasztalatairól minden alkalommal részletesen
beszámolt. Hogy nem akárhogyan, azt Gorkijnak egyik hozzá intézett levele
bizonyítja: „Nagy élvezettel és gyönyörűséggel olvastam könyvét. Nem szólva
tudományos értékéről, mely kétségtelen és hatalmas – valósággal elbűvölt ábrázoló
ereje.” Nem csoda, hiszen Arszenyev olyasmiről ír, ami a városi ember számára már
száz esztendeje is ritka élménynek számíthatott. „Valahányszor az ember egy több
száz kilométerre húzódó erdőnek vág neki, a természet ősereje láttán önkéntelenül is

valami szorongást érez. Az őserdő – valóságos természeti erő… A völgyekben
valóságos erdei óriásokat lehet találni, amelyek 25-35 méter magasra is megnőnek, és
3,7-4,5 méter a kerületük…Néha olyan sűrű a völgybeli erdő, hogy egyáltalán nem
látni az eget. A lombok alatt örökös félhomály, hűvösség és nyirkosság uralkodik. Az
erdőben mindig később pirkad és hamarabb alkonyodik, mint a nyílt terepen.”
Számunkra persze most különösen azok a részek érdekesek, ahol az író szinte
leltárba veszi az erdőben található növényzetet.
„Amikor elindultunk a táborból, a nap már alacsonyan állt a látóhatár fölött.
Aranyló sugarai a tajga legrejtettebb zugaiba is behatolnak a fatörzsek között. Az erdő
csodálatosan szép ezekben a percekben. A fenséges cédrusfák mintha el akarnák
takarni sötét tűlevelű lombjukkal a sarjerdőt. A háromszáz esztendősnél is vénebb,
óriási topolyák nagyságban és szépségben az évszázados tölgyfákkal vetekednek.
Mellettük csoportokban nőnek a hatalmas hársak és magas törzsű szilfák.
Mögöttük egy-egy feketenyárfa erős gyökerű törzse látszik, és még számtalan más fa:
fekete nyírfa, lúc- és jegenyefenyő, gyertyánfa, parafa, sárga juharfa váltakozik
egymással. Mögöttük azután már semmit sem lehet látni, mindent eltakar a
kutyabenge, a bodza és a fagyalbozót.”
Ez a rövid idézet több szempontból is izgalmas lehet. A növényzet nagyon
hasonlít a hazai erdei növényzetre, különösen a folyamokat kísérő erdőtársulások
esetében. Hasonlít, de nem ugyanaz. (A hegyvidéki erdők összehasonlítására igazában
mód sincsen, hiszen egészen mások az ottani természeti adottságok.) Egyébként azt
sem szabad elfelejteni, hogy a növények, így a fák is az idők folyamán messzire
juthatnak eredeti élőhelyüktől,
történetesen a Szihote Aliny
vidékéről akár Magyarországra is.
Őshonos parafánk ugyan nincsen,
de Dunaújvárosban, a Kis Vasmű
út mellett található két példány
védelemre érdemes amúri parásfa
(külföldi vendégként) ugyanaz a
parafa, mint ami a távol-keleti
tajgában levő őserdőben él!
A másik figyelemre méltó
dolog az, hogy milyen sok, több
évszázados életkort megélt fa
otthona az őserdő, az érintetlen
természet! Mivel hazai erdeinkben „háromszáz esztendősnél vénebb” fák csak elvétve
akadnak, nem ártana elgondolkodni az itt-ott még megtalálható idős fáink jövőbeni
sorsáról. Emlékezzünk a szlogenre: egy 50 éves fa csak 50 év alatt pótolható!
Nyugat-Szibéria őserdeiről Brehmtől találunk leírást, aki 1876-ban járt
arrafelé, még mielőtt Magyarországra jött volna. Erről az utóbbiról egyébként később
szó lesz.
„Az ilyen őserdőkben váltakozik a sűrű erdő a kopár tisztásokkal, a szálas erdő
a csalitossal…A fűzek és a nyárfák, a nyírfával egyetemben, Nyugat-Szibéria
valamennyi erdejének leggyakoribb lombos fái, a leggyönyörűbb termetűek…Az
egyformaság talán a legszembeötlőbb a folyóvölgyekben. A partokon és a szigeteken
terjedelmes berkeket alkotva a fűz uralkodik itt, gyakran olyan mértékben, hogy a
többi fa mind háttérbe szorul. Messze földeken egyedül alkotja a völgybeli erdőket.
Itt-ott tetemes magasságra is feljut, de szépségben és kifejezésben ekkor is csak
kivételesen nyer valamit, amennyiben a magányos fa kevésbé festői, mint a bokros

fűzcsoport… Barátságosabb jellemvonást kölcsönöznek az ilyen egyhangú berkeknek
az elszórt nyárfák, …amelyek egyedüli élénkítői a fűzeseknek.
Még a folyóvölgyekben jelenik meg a nevezett fákon kívül a nyírfa is, de csak
olyan helyeken, amelyek a rendes vízáradásoknak nincsenek kitéve. A nyírfaerdő
rendesen átmeneti kapocs a berek és a fenyőerdő között.”
Azután részletesen ír a fenyvesekről, melyeknek fafajai a luc-, az erdei-,
havasi-, szibériai- és vörösfenyő, illetve nyár, fűz, nyír, madárberkenye, fürtös zelnice.
„Az említett fajokkal majdnem kimerítettük a Nyugat-Szibéria erdeiben tenyésző fák
sorát. Úgy látszik, hogy a tölgy és a bükk, a szil- és a kőrisfa, a hárs- és a juharfa, a
fehérfenyő és a tiszafa, a gyertyánfa és a fekete nyárfa egészen hiányzik itt. Ellenben a
bokrok és cserjék mindenütt bőségben vannak…”
De térjünk vissza Európa és hazánk eredeti erdeihez. Solymossy Sándornak az
ősi fejfaformákról szóló tanulmányában olvashatjuk:
„Ha magunk elé varázsoljuk Magyarország tájképét a honfoglalás idejében, ez
a kép nem lesz mása a mostaninak. A Kárpátok hegykoszorúja akkor is egy központi
síkságot fogott körül, de ezt a síkot, eltérően mai képétől, füzes-nyíres erdőségek
borították, dombhátjai a pásztorkodás céljának szolgáltak, de laposait nagy
kiterjedésű, szinte összefüggő mocsarak, lápok lepték. A folyók rendes évi kiöntései, a
Tisza, a Berettyó, a Körösök széle, az ecsedi és bodrogi lápok, a Szernye-mocsár, a
Duna két oldala (Sárköz, a mohácsi sziget) a sás- és nádrengeteggel szegélyezett
tóságoknak olyan tömegét alkották, hogy az odatelepülő vízi nép tovább élhetett rajta
régi kedvtelésének, amelyben aztán évszázadokon át nem zavarta senki …az utolsó
száz évig, amikor a csikász, pákász, halász lápi nép alól a fokozatos lecsapolás elvonta
életelemét: a vizet!”
Nem szeretném a
már nem élő tudós etnográfus munkáját kritikával illetni, csak a
„füzes-nyíres” síksági erdőségekkel kapcsolatban
jegyzem meg: nagyon
sok ismerősöm ma is
összekeveri a nyírfát és a
nyárfát.
Mármint
a
nevüket. De hát ez
megszokott dolog, éppen
ennek okán is írjuk mi
most ezt a könyvet. Hátha
a jövőben nem keverik
össze! Az is valószínű,
hogy az ország honfoglalás
kori
„tájképe”
valamivel változatosabb
lehetett, még akkor is, ha
ez a táj nemcsak a
maival, hanem az ősi
természeti tájjal sem
azonos. Moor és Fitter is
így vélekedik:

„A Kárpátoktól övezett sík- és dombvidék egykoron ugyancsak erdős táj volt,
bár beerdősültségét befolyásolta lassú lefolyású medence jellege. A nagy mocsarak és
időszakosan vízzel elöntött, majd évekre kiszáradó területek természettől erdőtlenek
éppúgy, mint a domb- és hegyoldalak vízzel rosszul gazdálkodó délies lejtői és a
homokbuckák, ahol már a víz kevés, és ezért a gyakori szárazság miatt a jégkor óta
sohasem lehettek általánossá a zárt erdők.”
Mielőtt tovább mennénk, lássuk még egyszer, hogy miről is beszélünk
tulajdonképpen, amikor a tájat emlegetjük. Idézzük fel Ghimessy néhány
meghatározását:
„A bennünket körülölelő tér elszakíthatatlan a természeti elemek összességétől.
Még a legtökéletesebbnek látszó művi környezetre is döntő hatást gyakorolnak a
természeti tényezők, hiszen az annak létrehozásához szükséges anyagi és szellemi
javak belőlük származnak… E magyarázat a tájba szorosan bekapcsolja a sok esetben
döntő hatást gyakorló emberi tevékenységet. Hiszen ha eltekintünk a tájban igen nagy
szerepet játszó települési és az azokat összekapcsoló közlekedési rendszertől, akkor
sem tudnánk a magyar tájat elképzelni a monokultúrális és a távoli kontinensekről
származó növényfajokat termesztő mezőgazdasági táblák nélkül, vagy a szintén
idegenből behozott akácosok, fenyvesek nélkül.
Hasonló definíciót közöl HORTOBÁGYI (1975) is: ’A táj a természet által
kialakított és a társadalmi igényeknek megfelelően átalakított földfelszín, a talaj, a víz,
a növényzet, az állatvilág, az ember és az ember által létrehozott létesítmények
együttes megjelenése, amely az állandó egymásra hatás következtében állandóan
fejlődik és változik.’ Ez a definíció gyakorlatilag mindent elmond a tájról, de ebben az
értelmezésben teljesen határozatlan kiterjedésű teret jelent, holott annak mindig
meghatározható nagyságúnak kell lenni.”
Talán szerencsésebb lesz, ha kevésbé elvont módon, konkrétan beszélünk a
tájról, és ha már növényekről, pontosabban fákról van szó, akkor annak a szakmának
sajátos szemszögéből, amely egyébként is a fákkal foglalkozik.
A Magyarország erdőgazdasági tájait tárgyaló, erdészeti irányelvekről szóló
kiadványban olvashatjuk:
„Hazánk területe viszonylag kicsiny, tájképe azonban változatos, a természeti

tájak jól kirajzolódnak és így könnyen elkülöníthetők. A természeti táj komplex
egység, melyben a domborzat, az éghajlat, a talaj alakulásának, a vizek és az élővilág
változásának folyamatai a tájra jellemző együttessé szövődnek.
A tájképző tényezők alapján hazánkban négy komplex területi egység
állapítható meg: az Alföld, a Kisalföld, a Dunántúli-középhegység és az Északiközéphegység. Ezeken kívül a síksághoz és a középhegységi részekhez nem tartozó
átmeneti terület a Dunántúli-dombság és az ország nyugati pereme, az Alpokalja.”
A nagytájak még tovább oszthatók ún. „középtájakra”, mint például az Alföld
részeként a Mezőföld, amely szintén további egységekre bontható bizonyos
geomorfológiai szempontok szerint. Ilyen kisebb tájegység lehet többek között a mi
szűkebb hazánk, a Dél-Mezőföld is. Itt jegyzem meg, hogy mivel az erdészek a
természetes erdőtársulások előfordulása szerint ma erdőgazdasági tájakról beszélnek,
ezek sorában a mi vidékünk a Mezőföld síkság.
Álljunk meg egy pillanatra ennél a „síkság” szónál. Mi, akik ma itt élünk,
természetesnek tartjuk, hogy fák vesznek körül bennünket. Ha nem is hatalmas
erdőségek, de kisebb erdőfoltok, út menti védősávok, parki fák és ligetek formájában
lépten-nyomon találkozunk velük. Éppen ezért kívánkozik ide, a tájjal foglalkozó
fejezethez egy idézet Táncsics Mihálytól, aki az 1800-as évek elején gyermekként
apjával Nagyvenyimen is járt. Életpályám című könyvében így emlékezik:
„Helységünkben, s átalán a Bakony hegyes vidékein Fehérmegyének róna
földjét és termékeny pusztáit alföldnek mondták… Mikor Venyingről hazamentünk,
Sárosdon apám a kovácsműhely előtt megállt, kocsiján kellett valamit igazítania. Míg
a kovács dolgát végezte a kocsinál, én addig a műhelyből egy szép bicskát loptam el
(dunántúl fehérvári bicsak név alatt ismeretes). Nem messze valánk még Sárosdtul,
mikor egy lovas nyargalt utánunk, mire én szintúgy megijedtem, mint Mecséren: a
lovas egy vendégoldalt vesztett volt el; az erdőtlen alföldön nem lehetvén mindjárt
mással pótolni a vendégoldalt, tehát természetes, hogy nem kímélik a fáradságot azt
keresni.”
Érdemes hát megjegyezni, hogy közvetlen környékünk mások szemében
nemcsak egyszerűen síkságnak, hanem egyúttal erdőtlen alföldnek is tűnt! És ez talán
a még korábbi időkben is így lehetett.
Terpó András írja: „A mai magyarországi növényzet a glaciális periódusok
után alakult ki. A harmadkor fajgazdag flórájából alig maradt valami…” Azt is tőle
tudjuk, hogy az átalakulási folyamat csak mintegy kétezer éve zárult le. Vagyis
Magyarországnak honfoglaló őseink által örökölt növényzete már korábban kialakult,
amiből aztán mára az maradt, ami maradt. Ez Dunaújváros térségére vonatkoztatva
nagyjából azt jelenti, hogy a római Intercisa idejében kellene keresnünk az ősi
természeti állapotokat. A dolog viszont így sántít, hiszen az ember már a rómaiak előtt
is jócskán beleszólt a természet dolgába, egyet s mást alakítgatott rajta, bár a
rómaiaknak is jutott még „feladat”. Írott források tanúsítják, hogy Gaius Galerius
Maximianus, aki 305 és 311 között volt császár, sokat tartózkodott Pannóniában, és ha
már itt volt, kiirtotta az erdőket, lecsapolta a mocsarakat. De ugyanilyen alapossággal
üldözte a keresztényeket is az egész birodalomban.
Vessünk most egy kis logikai bukfencet, és ejtsünk néhány szót az avarokról,
még mielőtt a rómaiakról beszélnénk; annak ellenére, hogy az avarok jóval később
települtek a Kárpát-medencébe, mint ahogy a rómaiak itt éltek. Tomka Péter régész a
tápai avar kori temető egyik sírjában fekvő, 670 körül született öregember (akit
Bagaturnak, vagyis bátor vitéznek nevezett el) akkori lakóhelyének környezetét is
megpróbálta rekonstruálni. Kis avar néprajz című érdekes tanulmányában igen
figyelemre méltó megállapításokat tesz ezzel kapcsolatban, ami azért is fontos, mert a

késő avarok természeti környezete lényegében azonos a honfoglalás idejének
környezetével. A dunántúli vidékről van szó, tehát a „pannon táj”-ról, nem pedig az
alföldi „vizes” halparadicsomról, amelyet fentebb Solymossytól már ismertettünk.
„Miután betekintettünk a család életébe, kövessük öreg Bagaturt élete
alkonyán, ahogy nagy kardját felövezve, a seregélyek elleni őrjáratra ballagott fel az
aultól nyugatra emelkedő szőlőhegyre. Ma is szőlőskertek, gyümölcsösök sorakoznak
ezeken a dombokon. Kiválóan alkalmas erre a művelési ágra a terület (habár
bicskanyitogató a terméséből készült lé), a dombok alján sorakozó római kori villák
egykori lakói is ezt használták ki. A népvándorlás korának viharai alaposan
megtépázták ugyan ezt a római szőlőkultúrát, az elvadult tőkéket azonban
megtalálhatta még a Kaukázus előteréből induló új népcsoport. Különösebb
meglepetés nem érte őket: előző hazájukban sem volt idegen tőlük a szőlő és a bor. Az
avar korra mindenesetre érvek, írott forrás, sőt leletek igazolják a szőlőművelés
ismeretét, az onogur-bolgár népcsoportok esetében éppen a magyar nyelv régi török
jövevényszavai szolgáltatják rá a bizonyítékot…
Ha délre fordult onogur törzsbeli Bagatur, a bátor, olyan dombok során
tekintett végig, mint amelyen maga is állt. Messzire a Bakony erdőségei sötétlettek, a
nagy vadászatok tilalmas területei, az őrök fegyverén megcsillanó napfény már nem
látszott idáig. Lehet, vitézünk is részt vett már ilyen vadászaton. Ha meg a felkelő nap
felé nézett, mélyen a lába alatt, kis patak mentén, alacsony dombon először a temető
kopjafáit pillantotta meg. Kissé lejjebb, a forrás fejénél az aul házai bújtak meg.
Körülötte a felosztott szántóföldek, távolabb, kelet-délkelet felé a tocsogón túl a
legelő látszott.
Honnan veszi a bátorságot e sorok írója állításaihoz?… Házak, szántóföldek a
pusztai viseletben, pusztai szokásokkal, nomád rokonokkal leírt avaroknál (avagy
onoguroknál, vagy kiknél)? Pedig nincs ebben semmi különös… ez a népesség nem
nomád nagyállattartó, a földműveseket elnyomó-kirabló vad horda volt! Háziállataik,
köztük a tyúk, a disznó (figyeljük csak: csupa bolgár-török jövevényszó a magyar
nyelvben), amelyeknek csontjait a sírokban és a településeken megtaláljuk, nem a
nomádokra jellemzőek. Településsűrűségük kizárja a vándorló életmódot. A feltárt
települések pedig végérvényesen eldöntik a kérdést. Dunaújvárosban még azt is
követni lehetett, milyen rohamosan és hogyan alakul a település képe a korai avar
jurta-táborból, téli szállásból állandóan lakott faluvá.”
Az avarokat csak azért iktattam közbe, hogy világos legyen: az eredetinek vélt
természeti környezet megváltoztatásához nekik semmi közük sem lehetett, hiszen azt
jóval előttük mások már megtették. Láthatóan itt, a mi városunk térségében is.
Lewis Mumford „A város a történelemben” c. munkájában ezt írja: „A
bőséges, megbízható élelemellátás első feltétele a kőkorszak középső szakaszában,
vagy tizenötezer esztendeje jött létre…A középkőkorszaki falucskákkal együtt
fordulnak elő az első mezőgazdasági célú erdőirtások.”
Az erdőket tehát a történelem előtti időktől kezdve irtották, különösen ott, ahol
az emberek csoportosan megtelepedtek. Mivel pedig az itt talált késő kőkori leletek
tanúsága szerint a mi vidékünk is nagyon régóta lakott, nálunk sem lehetett másként.
Nem tudom, felfigyelt-e valaki arra, amit a Biblia ír Salamon templomának
építésével kapcsolatban. Hogyha hihetünk az írásnak, akkor Bölcs Salamon volt a
történelem egyik legnagyobb „favágója”. A Krónika II. Könyve ide vonatkozó sorai a
következők:
„Elvégezé Salamon magában, hogy az Úr nevének házat építene, és magának
királyi palotát.

És rendele Salamon hetvenezer férfit teherhordásra, nyolcvanezer férfit
favágásra a hegyen; háromezer hatszáz felügyelőt azokhoz.
És külde Salamon a tírusbeli királyhoz, mondván: A mint az én atyámmal
Dáviddal cselekedtél, a kinek küldöttél czédrusfákat, hogy építene magának házat,
melyben laknék… Annakfelette küldj czédrusfákat, fenyőfákat és ébenfákat a
Libánusról, mert tudom, hogy a te szolgáid tudják vágni a Libánusnak fáit; és ímé az
én szolgáim is a te szolgáiddal lesznek.
Hogy készítsenek nékem sok fát, mert a ház, a melyet építek, nagy és
csudálatos lészen.
És ímé a munkásoknak, a favágóknak, a te szolgáidnak adok húszezer véka
cséplett búzát és húszezer véka árpát, húszezer báth bort és húszezer báth olajat.
Felele pedig Hirám, a Tírus királya levélben, melyet külde Salamonnak:…
Azért most a mely búzát, árpát, olajat és bort ígért az én uram, küldje el az ő
szolgáinak;
Mi pedig a Libánuson vágunk fát, a mennyire néked szükséged lesz, és
elvisszük azokat szálakon a tengeren Joppéhoz, és te onnét vitessed Jeruzsálembe.”
Másutt, a Királyok Könyvének vonatkozó részén a favágók (robotosok) száma
már szerényebb, de még mindig elképesztő mennyiségű fáról van szó. És mindez
jóval a rómaiak előtt, i.e. 1000 körül történhetett. A favágást követő faültetésekről
érdekes módon sehol sem olvashatunk.
Érdemes azonban még visszatérni néhány gondolat erejéig a rómaiakhoz.
Madas András erdészeti politika című könyvében Hahn és munkatársai (1960)
munkája nyomán írja:
„A mai szemmel nézve is kiválóan megszervezett birodalom működésének
egyik alapja a közlekedési rendszer mintaszerű megalkotása volt; szárazföldön a ma is
méltán megcsodált úthálózat, a tengeren pedig a hajózás. Ez utóbbi olyan tömegben
igényelte a kitűnő minőségű hajóépítő fát, hogy az erdőket Dél-Itáliában csakhamar
letarolták; amikor a rómaiak i.e. 167-ben Macedóniát elfoglalták, meg is kellett tiltani
a hajóépítő fa döntését, annyira megfogyott. Így szükségessé vált a fa távoli
provinciákból való importjának a megszervezése, ez a fakereskedelem erőteljes
fejlődéséhez vezetett…
A rómaiak a letarolt területek újraerdősítéséről nem gondoskodtak; az újonnan
meghódított provinciák erdeiből könnyen és olcsón lehetett a szükségleteket fedezni.
A letarolt erdőterületeket mint legelőket értékesítették; az erdők mesterséges felújítása
a túlságosan gyakorlatias római államigazgatás számára nem látszott gazdaságosnak.
Az egykori birodalomba települő népek közül… a vizigótok államában találjuk
az első nyomát az erdő védelmének, szabályozott használatának. A Lex Visigothorum
az erdőben elkövetett kártételek után kirovandó büntetések és kártérítések részletes
fokozatait tartalmazza.”
Az embernek szöget üt a fejébe, hogy ha a pedáns rómaiak nem törődtek az
erdőgazdálkodás szabályozásával, akkor a félbarbár gótok vajon milyen indíttatásból
alkottak erdővédelmi törvényt? Mégpedig az első évezred 506. évében, annak a II.
Alariknak az uralkodása alatt, aki több alkalommal is végigdúlta a római birodalom
egy-egy részét. Ha jobban utána nézünk, akkor kiderül, hogy a Breviarium
Alaricianum, vagyis az Alarik által összeállíttatott rendeletgyűjtemény a nyugati
gótok birodalmában (a későbbi Spanyolország) élő rómaiakra vonatkozó
jogszabályokat tartalmazta. Ezt a körülményt annak másik elnevezése – Lex romana
Visigothorum – is megerősíti. Az erdők használatának szabályait tehát a rómaiak
számára írták elő.

Így már egy kicsit másképpen fest a dolog, és érthetővé válik a korabeli vizigót
„természetvédelem” indíttatása. És most folytassuk Madassal:
„A vizigót állam azonban az arab Izlám támadásai alatt elpusztul, és az erdők
megóvására tett kezdeményezések a századok során feledésbe mennek.”
Olyannyira, hogy a későbbi történet újabb fairtásokról szól:
„A lakosság további szaporodása nyomán, valamivel később, a XII. században
kezdetét vette a német parasztság tömeges vándorlása kelet felé, ahol elsősorban
irtásföldeken telepedtek meg. Az akkortájt keletkező új szerzetesrendek, a ciszterek és
a premontreiek kolostoraikat tervszerűen a nagy erdőségek közelébe építették, és a
telepesek munkájával szereztek maguknak földet az erdők irtásával.”
Szóval, amit a rómaiak még meghagytak, azt a későbbi telepesek és az egyház
tüntették el. Vagyis a régi erdők kipusztulásának több felelőse is van. No persze azért
a betelepülésekkel kapcsolatosan rengeteg érték is született, és bizonyos értelemben
érték maradt az erdő is. A veszprémi káptalan 1297-ben keletkezett, ránk maradt
oklevele legalábbis erről tanúskodik.
„A veszprémi egyház káptalanja …a Zala megyei Kálvölgyben, Monoszló
közelében fekvő bizonyos Sásdi nevű földjét …minden haszonvételével és
tartozékával, tudniillik szántóföldjeivel, szőlőivel, mezőivel, réteivel, kaszálóival,
erdőivel és cserjéseivel s e birtok minden egyéb hasznosságaival…eladta….”
De még évszázadok múlva is érték, sőt egyre nagyobb érték az erdő, hiszen
mindinkább szükség lesz azokra a javakra, amelyeket szolgáltatni tud. A Vahot Imre
által szerkesztett Magyarföld és népei (1846) című, „föld- és népismei, statistikai és
történeti folyóirat”-ban olvasható: „Magyar-ország roppant erdőségei több mint 15
millió holdat foglalnak el; sok helytt valódi őserdők terülnek el, épületfákat a legszebb
fenyvesek szolgáltatnak, a rengeteg tölgyerdőkben ezrenként makkoltatnak a sertések,
s gubacs is van annyi, hogy 6 év alatt 838,756 köböl adatott el idegeneknek. Azonban
több hely nagy faszükségben szenved, mit könnyen lehetne pótolni a hamar növekedő
faültetmények, a hazánkban több helyütt található kőszén, gyeptőzek (tűzfa), s a
közlekedési eszközök javítása által.”
Az utolsó mondat néhány szava meglephet bennünket, annál is inkább, mert
egy másik fejezetben meg ez áll: „Turfa vagy gyeptőzeg és kőolaj is elég van több
megyében.” Nos, a tőzeget akkoriban németes szóval még turfának is mondták, tehát
az utóbbi mondat a helyes. A lényeg az, hogy a még csonkítatlan országban erdő és fa
volt elég, de a síkvidéki részek már jobbára fátlanok voltak. Az akkori elképzelések az
utóbbi problémán „hamar növekedő faültetmények”-kel kívántak segíteni.
Feltételezzük azonban, hogy a tájra jellemző eredeti növénytakaró nem
mindenhol esett áldozatául a „természetátalakításnak”, és valami mégiscsak
megmaradt a régiből, esetleg a mi vidékünkön is. De mielőtt a részletekről
beszélnénk, fontos elmondani, hogy Dunaújváros sajátos módon két különböző
természeti táj területén fekszik. Az egyiket a Duna és közvetlen környéke, a másikat az
ennél 50 méterrel magasabban fekvő, a Mezőföldhöz tartozó löszfennsík, valamint
ezeknek növényzete jellemzi. A városunkkal és környékével foglalkozó különféle
szakirányú munkák szerzői erről a tényről többnyire megfeledkeznek, illetve nem
tartják fontosnak, hogy beszéljenek róla. Pedig hát éppen ez, az erre a vidékre
legjellemzőbb, morfológiájával (alakzataival), vegetációjával (növényzetével) és
egyéb természeti adottságaival együtt sajátságos, csak errefelé található táj az,
aminek érintetlen, korábbi formáját keressük. Szerencsére egy 1964-es kiadványban,
melynek „Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési
irányelvei és eljárásai” a címe, találunk erről néhány használható adatot. Persze csak

a nagyobb egységekre vonatkozóan, de már ez is sokat segít abban, hogy közelebb
kerüljünk a lényeghez.
„11.Közép- és Alsó-Duna ártér:
A Duna teraszán Budapesttől a déli országhatárig terjedő sík vidék, 80-90 m tf.
magasságban. Geológiailag új holocénkori hordalék, amelyet ártéri öntéstalajok
borítanak. Őshonos fenyő nincs.” Az őshonos lombfák viszont a hazai nyárak, fűzek,
szilek, hársak mellett a kocsányos tölgy, a mezei- és tatárjuhar, gyertyán, éger,
cseresznye és zelnice…
„27.Mezőföld:
a) Mezőföld síkság…
A Dunántúlnak a Balaton és a Duna közötti átmeneti része, amely
morfológiailag a Dunántúlhoz, éghajlata és növényzete alapján az Alföldhöz tartozik.
Süllyedékterület és törmelékkúp, dolomit- és mészkőkavicsból, lösszel és homokkal
fedve. A Dunántúlnak viszonylag a legkontinentálisabb tája.”
Az ártéri növényzethez képest az őshonos fafajok köre kibővül a borókával, a
molyhos- és csertölggyel, a kőrisekkel és cserszömörcével. Hiányzik viszont a zelnice
és az éger.
Megtudhatjuk még, hogy a Mezőföldre vonatkozóan „a 2000 napfényóra a
fényigényes fafajok számára jelentős előnyt biztosít… Nagyrészt kultúrtáj. Az
erdőknek csak 21 %- a természetes. Ebből az a)-ban keményfa-ligetek említhetők.
Ezen kívül löszpusztarétek.” Ez az „a)” egyébként mi vagyunk, a Mezőföld síkság,
még közelebbről Dunaújváros és környéke.
Láthattuk tehát, hogy a keresett természeti táj kétféle volt: a Duna melléke, és
a fennsíki rész a parti törmeléklejtővel. Vizsgáljuk meg ezért őket külön-külön is.
Mivel a mi vidékünk növényzete alapján az Alföldhöz hasonlítható, ez pedig az
erdős sztyepp övezete, máris van némi kapaszkodónk. Bár ez a kapaszkodó azonnal
bizonytalan fogást nyújt a számunkra, ha elolvassuk a következő, lexikonból vett
meghatározást:
„Puszta alatt olyan lapályos vagy gyengébben hullámos területet értünk,
amelyet gyérebb vagy dúsabb fűnemű növényzet borít. Lehetnek rajta itt-ott fák,
cserjék is; csak az összefüggő erdőségtől borított területet nem nevezik pusztának.
Sokan a pusztát azonosnak tartják az oroszok ’sztyep’-jével, meg a németek ’Steppe’
kifejezését is alkalmazzák a pusztára... Maga a nép, melynek ajkán ezek a szavak
születtek, nem fűzi sem nálunk a puszta, sem Oroszországban a ’sztyep’ kifejezést
valamely szigorúan megállapított tájhoz, csupán az összefüggő erdő fogalmát
választja külön mind a puszta, mind a ’sztyep’ fogalmától… Mindamellett
általánosságban a magyar nép puszta alatt fátlan és itt-ott fa- vagy cserjecsoportokkal
borított mezőt ért, az orosz nép pedig ’sztyep’ alatt inkább egészen fátlan, füves
mezőséget.”
Ha mindez így van, akkor értelmetlen dolog „erdős sztyepp”-ről beszélni, hiszen
a sztyepp mindig fátlan. A helyes megfogalmazás „erdős puszta” lenne, ha egyáltalán
létezne logika ebben az egész tudományoskodásban.(Az ominózus szó írása is kétféle
lehet, a helyesírási szabályzat egyaránt megengedi a sztyep és a sztyepp írásmódot.)
A már idézett, termőhelytípus térképezésről szóló kiadvány szerint „… az
Alföld legfontosabb és legjellemzőbben őshonos haszonfája a kocsányostölgy
(Quercus robur), amely…a nyári hőség és a zord téli hideg iránt meglehetősen
érzéketlen… Elegyes állományai löszön cserrel, molyhos- és kocsánytalantölggyel
együtt a lösztölgyesek (Aceri tatarico-Quercetum).”
A tatárjuharos lösztölgyesek jellemző fafajai tehát a kocsányos-, kocsánytalan, molyhos- és csertölgy, valamint a tatárjuhar, amely ha akarom fa, ha akarom cserje.

A társulás lágyszárú növényei még a sárgás sás, bársonyos tüdőfű, macskahere,
hengeres peremizs, aztán az erdei és a tollas szálkaperje, a széleslevelű salamonpecsét
és az erdei gyöngyköles.
Most pedig előre elnézést kérek a sok latin kifejezésért, de hát a források már
csak ilyenek. Utána egyszerűbben is összefoglalom majd az idézet tartalmát. „A
Mezőföldön vele kapcsolatos a lösz erdős-sztyepp egykor elterjedt társulása
(Amygdaletum tenellae pannonicum) is, a Mezőföldnek a Dunára néző partfalán a
löszfal-növényzet (Agropyro-Kochietum prostrae), továbbá löszpusztarét (Salvia
nutantis-Festucetum sulcatae pannonicum)…Az utóbbinak a Mezőföldön az Eurotia
ceratoides, Crambe tataria, Cytisus austriacus…is jellemzői…Az ezüsthárs (Tilia
argentea) a lösztölgyes ritka elegy fafaja…”
Vagyis arról van szó, hogy valaha a fennsíki részen a tatárjuharos
lösztölgyesek mellett (amelyekbe néha egy-egy szál ezüsthárs is elegyedett), nem erdő
jellegű törpemandulás ligetek, fátlan - barázdált csenkesszel, kónya zsályával,
pamacslabodával, tátorjánnal és buglyos zanóttal benőtt – száraz rétek, és végül a
jellegzetes partfal omladékai, illetve az ott megtelepült növényzet (taréjos búzafű,
heverő seprőfű) jelenthették a természetes növénytakarót. Arról persze egyáltalán nem
vagyok meggyőződve, hogy a felsorolt növények magyar nevei sokkal többet
mondanak az olvasónak, mint a tudományos nevek és kifejezések, de éppen ez
jelezheti, hogy sok növényt az eredeti növényvilágból már hírből sem ismerünk.
Ide kívánkozik még egy idézet, amit egy 2003-ban készült, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park berkeiből származó, Dunaújváros Természeti Emlékei természetvédelmi
kezelési terve című anyagból vettem:
„A terület növényföldrajzilag az Alföld flóravidék Mezőföld flórajárásába
tartozik A természetes növényzet töredékei és a talajtakaró alapján a mai város
területén az eredeti vegetáció valószínűleg a homoki és lösztölgyesek keveréke
lehetett, melyeket jelentős kiterjedésű sztyeppfoltok tagoltak. A tölgyesek
(Convallario-Quercetum roboris et Aceri tatarico-Quercetum) csak kis foltokat
alkothattak, uralkodóak a sztyepprétek voltak. A homok és a lösz flórája
nagymértékben keveredhetett.” Vagyis a löszfennsíkon is lehettek gyöngyvirágos
tölgyes foltocskák a tatárjuharos tölgyes foltok mellett.
Most pedig lássuk, hogy a fennsík után mit tudhatunk meg a Duna–menti
növényzetről az előzőkben említett erdészeti leírásból. Például azt, hogy „a tölgykőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum) a hullámtér és a korábbi árterek magasabb
szintjein az egész Nagyalföld területén mindenütt… általánosan elterjedtek
(hungaricum)… Ezek az erdők mindig elegyesek Főbb elegyfajaik a mezei-és
vénicszil, magyarkőris, ritkábban a mezeijuhar, fekete-és szürkenyár, a
feketegalagonya,
vadgyümölcsök,…
származéktípusaikban
a
fehérnyár,
cserjeszintjében a mogyoró, kecskerágó, vörösgyűrűsom, fagyal stb.”
Valaki éppen mostanában kérdezte tőlem, hogy mit jelent az „elegyes”? Hát
azt, hogy a szóban forgó erdőkben a fő fafajon, vagy fafajokon kívül egyéb fák is
előfordulnak, vagyis elegyednek amazokkal
.A továbbiakban a még alacsonyabban fekvő területek fás növényzetéről kell
néhány szót szólni. Ezek lényegében a különféle fűzek, melyeknek képviselői szép
számmal találhatók az Alföldön (fehér-, törékeny-, kosárkötő-, csigolya-, mandulalevelű-, rekettyefűz stb.) E fafajok egyrészt változatos bokorfűzeseket, másrészt fás
fűzfaligeteket alkotnak.
Az említett természetvédelmi előkészítő anyagban ez olvasható:
„A Duna árterén, zátonyszigetein a természetes vegetációt a puha- és
keményfa ligeterdők jelentették. Az alacsony ártér mélyfekvésű részein található

puhafa ligeterdők (Leucojo aestivo-Salicetum) termőhelye kisebb árhullám esetén is
gyakran víz alá kerül, ezért talaja általában kellően nedves. Az alföldi ártéri
szukcessziósor klimax társulását a tölgy-kőris-szil (Fraxino pannonicae-Ulmetum)
keményfa ligeterdő képezi. Állományai az ártér legmagasabb pontjain figyelhetők
meg.”
A klimax társulás kifejezés első pillantásra megdöbbentheti az olvasót. A fenti,
tudományosan hangzó „szukcessziósor”-ra oda se tessék figyelni, nem érdekes. A
klimaxolás viszont széles körben ismert fogalom. A klimax társulás természetesen
nem csoportosan űzött fölhevülés (gruppenklimax?), hanem általában valamilyen
erdőtársulás. Még pontosabban: a klíma-maximum szavak (szerencsétlen)
összevonásának arra kellene utalnia, hogy ez lehet adott hőmérsékleti és egyéb
környezeti feltételek mellett a legtöbb szervesanyagot termelő növényegyüttes
(társulás), a legtöbbet produkáló, tehát leghatékonyabb élő táji elem. Az ártéren ilyen
erdőtársulások (voltak) a már több helyen említett keményfa ligetek (tölgy, kőris,
szil), amiket mifelénk jobbára már kitermeltek.

Visszatérve eredeti gondolatmenetünkhöz, megállapíthatjuk, hogy az ősi
növénytakaró a Duna mentén csaknem ugyanolyan volt, mint akár néhány száz évvel
ezelőtt is. Úgy látszik, hogy ennek a környezetnek a jelentősebb megbolygatása nem
állt érdekében a mindenkori lakosságnak, inkább megpróbáltak békésen együtt élni
vele. Bóna István Dunapentele történetéről szóló könyvében említ egy, az 1780-as
években készült falutérképet, amelyről többek között leolvasható néhány dolog az
akkori erdőkkel kapcsolatban is. „A mainál szélesebb Duna-mederben a ’RátzAlmástól – Donau Vetséig’ akkoriban létezett négy sziget Fejér megyéhez tartozott,
nagyrészt erdő borította őket, akár a túlpartot. A név nélkül feltüntetett Szalki sziget
még kicsiny és karcsú volt. Egy évszázad alatt keleti irányban majd háromszorosára
szélesedik, ’vastagszik’ s ez a növekmény már Pest megyét illette, a sziget éppoly
vitatott határterületté válik, mint az Anjouk és Zsigmond korában. Az innenső
Dunapart a 18. század végén inkább bozótos-csalitos volt, mintsem erdős…” Ezt az
utolsó mondatot egyébként nem árt megjegyezni.
Egy „erdélyi nemes ifjú”, bizonyos Teleki Domokos 1796-ban errefelé
utaztában fontosnak tartotta megírni, hogy „a Földváron alol sok ágakra oszló Duna és
az általa formált számos szigetek szép tekintetet engednek.” Tehát az erdős szigetvilág
akkor is tetszett az embereknek. De vajon milyen lehetett ez a világ száz évvel
később, a „háromszorosára szélesedett” Szalki-szigettel? Erről történetesen egészen

eredeti, hiteles, pontos és igen színes beszámolót kaphatunk Alfred Edmund Brehm
német tudóstól, világhírű ornitológustól, aki 1878-ban Rudolf osztrák trónörökös
társaságában madártani kutatások céljából végighajókázta a Duna középső szakaszát,
így a mi vidékünket is. Annak ellenére, hogy az állatok tudósa volt, jól ismerte a
növényvilágot is.
„Buja erdő lepi be a partot és a szigetséget, sűrű parti szegély védi a szem elől
a folyam menti berek belsejét, amely körös-körül mérföldekre elzárja a szemhatárt.
Minden egyhangúság mellett mégis változatos képek támadnak, enyésznek, tűnnek,
alakulnak, meg oszlanak szét, amint a hajó a kanyargó vízen jobbra-balra hajladoz.
Fűzek, fehér, rezgő és fekete nyárfa, szilfa meg tölgy, az előbbiek túlnyomóan, az
utóbbiak sok helyt csak gyéren alkotják az erdőt. A sűrű, csaknem kizárólag fűzből
álló parti szegélyből ugyanezen fajú vénebb fák emelkednek ki.”
Csodálatos, hogy botanikailag is mennyire pontos és részletes leírását adja egy
általa addig nem ismert vidéknek, és közlései mennyire egybevágnak egyéb forrásaink
adataival! De folytassuk tovább Brehm-mel:
„Itt a gyöngyvirág fehér, illatos virágfüzérkéivel csodaszépen hímezett sötét
fényeszöld szőnyeggel vonja be a földet. De az egyenlő növésű csalán és szeder már
oly tökéletesen befonnak egész erdőrészeket, hogy csaknem lehetetlen egy lépéssel is
továbbmenni. Máshol az erdő valóságos láppá válik, amelyből faóriások nőnek ki.
Hatalmas törzsek, amiket az idő, a szélvész, a villám vagy a pásztoremberek
meggondolatlan tüze döntött ki, revesedve hevernek a vízben, sokszor már tápláló
talajjá válva a belőlük buján sarjadzó bozótnak.”
Útjuk során felkeresték „az adonyi híres gémszigetet” is, ahol… „az erdőben
nagy szakaszokon mindegyik fán van fészek, egyiken-másikon húsz-harminc is, és
körülcsapongja, repdesi, zsibongja őket az ott tanyázó lármás madárhad… Egy körtefa
virágzatában sima, hajlékony poszáták, az immár belombosodott zelnicebokrokban
pintyek és más erdei madarak keresik mindennapi kenyerüket. ” Az viszont már nem
akármilyen emelkedettségre vall, ha egy madarakra szakosodott tudós ornitológus
ilyesmit ír le: „Helyenként a gyönyörű gyöngyvirágszőnyeget a madarak egészen
összemocskolták…”
Szinte magunk előtt látjuk a korabeli dunai szigetvilágot, a szabályozások
előtti állapotokat, az eredeti növénytakarót, amelyet akár vissza is állíthatnánk egy kis
szerencsével.
Egyszóval, tudjuk, hogy
miként képzeljük el az
ősi természeti viszonyokat a „nagy Duna
mentében”, milyen öszszetételű lehetett az
eredeti őshonos növényzet. Ennek nyomait több
helyen ma is fellelhetjük, nem véletlen
tehát, hogy a még
menthetőt
természeti
védelem alá helyezik.
De mi a helyzet a fennsíki résszel? Mi történt a tatárjuharos lösztölgyesekkel, a
gyöngyvirágos tölgyes foltokkal, törpemandulásokkal, löszpusztarétekkel? Az erdőket
az emberek valószínűleg kiirtották még az előtt, hogy az írást feltalálták volna, így

írásos emlékeink sem igen lehetnek róluk. Később is legfeljebb arról írnak, hogy már
nincsenek...
A természetvédelmi szakemberek szerint „a természetes társulások az
urbanizáció, a területhasználat következtében gyakorlatilag teljesen eltűntek…
Néhány hírmondójuk – mint a hajóállomás melletti idős kocsányos tölgyek - védetté
nyilvánítással kerülnek oltalom alá.” A rendezett, tehát jócskán megbolygatott partfal
„ …térségében elhelyezkedő sztyepptársulás jellegű gyep fragmentumok csak az
eredeti vegetáció degradált, másodlagosan megjelent maradványainak tekinthetők…de
még ebben az állapotában is több löszpuszta elemet tartalmaznak. Ezek az elemek az
alaptársulás zavarást tűrő fajaiból tevődnek össze.” Azt is megállapították, hogy
Dunaújvárosban „a természetvédelmi oltalom alatt álló növények csak szórványosan,
kis egyedszámban fordulnak elő”, és elsősorban a Dunapart „…környezetének
sztyepp fragmentumaihoz kötődően lehet velük találkozni.” Ilyenek például az érdes
csüdfű, a Sadler imola és az apró nőszirom. „Az ártéri ligeterdőkre a térségben is
jellemző védett növényfajok, mint a ligeti csillagvirág… és a nyári tőzike… már
eltűntek a…Duna-parti sávból.”
A korabeli forrásokban úgy írják le Pentele határát, mint tipikus
mezőgazdasági területet, ahol jelentős állattenyésztés is folyt.
Bóna Istvántól tudhatjuk, hogy a török időkben többször is járt errefelé
császári követség. 1555-ben Hans Dernschwam Törökországból visszatérőben azt írja,
hogy „…Pentele határa szántóföldekből és szőlőkből áll.”
1567-ben Verancsics Antal követ a ráckevei ágból kihajózva konstatálja, hogy
„…a Nagy-Dunába érve ligetek, majd szép szőlőhegy látható…”
1591-ben Vratislav Vencel cseh császári követ látogatásakor: „Délben a
követség Pentele alatt nagy szőlőskertek mellett kötött ki ebédelni.” Ezzel
kapcsolatban Bóna még megjegyzi, hogy „az öreghegyi szőlők akkoriban a mai városi
Dunasor végéig terjedtek.”
1662-63-ban Heinrich Ottendorf császári követ említi meg az „erdőkkel,
szőlőkkel, kertekkel és szántókkal borított hegyet”, az Öreghegyet.
A török kiűzését követően, 1689-ben egy felmérés kapcsán készült jelentésben
olvasható: „Pöntöle erődített hely és mezőváros jó szőlőheggyel, sok szántófölddel,
réttel, legelővel, a szigeten szép gyümölcsössel.”
Egy II. József korából származó falutérképről Bóna még a következőket
olvasta le: „ A szőlők az öreghegyet a mai Magyar utca - Vasmű út - Siklói út
vonalától keletre a Felső Dunapart szegélyéig s le a Vidám parkig véges-végig
beborították… Alsó végük alatt…volt a rév.” Miskolczi az időpont, vagy időszak
megjelölése nélkül azt írja, hogy „ …a Ré út és a Duna-part közötti területet szőlővel
ültették be a pentelei gazdák. A szőlőhegyet élősövény fogta körül. A mai Vasmű út,
Kohász utca, Duna-part, Kálvária domb által határolt területre csak a mai benzinkút
táján nyitott kapun keresztül, illetve a Kálvária felől lehetett szekérrel behajtani.”
A már említett Teleki Domokos Egynehány hazai utazások leírása című
művében a települést Petela néven említi. „Ercsi,… Adon,… Petela… Fejér
vármegyébe feküsznek. Peteláig térség, de itt a Duna partján törpe szőlőhegyek
emelkednek, és az út egy messze terjedő magas térségen megyen fel, amely Földvár
táján lassanként ismét alacsonyabbá válik. Petelánál a hegyek aljában sok borházakat
és pincéket láthatni egymás sorában, a borház a hegy oldalába van beépítve, és a
pincének mintegy pitvara. További utamban le egész Szekszárdig a borházaknak és
pincéknek ilyen alkotását szemléltem. Valamint az egész Fejér vármegyei föld, úgy ez
a vidék is, amelyen jöttünk, szép legelő, különösen pedig juhnak való, nagy divatjában
is vagyon ezen vármegyében a juhtartás.”

Nagy Lajos másutt már említett munkájában („Dunapentele története 15261849) olvashatjuk:
„Az 1715. évi, de különösen az 1720. évi országos összeírás adatai… azt
mutatják, hogy a pentelei jobbágyság a háborús és járványos esztendőket nagyobb
veszteség nélkül vészelte át. 1715-ben azt írták, hogy szőlőhegy újonnan telepített és
67 kapás, 1720-ban csak 60 kapás szőlőt írtak össze. A bor azonban hitvány (vilis) és
nem elálló… Erdejük nincs, az épület- és tűzifát pénzért kell vásárolniuk.”
Az idézett forrásokból kiderül, hogy Pentelének a fennsíkon és a lejtőkön sok
szőlője, legelője, kertje, szántója (a szigeten szép gyümölcsöse) volt, de az itt-ott
említett liget, vagy erdő nem volt jellemző a part menti részeken. Az örökké mozgó,
ősidők óta omladozó löszfal és lejtő legelőnek és szőlőnek egyaránt alkalmasabb volt.
Egyszer aztán valami hirtelen megváltozott. Farkas Gábor tanulmányából
tudjuk, hogy az 1859-es tagosításkor a községnek 8 magyar hold (átszámítva 6 kh)
ültetett erdeje volt, és hogy „a faiskolát 1 holddal megnövelték.” Eszerint a faiskola
már korábban létezett, itt nevelhették meg azokat a facsemetéket, amelyeket a 6 khnyi erdő telepítéséhez felhasználtak.
Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy ha évszázadokig nem voltak erdők a parti
részeken, miért kellett a XIX. század közepén hirtelen erdőtelepítésbe fogni? Valaki
talán vadászterületté kívánta átalakítani az addig bort termő vidéket? Vagy talán
megszólalt a penteleiek lelkiismerete a korábban letarolt ligeterdők, lösztölgyesek
hiánya miatt és most törleszteni akartak valamit, őseik hajdani vétkeiért vezekelve?
De hiszen túlzott penitencia lenne az olyasmi, amikor jóval több erdőt telepítenek,
mint amennyi bármikor is lehetett! Mert 1910-ben már 70, 1935-ben pedig 135 kh
erdeje volt a községnek Ugyanakkor Farkas szerint „a legelőn a faállomány
jelentéktelen mennyiségű volt.”
Az ebből az időből megemlített „Kovács Ferenc fűrészmalma”, amely azelőtt a
Dunán tutaj formájában érkezett szálfákat dolgozta fel, akár helyi faanyagot is
fűrészelhetett már. Mégpedig főleg akácot, a korábban Észak-Amerikából behozott
csodafát. Mert egyszerűen arról volt szó, hogy a faültetők a mézelő akácerdőtől több
hasznot reméltek, mint amennyi ugyanazon a földterületen egyéb termékkel elérhető
haszon lehetne. Hát nesze neked vezeklés, fennkölt természetvédelmi gondolkodás!
Ha megnézzük, hogy mely művelési ágak rovására történt az erdősítés, akkor
nagyon kilóg a lóláb, mert ugyanezen időszakok között a nyilvántartott szőlőterület
előbb 80, majd újabb 106 kh-al csökkent. A rét és a legelő területének csökkenése
árán főleg a kertek és a szántók területe nőtt meg. (Farkas Gábor: Dunapentele
története a kapitalizmus korában 1850-1950). Persze az is lehet, hogy a szőlők
területe már előbb lecsökkent az 1800-as évek végén Amerikából behurcolt szőlő
gyökértetű, vagy másképpen a filoxéra járványszerű kártétele miatt, és éppen jókor
jött kapóra az ugyancsak „behurcolt” akácfa.
Nyugodtan kimondhatjuk tehát, hogy településünk fennsíki és partoldali
részeinek a XIX. század közepétől kezdődő, gyorsütemű beerdősítése a korábban igen
eredményesen folytatott szőlőművelés rovására, a szőlők csaknem kétharmadának a
kivágása árán, vagy kipusztulása miatt történt meg. Ha ez így igaz, akkor talán az sem
eretnek gondolat, hogy az itteni erdők éppen a szőlőművelésnek voltak útjában
valamikor, így aztán mégis a rómaiak lehetnek a ludasok a fák eltűnésében. Ki tudja?
De talán nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy őshonos fennsíki erdeinknek ma
már se híre, se hamva, a város idetelepülése előtt itt talált erdők pedig egy, a
tizenkilencedik században kezdődött akácfa telepítési divat termékei. Ám szerencsére
most már azt is tudjuk, hogy milyen lehetett itt egykor az eredeti fás növényzet.

A fentiekben szinte végig azt hangsúlyoztuk, hogy Dunaújváros és közvetlen
környéke kétféle, egymástól eléggé különböző adottságú területen fekszik, tehát
eredeti növényzete is ezekhez az adottságokhoz igazodott. Valóban, csak így nem
egészen pontos. A két helyi tájegységen belül is vannak különböző jellegű részek,
amelyeknek eredeti növénytakarója egészen bizonyosan különbözött emezek jellemző
növényzetétől. Csak rá kell néznünk a vidék domborzatára, és rögtön látni, hogy miről
van szó. Mert a Duna és a fennsík közti átmenetnek a törmeléklejtőn kívül vannak
még más átmeneti zónái is. Például a jelenleg is „élő” patakvölgyek, vagy azok a
száraz völgyek, amelyek - egykori vízfolyások eróziós tevékenysége nyomán keresztül-kasul szelik a várost és a környéket. A patakok mentének és a valamivel
szárazabb völgyeknek a növényzete együtt némileg még
bővíthetik azt a listát, amit az
egykor volt növényzetről megpróbáltunk összeállítani.
A Duna jobb partján
mostanra kialakult táj képe tehát
már nem a régi. De hogy ezt is
ugyanúgy lehet szeretni, mint
bármely más vidéket, arra jó
példa lehet Vas István lírai
„Szeptemberi vallomás”-a:

„Úgy, ahogy itt, lélegezni, látni sehol se lehet,
Nincs ilyen ég se, csupán Pannónia földje felett.
Párás, őszi időben kékszínű, zöldszínű dombok,
Halk, aranyos szél és ti pirosló, sárga falombok!
Lent a Dunán megvillan a lassú, ezüstszínű hab –
Vergilius múzsája se volt ennél finomabb.”
Talán nem volt egészen haszontalan dolog ennyit kutakodni a múltban, egy-két
elfelejtett dolgot ily módon csokorba gyűjteni. De hát miért is lenne haszontalan a
magunk és mások helytörténeti ismereteit a fákat illetően is gyarapítani? Hiszen
mostanában sokan szeretnének egyre többet megtudni erről a vidékről, ahol élünk.
Már csak ezért sem árt egy kicsit elgondolkodni arról, hogy milyen is lehetett az a
bizonyos érintetlen, ősi természet, amelyet manapság annyit emlegetünk.

Miután
pedig
az
előző
oldalakon áttekintettük a manapság
nálunk
élő
nyitvatermőket,
rátérhetünk a zárvatermők törzséhez
tartozó fákra. Annál is inkább
indokolt a hajdani természeti tájnál
kezdeni
megtárgyalásukat,
mert
láthattuk, hogy a mi szűkebb
vidékünkön
őshonos
fenyőféle
nincsen. Zárvatermő annál több!

A
zárvatermők
törzséhez
tartozó növényekről itt csak röviden
szólunk. Ezeknek a részben lágyszárú, részben fás növényeknek legjellemzőbb
tulajdonsága a termőlevelekből összenőtt, zárt magház, melynek belsejében,
vagyis zárt helyen vannak a magkezdemények. Ezek a növények a
nyitvatermőknél később jelentek meg a Földön, ma viszont hazánkban - így a mi
vidékünkön is - ők képezik a fás növények többségét. Két osztályba sorolták őket,
de ezek közül az egyszikűek nem élnek meg nálunk. Így a továbbiakban a
kétszikűeknek 25 családjával foglalkozunk. Köztük is legelőször két család
bizonyára ismerős fáival.

26 Szilfafélék
(Ulmaceae)

A családba 15 nemzetség 150 faja tartozik. Lombhullató, illetve örökzöld fás
szárú növények, a trópusokon és az északi mérsékelt éghajlati övben fordulnak elő.
Leveleik általában szórt állásban helyezkednek el. A virágtakaró levelei egyneműek.
Termésük szárnyatlan vagy szárnyas makk, illetve csonthéjas lehet.

Vénicszil Ulmus laevis (Pallas)

Jellemzése:
Nagyméretű,
gyökérsarjakat gyakran nevelő, lombhullató fa, melynek
koronája szabálytalan alakú,
terebélyes. Levelei tojás
alakúak, a levélcsúcs hirtelen
elkeskenyedő. A levél válla
feltűnően aszimmetrikus. A
levélszél kétszeresen fűrészelt. Márciusban csomókban
fejleszti apró virágait. A
szárnyas makkocskák nyár
elején érnek. Szürkésbarna
kérge
idősebb
korában
mélyen barázdálttá válik.
Származási hely: Európában mindenütt őshonos, ártéri ligeterdőkben, homokos
öntéstalajon fordul elő kisebb csoportokban.
Egyéb: Egyre gyakrabban támadja
meg az un. szilfavész a fákat, mely
néhány helyen komoly károkat okoz.
A fertőzést a fát károsító szúfélék
terjesztik, a védekezés ellenük
meglehetősen
nehéz.
A
fajták
nemesítésének célja a betegségnek
ellenálló klónok kiválogatása.
Felhasználása: Kemény, szívós fáját
hajlított bútorok készítéséhez használják elsősorban. Fája nehezen
hasítható.
Helyi jelentősége: Ártereinken gyakran találkozhatunk képviselőivel. A Duna-parton
párásabb helyeken szépen díszlik. A szilfavész előretörése miatt városunkban is
csökken az idős fák száma.

Mezei szil Ulmus minor (Miller)
Jellemzése: Nagytermetű lombhullató
fa. Levelei elliptikusak, kihegyezett
csúcsúak. A levélfelszín élénkzöld
színű. A levelek fonáka az
érzugokban szőrös. A levél válla
aszimmetrikusan csatlakozik a levél
nyeléhez. Virágai kora tavasszal
nyílnak apró, vörös csomókban.
Termése nyár elején érő kerek,
szárnyas lependék. Kérge szürkésbarna, bordázott.
Származási hely: Észak-Afrika,
Délnyugat-Ázsia, Európa száraz éghajlatú erdőterületei.
Egyéb: A szilfavész veszélyezteti
állományait, ezért ellenálló egyedek
kiválasztására irányul a növénynemesítők törekvése.
Felhasználása: Hasonló célokra
hasznosítják, mint nagyobb termetű
társát.
Helyi jelentősége: Kisebb
szilcsoport húzódik meg a
Babits M. u. - József a. u.
közötti parkban. Sajnos az
utóbbi években több idős
faegyed is kiszáradt, így
szerepe visszaszorulni látszik a
városi fák rendszerében.

Nyugati ostorfa Celtis occidentalis (Linné)
Jellemzése: Nagyra kifejlődő,
terebélyes koronát nevelő lombhullató fa. Levelei lándzsásak,
szórtan helyezkednek el a
hajtásokon. A levelek felszíne
érdes, fonáki oldaluk szőrözött.
Apró, egyivarú, zöld színű
virágait március végén hozza.
Egylaki. Termése ősszel érő,
barnásvöröses színű, borsó nagyságú, húsos csonthéjas termés.
Fiatalon szürke és sima kérge
idősebb korában viaszcseppekhez hasonló mintázatot fejleszt. Egyike a nagyvárosokban
kialakult – a növényzet számára rosszabb környezeti feltételekhez
legjobban alkalmazkodó fafajoknak.
Származási hely: Észak-Amerika erdős területei.

Egyéb: Termése a madarak fontos téli tápláléka,
innen ered a széles körben elterjedt madárcseresznye elnevezés. A hivatalos magyar neve az
éves, ívesen hajló, hosszan elnyúló hajtásaival
hozható összefüggésbe. A visszametszést jól tűri.
Vannak települések, ahol minden évben tövig
visszametszik vesszőit. Aszimmetrikus levélválla
a szilfélékkel való rokonságot bizonyítja.
Felhasználása: Nagyobb parkokban, forgalmas
utak melletti sorfaként és szoliter növényként
gyakran előfordul.
Helyi jelentősége: Régóta elterjedt zöldterületi
felhasználása,
ezért
kifejlett
koronájú
képviselőivel a Gorkij udvarban, a Táncsics M. u.
mögötti belső parkokban találkozhatunk. Ez a fafaj képes elviselni a városközpont
burkolt felületein a nyári időszakban kialakuló, szinte elviselhetetlen forróságot. Az
Aranyvölgyi út mellett kipusztuló juharok pótlásakor jól fejlődő helyettesítő fafaj.

27 Nyírfafélék
(Betulaceae)

A családba tartozó 150 faj 6 nemzetségbe sorolható. Az északi mérsékelt
éghajlati övben terjedtek el, lombhullató fák és cserjék formájában. Egyivarú virágaik
porzós és termős barkavirágzatba tömörülnek. Egylaki növények.

Közönséges gyertyán Carpinus betulus (Linné)
Jellemzése: Nagytermetű, kiszélesedő és terebélyes koronájú, lombhullató fa. Levelei tojásdadok,
lándzsásak, fogazott szélűek. A
levél erezete párhuzamosan fut,
kissé kiemelkedő. Ősszel élénksárga színt vesz fel. Törzsén
jellegzetesen csavarodott mintázat
látható az idősebb fák esetében. A
fiatal hajtások a levelek alapjánál
irányt változtatnak. Április végén
nyíló egyivarú virágai zöldessárga
színűek. Szélporozta. Sárgás színű
porzós barkái lecsüngők, a termős
virágok háromkaréjú fellevéllel takartak. Belőlük fejlődnek az
ősszel világosbarnára érő apró, viaszos makktermések, melyek a
repítőlevelekkel messzire jutnak szeles időjárásban. Sötétszürke
kérge sima, majd az idő előre haladtával hosszanti lefutású,
ezüstszürke repedésekkel tarkított.
Származási hely: Délnyugat-Ázsia, Európa erdeiben honos.
gyéb: A rendszeres viszzszametszést jól viseli, ezért
magas térelválasztó sövény alakítható belőle.
Oszlopos növekedésű változatát „Fastigiata”
fajtanéven ismerik.
Felhasználása: Jelentős erdőgazdasági faj.
Hűvös, tápanyagban gazdag talajokon tölgyekkel
elegyesen telepítik. Több helyen visszaszorul,
mert élőhelyeit mezőgazdasági művelés alá
vonják. Faoszlopokat, szerszámokat készítenek
fájából. A régi időkben a malmok forgó alkatrészeit faragták ki belőle.
Helyi jelentősége: Védőerdeink fontos alkotóeleme, a 6-os út melletti erdősávban
valamint a Kiserdőben több helyen találkozhatunk vele. Oszlopos növekedésű fajtái az
Aranyvölgyi u. és Apáczai Cs. J. u. melletti parkterületen és a Stromfeld a. u. előtti
zöldterületen díszlenek. Az alapfajjal is sokfelé találkozhatunk városi
zöldterületeinken.

Közönséges mogyoró Corylus avellana (Linné)
Jellemzése: Általában tőből
több vezérággal induló,
nagytermetű cserje. Sokszor
a törzs kevésbé ágazik el,
ilyenkor kisméretű fává fejlődik. Tőből előtörő egyenes
és erős növekedésű vesszőiről könnyen felismerhető.
Kerekded, csipkés szélű,
enyhén karéjos levelek
jellemzik. A levél csúcsa
kihegyesedő, a levél válla
lekerekített. Tél végén a
rövid, barna barkavirágzatból hosszú, sárgás porzós
barkák fejlődnek, melyek a legkisebb légmozgásra virágpor felhőt szórnak a levegőbe.
Szélporozta. Termős virágai aprók, piros színűek, a vesszőkön ülők Ősszel érik
cafrangos szegélyű kupacslevelekkel borított termése, mely általában csoportosan
helyezkedik el. Sötétbarna kérge sokáig sima marad.
Származási hely: Európában őshonos a
vizes termőhelyű gyertyános tölgyesek
aljnövényeként.
Egyéb: Pirosbordó levelű fajtái széles
körben elterjedtek. A rendszeres
visszametszést jól tűri, ezért sokfelé
sövényként alakítják ki. Termését a
mogyoróormányos kedveli, az ősszel érő
terméseken található kis kerek nyílások
bizonyítják jelenlétét.
Felhasználása: Hosszú, egyenes
vesszői a legjobb dióverő botok.
A szénnel rajzolók bizonyára
ismerik az elszenesített vesszőit,
hiszen rajzszénként találkozhatnak vele. Gyümölcsét a
cukrászipar keresi. Díszkertekben térhatárolóként telepítik
sűrű,
szinte
áthatolhatatlan
lombozata miatt.
Helyi jelentősége: A városi
klímához jól alkalmazkodott,
kedveli a mésztartalmú mezőségi
talajokat. Elsősorban magas
cserjefoltokban találkozhatunk vele.

Török mogyoró Corylus colurna (Linné)

Jellemzése:
Nagytermetű,
kúpos
koronát nevelő lombhullató faj. Levelei
széles tojásdadok, szélük kétszeresen
fogazott. Felszíne sötétzöld, fonákán a
levélerek mentén szőrös. Őszi lombszíneződése élénksárga színű. Porzós
barkái tél végén nyílnak, halványbarna
színűek. A termős virágok nagyon
aprók, sötétpirosak. Csoportosan álló
termése szeldelt kupacslevekkel borított
makktermés, jóízű. Szürke kérge idővel
parásodik.
Származási hely: Délnyugat-Ázsiától
Délkelet-Európáig hegyvidéki erdőterületek.
Egyéb: A mogyoróormányos e faj
gyümölcsét is gyakran látogatja.

Felhasználása: Nagy parkok szoliter
fái, tájfásításban jut szerephez. Termését
a cukrászipar használja fel. Lassú
fejlődésű, magas kort elérő, tekintélyt
parancsoló fafaj.
Helyi jelentősége: Néhány figyelemre
méltó képviselője áll a Bocskai u. keleti
oldalán. A Táncsics M. utca piactér
mögötti szakaszán, kissé szűk térállásban egységes lombozatú, szép fasora
húzódik.

Közönséges nyír Betula pendula (Roth)
Jellemzése: Karcsú, közepes méretű
koronát nevelő, pionír lombhullató
fafaj. Vékony hajtásai bókolnak.
Levele
deltoid
alakú,
vagy
háromszögletű lehet. A levelek színe
fényes sötétzöld, csúcsuk hegyes,
kétszeresen fogazott szélűek. Az őszi
lomb színe aranysárga. Egyik
legkorábban virágzó fafajunk. A
porzós barkák sárga színűek, melyek
a hajtások végein csüngenek. A
termős barkák kisebbek és zöldes
színűek. Termős barkából fejlődik ki
az apró szárnyas, összepréselt
makkokból álló terméscsoport. A téli
szelek a magokat messze repítik.
Fiatalon fehér színű, sima kérge
később szürke színűvé, durván
repedezetté válik. Gyors növekedésű,
víz- és fényigényes.

Származási hely: Észak-Ázsia, Európa
napfényes, nyílt területein honos.
Egyéb: A szibériai kontinentális éghajlat
hosszú ideig tartó teleihez fehér kérgével
alkalmazkodott. A faj elterjedt elnevezése a
bibircses nyír. Csüngő koronájú fajtáját a törzs
tetejére oltják. Helyiségneveinkben tükröződik fontos szerepe, egy egész tájegységet
is elneveztek e fajról.
Felhasználása: Az északi népek sokféleképpen hasznosítják. Kérgét lehántják,
csónakot készítenek belőle, ugyanakkor jó tetőfedő alapanyagot is szolgáltat.
Könnyen munkálható fájából edényeket készítenek. Virágkötők koszorúalapnak a
fehér kérgű fiatal fákat keresik.
Helyi jelentősége: Gyakori fafajunk. Sajnos az utóbbi
időkben a kezdeti gyors fejlődést követően az idősebb fák
csúcsának visszaszáradása egyre gyakrabban előfordul.
Szép nyírek állnak a Duna-part sétányai mellett, a
Gagarin téren. Egy időben divatos, csoportos
telepítésének szép példája a Nagy I. utcában lelhető fel.

Enyves éger Alnus glutinosa (Linné)
Jellemzése: Vízpartok középmagas, kúpos
koronát nevelő lombhullató, egylaki,
pionír fafaja. Levelei a fajra jellemzően
kicsípett csúcsúak. Alakjuk visszás
tojásdad, a levélszél kétszeresen fogazott.
A hajtásokon levelei szórtan helyezkednek
el, kihajtás után enyves tapintásúak.
Rügyei is ragadósak, hosszúkás alakúak.
Kérge sokáig sima felszínű, barnásszürke
színű. Tavasz elején hozza az előző évi
termések mellett barkavirágzatait. Ősszel
érnek a zömök termős barkákból kifejlődő
tobozkák, melyek a hártyás szegélyű apró makkterméseket rejtik.
Származási hely: Európa vizes élőhelyein mindenütt elterjedt.
Egyéb: Egyik legszebb fekvésű városunk, Eger
nevének eredetét lehet összefüggésbe hozni e fajjal.
Felhasználása: Vízparti területek kísérő fafaja. A
magas talajvízszintet és az időszakos vízborítást jól
elviseli. Sötétbarna színű, elfásodó tobozkáit a
virágkötők keresik.
Helyi jelentősége: Folyó menti
elhelyezkedésünk figyelembe
vételével szerepe a jövőben
növekedhet. Vízpartokon fejlődik a legszebben, ezért a
Szalki-sziget északi területein,
illetve talajvízszint jelző faként
a Siklói út mellett láthatjuk
szép alakú képviselőit.

