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Szárhalmi-erdő

FLÓRA ÉS FAUNA

Társulás és fajgazdagsága kiemelkedő értéket képvisel. A virágos növényfajok száma e kis területen 1300 közelében van, ezzel másodikak vagyunk hazánkban. A hazai cserjefajok, csaknem mind megtalálhatók.
Az orchideák (kosborok) családját azért említjük kiemelten,
merthogy a Kárpát-medence, közel ötven faja közül, a Szárhalmi-erdőben 23 fordul elő, sajnos már csak rendkívül kis egyedszámban. A fokozottan védett boldogasszony papucsa és a
légybangó mindössze, egy-két példányban.

SZÁRHALMI-ERDŐ

A Szárhalmi-erdő a Lajta
hegység nyúlványa, a Fertő
menti dombsor tagja. A Pannon beltenger üledékeként
lerakódott lajtamészkőből
képződött dombsor legmagasabb pontja a Pinty-tető
(261 m); a Kecske-hegyi kilátó pedig 208 méteren épült.
Míg a Hegyvidéken negyvennél több forrás van, addig itt egyetlen sincs. A csapadék
évi átlaga 660 mm. A dombsor geológiai és éghajlati adottságai, hazánk kontinentális, részben szubmediterrán tájaival rokon vonású.
A védett terület
különlegessége
az, hogy élővilága
a Keleti-MészkőAlpok és a Kis-Kárpátok mészhegyei
között tölt be
„híd-szerepet”.

A TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság és a Soproni Városszépítő
Egyesület minden év májusában szakvezetéssel hirdet meg
Orchidea-túrát 2008-óta, amelyen a szomszédos Ausztriából
is jelen vannak érdeklődő látogatók. A kíváncsiság felkeltésére még néhány kosbor faj: kétlevelű sarkvirág, vitézkosbor,
madárfészek kosbor, békakonty, sömörös- és bíborkosbor.
A tájékoztatónkat olvasó számára szemléletes lehet egy kultúrtörténeti visszapillantás. 1989-ben Csapody István, erdőmérnök, a nemzeti park munkatársa vezetésével, Grazból érkezett
botanikussal járták a Szárhalmi-erdőt.
A vendég az alábbiakat mondta:
”Az alpesi flóra számos faja (pl. orchideák, harangvirágok, korongpár) nekünk közeli ismerős, az azonban, hogy közvetlen közelükben
kökörcsineket, a pusztai- és kunkorodó árvalányhajat láthatunk
igazán nagy élmény, ezért érdemes volt ide utazni. Nagyon örültem
a nálunk ritka nagyezerjófűnek is.”

A meleg, száraz vidék számos gerinctelen fajnak, egyebek közt
lepkéknek is otthont ad, gyakori itt például a sakktáblalepke,
az éjjeli nagy pávaszem. Az erdő fontos telelőhelye a Fertő
kétéltű és hüllőfajainak is, amelyek (pl. varangyok, vízisiklók)
tavasszal a dombot lezáró vizekhez vonulnak, gépkocsi-utakat
is átszelve. A madárvilágból két fészkelőt – a kakukkot és a
fülemülét említjük.
A dombsor Fertő felöli
részén gondozott szőlők,
a magasabb részeken
pedig a kőfejtő barlangrendszere szemlélteti,
az itt élő ember évszázados munkáját. A Szárhalmi-erdőben, a következő, a már kiemelt fajgazdagsággal
jellemezhető, természetközeli, társulásoknak örülhetünk:
- Cseres-kocsánytalan tölgyes
- Molyhos-tölgyes karszterdő
- Gyertyános-kocsánytalan tölgyes (kevés cserjével)
- Sziklafüves-sztyepp
- Lejtőfüves-sztyepp
- Száraz kaszálórét
- Bükkös (ültetett)

Ha nyitott szemmel járnak, Önök is felfedezhetik és megismerhetik azokat a természeti csodákat, amelyek megőrzése és
védelme mindannyiunk feladata.
Amennyiben segítségre van szükségük, csoportok szakvezetése
igényelhető az Erdőgazdaság Központjában (Sopron, Honvéd utca 1.,
Telefon: 99/506-830).

Összeállította: Andrássy Péter írásai alapján Bánáti László

Egy angol „utazó”  - lapszerkesztő,
aki 1837-ben járt Magyarországon,
hazájába visszatérve a következő
mondatot írta lapjába: „Sopron a
hegyek közé ékelődött viruló város, a
föld egyik legbájosabb vidéke, ahol
a természet rendkívüli gazdagságot
szórt szét.”
Napjainkban sokan nem ismerik
a növény- és állatvilágnak, ezt az európai összevetésben is
kiemelkedő fajgazdagságát, sokszínűségét. Különösen érvényes ez a Fertő menti dombvonulatra, amelyet az UNESCO
2001-ben emelt a Világörökségek közé.
Bízzunk abban, hogy e rövid összefoglaló nemcsak a táj megismerését, hanem a védelmét is elősegíti.

