
Tiitiirt6net 6s botanika egy 6szak-mez6s6gi teriilet p6lddjrin

Egy tiijri'szlct jelcnlegi nov6nyzet6nek osszet6tel6t 6s szerkezet6t szdmos tdnyez6 hat6rozza meg: a r6gi6 klim6ja, ,r
dom6orzat, az, alapk(izetet es a iajtuk kialakult talajok tipusa 6s sokf6les6ge, a veget6ci6tbrt6neti esem6nyek, v6gui, ,1,.
nem utols6 sorban az itt 616 emberek sok szdz vagy ezer 6ves tev6kenys6ge. Ez ut6bbi t6nyez6nek ktilonosen nagy jelt'rr
tds6ge vart az olyan r6gi6kban, melyek hosszri ideje ardnylag srinin lakottak, 6s lak6ik mez6gazdasdggal (is) foglalkozna k
A t6jbari 616 emberi koztiss6g az idd< folyam6n egyrlszt megsztintetett 6s dtalakitott bizonyos nov6nyzeti tipusokat, ezzt'l
sokszor visszafordfthatatlan v6ltozdsokat (erdsebben fogalmazva: kdrokat) okozott, ugyanakkor fenntartotla azt a t6j.rt,
amelyet ma ismeriink. Ez6rt a nov6nyzet mai k6p6nek meg6rt6s6hez elkertilhetetlen a mriltbeli beavatkoz6sok ismerete, *
az egyes nov6nyzeti tipusok sorsdnak tovdbbi alakuliis6r6l is pontosabb k6pet alkothatunk a kordbbi haszndlat hatdsdna k
ismeret6ben. Ha pedig a jelenlegi 6llapotot szeretndnk megdrizni, term6szeti 6rt6kei vagy ak6r tdjk6pi-eszt6tikai jelent6sti
ge miatt, akkor tekintetbe kell venniink, hogy ezeket az 6rt6keket milyen haszndlati forma (legeltet6s, kasziils, erdd('lcs
stb.) alakitotta ki 6s tartotta fenn.

A kovetkez6kben egy 6szak-mez6sdgi tertilet - a s6bAnyAir6l 6s n6pi hagyomdnyair6l j6l ismert Sz6k kozs6g hatdr..r
p6ldij6n szeretn6nk szeml6ltetni, hogy melyek azok a tiljtort6neti adatok, amelyek a nov6nyzettel foglalkoz6 kutat6t segi
thetik. Az itt bemutatott eredm6nyek 

"gy, 
aMezdslg nov6nyzet6nek feltiir6s 6t c6Iz6 vizsg6lat rlszei, amelynek keret6be'n

tobb mintatertilet term6szetkozeli f6s 6s gyepnovdnyzetdt, valamint parlagtertiletek 6s erddirt6sok regenerdci6s k6pess('-
g6t igyekeztilnk felm6rni. Vizsgiilatunkban kevesebb figyelmet szenteltiink az, egydbklnt a Mezds6gen nagyon jelentds, s
egykor nagy kiterjed6sri tavak 6s nedves teriiletek nov6nyzet6nek, ez6rt vdltoz6sukat a t6jtort6neti bemutatiisban is csak
roviden emlitji.ik. Eszak-mez6s6gi mintateri.ilettink a Sz6k 6s Vasasszentegyed kozotti Beszterce patak volgy6ben tertil el,
itt k6sztilt el a jelenlegi nov6nyzet kisl6pt6k( (1:5000) veget6ci6t6rk6pe, de a t6jtort6neti adatokat nagyobb tertiletrol, Sz6k
teljes hatiir6r6l, gyrijtothik.

A t6jr'6szletet terepbejdr6sainkon k6sztilt felv6telek 6s fajlistdk, valamint t6rk6pek, szakirodalmi adatok alapjiln felle-
meztiik nov6nyzeti 6s tdjhaszndlati szempontb6l. A hatdr tiijtortdnet6t r6gi katonai t6rk6pek (1., IlL katonai felm6r6s t6rk6-
pei), r6gi tdjleiriisok, ndprajzi6s gazdaslgi monogr6fi6k (K6s 2000,KAdAr 1898-1905), helybeliek elbesz6l6sei alapj6n re-
konstru6ltuk.

A jelenlegi tdj riivid jellemz6se
A vizsgiilt tijrdszlet 300-534 m tengerszint feletti magassdgok kozott fekszik. A NY-K-i irAnyi fdvolgy (Beszterce vol-

gye) alja kisz6lesed6, ebbe torkollik sziimos kis mell6kvolgy, melyek E-D-i ir6nyriak, domboldalaik pedig legnagyobb r6szt
DNY-i 6s DK-i kitetts6g(ek. A mell6kvolgyeket D fel6 n6zd oldalak zdr16k le. A mell6kvolgyeket erd6'k szeglIyezik, a dom-
boldalakban fdtlan t6rs6gek tal6lhat6k. Jelenleg is jelentds erdSstilts6gt. Az erddtenileteken kivr,il a volgyoldalakban
szirazgyepeket (a meredek lejt6s6 helyeken), f6lsz6raz erddirtdsr6teket 6s miisodlagos gyeptertileteket, valamint 2-13 6ve
felhagyott parlagokat taldlunk. A volgyatjban mocs6rr6tek (ezek egy r6sze is m6sodlagos, 6m sikeresen regener6l6dott, faj-
gazdag) 6s pang6vizes tertiletek tal6lhat6k, melyek sz6nt6foldekkel vdltakoznak, valamint van egy 6lland6 vizfolyAs a
f6volgyben. felenleg fdega volgyalji tertileteket mrivelik meg (gabona, kapSskultrir5k). A tertileten barna erddtalajokat
taldlunk (utalva arra, hogy egykoron a t6j szinte teljes m6rt6kben erddvel boritott volt), mely a lejt6'k fels6 harmaddban
sokkal er6sebben erod6lt (gyakran alapk6zetig), a lejtS als6 r6sz6n gazdagabb a talaj humusztartalma.
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Sz6k ktizs6g 6s hatiira Wagner P6ter fot6in (2002-2003')

Sz6k hatirdnak taj tiirt6nete
Sz6k korny6ke m6r a legkor6bbi id6'kto1 fogva lakott lehetett, erre utalnak a vicekriti 6stelepen taldlt k6- 6s bronzeszko-

zok, amelyeket K6d6r (1898) emlit. S6k6szleteit m6r a r6mai idokben ismert6k: a falu elsSs6b6nyfij6nak a reformdtus temp-
lom mogotti S6sr6ten tal6lhat6 n6gy sz6les tolcs6r alakri m6lyed6st tartjdk A n6pviindorl6skor betelepiil6 szl6vok szint6n
bfinydsztak A helys6g elsS irdsos emlit6se 1291-bol szArmazik,Ill. Encl re 1291-ben m6r szabad kirdlyi v6rosnak mondja (e
kiv6lts6got a17. szLzad elej6ig rrreg6rzi). A s6b6ny6szaton kivtil (1tt'12-ig rjt akna tizemelt) a vdrosban, majd kozs6gben,
dllattart6ssal (f61eg szarvasmarhatart6ssal), kisebb m6rt6kben peclig friltlmfvel6ssel foglalkoztak.
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1. Sz6k. kiirny€ke a 18, ezAzad v6g6n (k6sziilt az I. katonai
felm6r6s alapidn)
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2. sz6k kiirny6ke a 19. szazad v6g6n (k6sziilt a III. katonai felm6r6s alapiiin)
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Jelenlegi tijhaszndlat a mintateriileten (Sz6k hatdra)
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A telepi.il6shez tartoz6legelSk 6s sz6nt6foldek erd6irtdsok r6v6n keletkeztek, mert a falu korny6ki lapdlyok vizesek,
mocsarasok voltak. A k6zs6gi tulajdonban lev6 kozerd6k irt6s6t m6r a 78. szLzad elej6n megtiltottdk, de ekkorra m6r az
erd6s teriiletek megfogyatkoztak, a meglev6 erd6'k pedig fiatalok voltak: az 1727-es hivatalos cisszeirSs emlfti, hogy ,,erda
jtben nincsenck sz(p tpiile tnek ual6 fdi, de sok makkot & tiizre aal6 fdt szolgdltatnak" . Az erd6irtds ekkor sem szrint meg teljesen,
1829-ben jelzik, hogy a szomsz6dos Szentegyed lakoss6ga a Hdrsas 6s Borzds tet6'kr6l lassank6nt kiirtotta az erd6t, hogy
szint6t 6s kaszdl6tnyerjen (Szab6T.1982). Az I.6s a III. katonai felm6r6s (1.6s 2.6bra) t6rk6peit osszehasonlitva megfi-
gyelhetd, hogy a S6skrit-hegy egyik erdeje harmaddra zsugorodott a szSnt6teriiletek jav6ra, az Arnyas-S6rk6nyt6-Hosz-
szri6r vonulat erdeit pedig legel6k szabdalj6k fel. K6s K6roly munkdjdb6l megtudjuk,hogy a csalSdoknak minden 6vben
kinyilaztak egy r6szt a kozos erdfuc/,., ahonnan meghat6rozott mennyis6g( (a 19. sz|zad v6g6n 20 szek6r) fdt termelhettek
ki saj6t haszn6latra. Egyedtil a Hosszri6r nevii ,,szdp tdlgyest" nem osztott6k ki, innen csak ktilonleges alkalmakkor lehetett
6pi.iletf6t v6gni.

A sz6ki mezfgazdas6g sajdtossirga, artely egyben az lilattaftlrs jelent6s6g6re is utal, hogy a k6tnyomSsos gazdSlkod6st
eg6szen a20. szdzad elej6ig megtartotta, s csak nehezen mondott le r6la, a k6nyszeni tagosit6skor (azErdllyi-medence fal-
vainak j6 rdszem6r a78.szilzadban 6tt6rt a h6romfordul6s mrivel6sre). A szdnt6foldek a lank5sabb domboldalakon 6s a domb-
hdtakon alakultak ki, a meredekebb oldalak miivel6se csak a vaseke 20. sz. eleji (k6s6i) elterjed6se ut5n v6lt lehets6gess6, teras-
zosit6ssal. A faluhoz kozel es6 domboldalakat ink6bb szdni6k6nt, a tdvolabbi hat6rr6szeket 6s meredek oldalakat pedig leg-
el6k6nt haszn6lt6k. Az 6lland6legel6thoz azonban m6ghozz6tev6dott minden 6vben az 6ppen ugaroliatott sz6nt6r6sz is. A
volgyalji ride, gyakran mocsaras r6teket kaszdl6k6nt hasznositott6k. A falut6l tdvolabb esd hat6rr6szek mfvel6s6re csak a
tagosit6s utdn keri.ilt sor, ekkor a t6volabb es6 foldeket gyakran idegenek v6s6rolt6k meg, tanySkat alapitva.

N6pszeni volt a sz66miivel6s is, bir az ideldtogat6 idegenek nem tartottdk izletesnek a sz6ki szd6t 6s bort (Hodor
1833,id62i K6s 2000). Ennek ellen6re K6s adatai szerint, a filox6ra-jSrvdny elStt a kozs6gnek 9 szc/'cil:.egye, bsszesen kb.
1000 hold, volt (a katonai felm6r6sek t6rk6pein csak ot sz66 van felttintetve, val6szinrileg a nagyobb tertiletriek). A gyu-
molcstermeszt6s nem tekintett vissza nagy hagyomdnyokra, gytimolcsf6t inkdbb csak a szdffie tiltettek, de a kiv6gott
erdiik hely6n sok vadgytimolcsf6t hagytak meg a talaj megfogAsAra. A 18. sz. miisodik fel6ben a kozterirleten magdt6l ndtt
gyiimolcsf6t v6dik (K6s 2000). A gytimolcstermeszt6s (cseresznye, szTlva, alma) a sz6&. pusztulSsa utSn kezdett elterjed-
ni, ekkor a gyiimolcsosok elfoglalt6k a szc/'&< hely6t.

Sz6k hatdrdnak tdjtiirt6nete az ut6bbi 40 6vben 6s mintateri.iletiink jelenlegi niiv6nyzete
Az 1960-as 6vekben (tagositds) fontos v6ltoz6s kovetkezik be a sz6ki tiljhasznliat6ba, mely a megmfvelhet6 tertiletek

hat6rAt nagyban kitolja. Az eddig m6g s6rtetlen gyepek legnagyobb rdsz€I feltorik, majd 15-20 6vig, sz6nt6foldk6nt hasz-
nositj6k. Biz6t, kap6skulturdkat 6s zolds6geket termesztenek. Csak a nagyon meredek left6'kon 16v5, amrigy is alacsony
tdpanyagtartalmri talajon teny6sz6 szdrazgyepek, vagy a nagyon j6 minds6gu sz6n6t (takarmdnyt) ad6 kasz6l6tertiletek
(ezek nagy r6sze m6sodlagos, 70-100 6ve felhagyott, de j6l regener6l6dott nov6nyzetri) maradnak felsz6ntatlan. Ezekre vis-
zont imm6r sokkal nagyobb legel6si nyom6s nehezedik. Az ugyanakkora, vagy novekvd SllatSllomdnyt tov6bbra is el kell
tartani. A 60-as, 70-es,80-as 6vekben tehdt val6szinrileg a megmaradt gyeptertiletek trillegeltet6se volt jellemzS. A 60-as
6vekben n6h6ny domboldalbanszcil,6t telepitenek. Az 50-es 6vekben a suvadSsos lejtdknek mindsitett r6szekre idegenho-
nos fafajokat (feketefeny6,luc, ak6c) telepitenek, amelyek a mai napig az erdlszet gondozils6ban vannak. Ezekkel az :i.l-
tetv6nyekkel nagy teri.iletri, j6 6llapotu sztyeppr6teket tettek tonkre (a fenywesek alatt szdmos v6dett, ritka faj egyedeit ta-
l6ltuk).

A kommunizmus buk6sdval egy id6ben (1990), egyszerre' omlik ossze az addig fenntartott gazdas|gi rend 6s elgondolds:
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hatalmas sz6nt6teriileteket hagynak fel (a legtobbet ezek kozr

csokken6snek indul. A felhagyott teriileteken ily m6don elindr

szinek 6vr6'1 6vre ki vannak t6ve a vu er6zi6iimak. A torenciali

tanak fenn ezeken a teriileteken m6g L0-13 6wel a miivel6s fe

vizmosas keletkezett (azl97o-es 6vekben k6szi.ilt r6szletes, L:5(

talaj pedig a meredekebb vagy kozepesen meredek lejtokrol le

dz tgdO korny6k6n felhagyott szdnt6tertiletek visszakeriil

mrivel6sbe vontik sz6nt6tertileteiket. PAr 6v (2-4 6v) eltelt6vr

legeltetett r6szeken. Tavasszal a legel6tet 6vr616vre fel6geti

ad? irt6sr6teket vagy mdsodlagos gyepeket kaszdlj6k' Nag'

meszt6s a kor6bbi izo16k felhagy6sa 6ta jelenleg fdeg a szll

ritkozik. Ezek a kis szilvafdsok nem ig6nyelnek gyakori gon

;iiil;?f ix?,1'd:::n'ffi :##ii:1*;Ttffi:"''r;-
rcrdSsiil6se vdrhat6.
ehdt a k6rd6s, hogy milyen lehet6s6gei vannak egy fqgazdag,

n, a mfrlt kczel6si-tapaizlalatai valamint a jelenlegi 6llapotok
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Sz6k kiizs6g 6s hatdra Wagner P6ter fot6in (2002-2003)

mint a kevertebb lakossiigri vid6kekre, sztiks6g volt a makkos
iit sztiks6g eset6n 6pitkez6sre is fel lehetett haJzn6r^i.
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- Az 9-rd:knagy rdszejelenleg is, akdrcsak m6sodik viliigh6boni el6tt, kozsdgi tulajdonban van, 6s az erdlszet kezel6se
alatt 6ll. Csak a kozs6g Kissz6k fel6 esd r6sz6n l6v5 erd6ik (pl. Arnyas erd6') keriiltek vissza mag6ntulajdonba. A kozs6g
hat6r6ban a legutols6 tarv6g6s 15-20 6ve tort6nt, amikor k6t kis tertiletti gyertydnost v6gtak ki (a?aptelke oldalban a lejt6
koz6ps6 harmad6ban 6s a S6skrit-hegyen az 6szaki lejtd fetsd harmad6ban). Az erdO tobbi rlsz1n isak az eldirt tisztitisi
munk6k nyoma figyelhet6 meg. A tolgyesek v6g5skor6t a legut6bbi kezel6si tervekben megemelt6k 70-80 6vr61 100 6vre,
vagyis a ma 40-60 6ves tolgyeseket v6rhat6an a kovetkez6 50 6vben csak ritkitani fogjdk. Mintateri.iletiinkon jelenleg a kev-
ert tolgyesek az enyh6bb lejt6s6 d6li-d6lkeleti, keleti oldalakon valamint a keskeny plat6kon fordubrak el6. Allomdnyaik
fajgazdagok, bilr nagyr6szt egykorriak. Fels6 lombkoronaszintj6ben a kocs6nytalan tolgy uralkodik, a keleti-d6lt-eteti
oldalakon a fagy1rz1keny csertolgy, a plat6kon pedig kev6s kocsdnyos 6s molyhos ttilgy kis6ret6ben. Elegyfak6nt a fels6
koronaszintben mad6rcseresznye 6s mezei juhar fordul el6, az als6 szintben m6r megjelenhet a gyerty6n, bark6caberkenye,
tatdrjuhar is. A cserjesztnt gydr (ez val6szin(neg az alig h6rom 6ve v6gzett tisztitilsi munkdlatoknak koszonhet6, hiszen a
gyepszintben a !s949fajok magoncai nagy szdmban vannak jelen). A lombszintek alacsony zdr6d6sa dris 6s f.ajgazdag
aljnov6nyzet kialakuldsdt teszi lehetdv6. A keleties oldalakon a fiifajok domin6lnak, a plat6kon a f6nykedvet6 erdei--
erd6sz6li k6tszikriek nagyobb borit6s6rt6keket 6rnek el. Mellettiik mindk6t esetben 6ltaldnos erdei fajok 6s nagyon kev6s
iide 6rnykedvelS faj jelenik meg. A mdsik nagykiterjed6sri erdotipus a tertileten a gyertydnos-tolgyesek6. Az id&ebb dllo-
mdnyai szint6n fajgazdagok, benniik mdr megjelennek a tipusra jellemzl 6rnykedvel6, tide erdei fajok.

A meredek lejt6k molyhos tolgyeseinek helyzete sokkal k6nyesebb. Ezeken a teri.ileteken a legeltet6s hat6sdra az erd6
visszaszoruldsa, majd a legeltet6s intenzitds6nak csokken6s6vel az erd6 el6retor6se tobbszor ism6il6dott az elmrilt 100-150
6vben (val6szinrileg kor6bban is). A fiatalabb 6llom6nyok jelenleg 20-25 6vesek, az id6sebbek 50 6v kori.iliek. Az erd6'ben
juhmakkoltatds van, 6s a legelS 6llatokat gyakran behajtjdk az erdffie ny6ron is, a tilt6sok ellen6re. A legel6s ma is legin-
kdbb a molyhos tolgyeseket 6s az erdSszeg6lyeket 6rinti, ahol a gyepszint elszeg6nyed6se 6s elgyomoJod6sa figyeltretS
meg. Az 1990-es 6vektSl a vad6llom6ny (62, vaddiszn6) is elszaporodott, ami szint6n hat6ssal lehet az erdei aljnov6nyzet,
az ijulat 6s a cserjeszint noveked6s6re.

AkorSbbi, arinylagkim6letes kezel6s 6s a jelenlegi dllapot felm6r6se nyom6n tehiltaztvdrhatndnk, hogy az emberibea-
vatkoz6s elmarad6s6val ak6r term6szetkozeli, 6rt6kes erd6k alakulhatn6nak vissza a nedves terriletek 6i a nagyon mere-
dek oldalak kiv6tel6vel az osszes tobbi tertileten. Nyugat-eur6pai tapasztalatok azt mutatj6k azonban, hogy Jiehagyott
Iegelo'k 6s szint6foldek hely6n spont6n terjeszked6 f6s nov6nyzet gyakran m6g 150-200 6v utiin sem hasonlit egy teim6-
szetkozeli erd&roz (Peterken 7996), mert a j6l terjedS cserj6k, akdr fatermet(v6 n6ve, megrekesztik az erd6 tialikutasat.
Emellett a fent emlitett gazdag irt6sr6tek teljesen eltrinhetnek a t6jb6l.

Z6r'6sk6ppen elmondhatjuk, hogy a nagyobb, t6ji sztnni nov6nyzetlinamikai folyamatok megdrt6s6heztfirnasztnyrijthat
a tort6neti t6rk6pek vagy n6prajzi-tort6neti forr6sok tanulm6nyoz5sa. Erdemes odafigyelrri tovdbb6 a jelenleg 6ppen v6ltoz6-
banleuf tiihaszndlatra, mert e vdltozSsok nyom6n (kasz6lils felhagy6sa, dllatdllomdny megv6ltozilsa),, sok olyan-elem t(nhet
el a tdjb6l, amelyet jelenleg 6rt6kesnek tartunk. J6 lenne, ha kisebb t6pt6kri vizsgdlatokat is meg lehetne alapoznihasonl6 tor-
t6neti adatokkal: p6ld6ul egy-egy sz6nt6- vagy erd6tag, gyepr6szlet pontos kezel6si tort6net6nek ismerete,6otanikai inform6-
ci6kkal kieg6szitve a term6szetv6delmi kezel6sek kidolgozds6nak biztosabb alapjSt jelenthetn6k.

Munk6nk anyagi h6tter6t az Arany Jdnos Kozalapitv6ny 6s azErd6lyi Mrizeum-Egyesiilet biztositotta. Koszonet 6rte!
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