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A l6pi veget6ci6 mriltja 6s jelene a kolozsvdri Malom-viilgyben

Bevezet6s

A kolozsv6ri Malom-volgy egy kiemelked6 termdszetv6delmi fontoss6gri, hatalmas botanikai

6rt6keket 6rz6 region6lis jelent6sEgtiterulet. Azorszitgnakezenardszdn,650 m tengerszint feletti

magass6gb* .gy.Atit6ll6 pdldaj6inyujtja azon tertileteknek, amelyek napjainkig kdpesek voltak

6trnenteni t6bb 6rt6kes 6i ritka nrivdnyfajt (Tofietdia calyculata, Swertia perennis, Ligularia

sibirica, Liparis loeselii, Gladiolus imbricatus, Ophioglossum vulgatum, Dactylorh$a ltacullta,
Dactytorhiza incarnata stb.), kozotti.ik glaci6lis reliktumokkal, valamint ktilonleges l6pi ntlv6ny-

t6rsul6sokat (Schoenetum nigricantis 6s Cladietum marisci), amelyek el6fordul6sa orszitgszerte

nagyon ritka (azelobbinek h6rom lelohelye ismert) 6s veszdlyertelrctt. Az emlitett ndv6nyfajok

kdztil az els6 h6rom szigetszeni el6fordul6st mutat ezen a helyen'

A dolgozat soriin arra keressi.ik a v6lasrt,hogy hogyan 6s e r6gi6b6l mi6rt csak a Malom-

vtilgyben maradhattak fenn e nov6nyfajok es az drtekes l6pi veget6ci6? Egy nagyvdroshoz ilyen

ko; fekv6 tertileten tal6n a csod6val hatdros m6don. Mi a feltdtele ds lehetosdge jov6beli

fennmarad6suknak?
A magyar6 zatot a tertilet t6jtortdneti vonatkoz6saiban keresttik, ertve ezalatt az |venedes

ttlhasmfiatot es ennek hat6sait a tilra (ezen beli.il term6szetesen a liiprdtekre helyezve a hang-

r,ityt;, hiszen a finomldpt6kti (rdvid idointervallum, kb. l0-200 6v) veget6ci6dinamik6t a

O,riuuieptekii t6jv6ltoz6si folyamatokkal (1000-20000 6v v5ltozSsai) kiegdszitve jobban 6rtel-

mezhet6v6 v6lik a jelen, 6s ami egyre fontosabb6 v6lik, elorevetithet6ek a jov6ben majdan be-

kovetkez6 v6ltoz6sok is.

Helyszin 6s m6dszer

A Malom-v6lgy Kolozsv6rt6l 8 km-re, Felek kdzsdgtol d6lny'ugatra fekszik. A mikesi- ds

szelicsei volgyekkel egyiitt az Aranyos 6s Szamos kOai vizvitlasrto vagyis a Felek-hegy d6li

oldal6ba vagO Malo--uotgy miocdn-kori (mez6sd g1) agyagos-mdrg6s rdtegre rak6dott szarmata

homok ds homokk6 tileddlte v6jta medrdt. A volgyek patakai a b6nyabiikki vdlgyben egyesill-

nek, majd a Tfri-hasad6kon 6t futnak le az Aranyosba.
A leirt tiled6ktani fel6pit6s az okozojaa Felek-hegy eszaki, keleti 6s nyugati lejt6in v6gbe-

meno talajcsrisz6soknak, iuvad6soknak, ahol amezosdgiagyag6thzva, k6pl6kenny6 viilik, 6s a

feleffe levo vastag homokko-reteg srilya alatt elcsriszik, homokk6-hup6kat hozva l6tre' A d61i

oldal, ahol a Malom-volgy is tal6lhat6, enyh6bb lejtdsri, m6s termdszetti, itt a teraszokon 6s a

teraszok, hegyoldalak lejtoin mindentitt felfakad aviz, tobb forr6sb6l el6bukkanva. Az agyagos

k6zeten ily mOdon51.ggyrilt viz ittitatva a fels6bb talajr6tegeket vizeny6s, tide forr6sl6pi no-

v1nyzet megtelepeddset tette lehet6v6. E folyamatok eredmdnyekdppen a Malom-vtrlgyi l6p-

foltokon ki6l a Felek-hegy ddli lejtojdn m6shol is tal6lhat6ak l6pok, igy a Malom-volgyt6l

mintegy l0 km-re ddlnyugitra tal6lhat6 szelicsei vdlgyben, valamint a b6nyabi.ikki vOlgyben'

A Malom-v6lgyi tipotUOt szilrmazo tozegszelvenyek pollenspektrum6nak [4] fjra6rtelme-

z6s6vel; az L, illetve iII. kutonui felm6r6sb ol szirmaz6 t6rk6pek felhasznSl6s6val; valamint

miiltszitzadi es e szfrzadi leir6sok 6s tanulmdnyok felhaszntittsilal e l6pok es kozvetlen kornye-

zeti.ik idobeni vttltozilsittrekonstrudltuk. Vdgiil az idoskdl6t a jetenlegi k6ppel zirva drtelmezti'ik

e re liktumm egor zo tertilet t6j tdrteneti vonatkoz6sait.
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l. dbra. A Malom-v0lgy kul0nb0z6 id6szakokb6l val6 l:25000 mdretariinyf tdrk6pe: a. I. katonai felm6r6s
(1780-as €vek); b. III. katonai felmdrds (1870-es 6vek); c. t6jtut6t6rk6p (1989), mely ierkep eset6ben figyelembe

kell venni, hogy az eszakkeleti rdsz a tdrkdpezes sor6n lefedetlen rnrudt.
Ielmagyariuat: (The map of the Malom Valley from diffrent periods in a scale of l:25000: a. lth Military Survey
from the l780th; b. 3rd Military Survey from the l870th; c. an orienteering map from 19g9, it,s NE part wasn,t
covered.Legend:)l-erd6(forest),2-bokros(shrubby),3-tisztrls(openedplace),4-telepulesek(settlements),
5- ldpfol t( fen),6-orsz6gri t (highway),7-f tr tdf t(dir tyroad),g-malom(mil l ) .
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I A Malom-uolgy ekkori neve ,.Vale Ursale", vagyis Medve-volgy volt, amely jelenleg egy melldkvdlgy elneveze-

se, a Malom-volgy elnevezes valoszinii e szinadi.rJ.tU, es nev6t - itt rnritoA,i malmokr6l kapta E malmok a XX

szitzad elsti feleig maradtak fenn

Eredm6nyek

A Malom-vdlgyi ellaposod6si folyamatok a posztglacidlis idoszak mdsodik fel6ben, az ar-

lantikus korszakban kezd'6dtek, amikor a vid6k novdnyzetdben a mogyor6val kevert tdlgyesek

uralkodtak (mesolithicum). Az 1976-ban kiemelt 3 tozegszelvdnybol kdszftett pollenanilitikai

diagramok l4l elemz6s6ben nagy gondot okoz azI. szelveny fels6 120 cm-nek hi6nya, az egyes

szel-v6nyek ettereseket mutat6 inform6ci6tartalma, valamint a pontos kormeghatilrozits hi6nya'

A korrneghat1rozits hi6ny6nak kikiisz6b6l6sdre csak a mdlysdgi adatokat lehet felhaszniini az

rijraert6kJl6s sor6n, utonbun ezek nem nyrijtanak kell6 pontoss6gti informfci6t'

A szelv6nyekben lebomlatlan, eg6szben maradt fatorzseket (h6rs, 6ger) is talaltak. Mindh6-

rom szelv6nyb6l egydrtelmtien kimutathat6 a l6,gyszir0ak pollenjdnek (NAP) 6lland6 magas

artnya (atlag 35%i. Az erd6 megszakitatlans trya az atlanti 6s szubatlanti id6szakig nyomon-

t<tivetrreio a pollenspektrumokbanlelenlev6 ktilonbozS fdsszdrfak pollenjdnek magas ar6ny6b6l

6s 6lland6 jeienlet6b6l. Ekkor egy drasaikus csokkends kovetkezik be, miut6n elkezd emelked-

ni az eger pollenj6nek arinya (O-SZU"1. A f6ssz6niak (h6rs, kevert tdlgyes) pollenar6nYln{

csotckenesevel egy idbben megn6 a liryyszilrlak pollenarhnya, amely fok6nt s6sfdl6kbol, flifd-

l6kb6l all. A p6fr6nyfdldk pollenjdnek ir6nya is egy hirtelen ugr6st mutat, az 6ger pollenarany-

n6veked6sevel egy iOoU.n. E hirtelen v6lt6i es az eger ezt koveto fokozatos eluralkod6sa a ha-

zai palinol6gusok szitmilra is feltrino jelens6g, amit a klima nedvesebbre fordulilsixal magya-

rtniak.l, pollenspektrumok sz6mot adnak nehany bzegegesr6l a halocdn folyamfn, ezek egyi-

ke a h6rs 6s kevert tolgyesek uralta korban kovetkezett be (285-330 cm)'

A korny6k ,"grrtiii felt6r6sai szilmot adnak n6h6ny leletrol a neolitikumb6l (t6lgykor), il-

letve a r6mai korb6l, mely leletre a jelenlegi Felek kozsdgt6l nem messze' t6le dszakra buk-

kantak 16. E leletek 6izonyid6k t6bb;k kozott, hogy a mai Kolozsviir-Torda orszdgrit hely6n

haladhatott a r6mai korban a Potaissa-t Napoca-val 6sszekdt6 ft. A Malom-volgy't6l eszak-

nyugatra (a mai Szelicse-Salicea k6zeldben) 3s ddlkeletre (a mai B6nyabtikk-Vilcele kdzeleben)

bronzkori (btikk-kor) leletekre bukkantak [5].
A Malom-volgy tozeldben, t6le dszakkeletre a XIV. szhzadban ldtesiilt Felek nevii teleptiles

kezdetben csak 20 csal6dot szirmltit, akiket L Lajos kir6ly 1367-1377-ig a felekerdoi orsz6gtit

v6delm6re adott Kolo zsvir v6ros6nak. Ez a20 csal6d k6pezte alapjitt a mai kdzs6gnek, amely-

nek teri.ilete napjainkban a vtrlgy bej6rat6ig nyulik. Az rtt megtelepedett n6p foleg 6llatteny6sz-

t6sb6l (els6sorban birka, kevdsbd ,ru*urr.ha) 6s erd6gazd6lkod5sb6l taftotta fenn mag6t, amely

tev6kenysdgek minden tiro*yul drintettek a nagyon kdzeli Malom-volgy tertiletet is. Foldmti-

vel6sseine-ig.n foglalkoztak (m6r csak nemzetisdgi hagyom6nyaikb6l ad6d6an sem) [7]'

Az I. katonai felirerds t6rk6p6n (1780-as 6vek) (1. 6bra, a) l6that6 a nyilt tertiletek felttin6en

nagy arinya az erdoteri.iletekehez kdpest, ezek a nyflt rdszek a mellekv6lgyek ment6n is felhf-

z6{tak. A volgyben ekkor h6rom malom tizemelt, amelyek a volgy als6 feldben helyezkedtek

el, 6s j6l megkozelithetoek voltak, hiszen e reszj6l jdrhat6 6s utakkal ell6tott volt. E malmok

forgalma n.,i l.h.t.tt tril nagy, hiszen csak Felek kozseg lakoss6g6t l6tta el, a kozeli telepiile-

,.lir.,ind.gyikdnek volt ktiltin 6rl6si lehetos6ge a kdzelben.l
A XIX. ds XX. szazad:
A katonai felm6r6sek terk6p6n (1870-es 6vek) (1. 6bra b) m6r csdkkent a tiszt6sok atinya,

ezeket kasz6l6nak haszn6lt6k. A r6gi utak nagyrdszt megmaradtak, sot rijak ldtestiltek az erdos

rdszeken is, ds ami a legfontosabb, ekkor m6r megvolt a Kolozsv6rt Tord6val 6sszekot6 or-
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szegtt, amely ktizvetlentil a vdlgy torkolat6n6l haladt el (1827-t(51 volt haszn6lhat6) [7]. A Ma-
lom-vOlgy als6 feldben m6g ekkor is hiirom malom mtikdd<itt, amelyek a megnovekedett lakos-
s6g miatt miir val6szintileg nagyobb forgalmat l6ttak el.

A vdlgyben fellelhet<i lilpos teriiletekr6l az elso leiriist J6kai M6r ,,Egy az Isten" cimti reg6-
ny6ben taliiljuk, ahol az ir6 1876-os Tordai-hasad6kban tett kirdndul6silnak a Malom-v<ilrycin is
iftvezeto fdtinak 6lrn6nyei keverednek a kor6bbi, Szent Anna-t6ndl, illetve Mohos nevii t(5zegliry-
niil tett kir6ndul6s 6lmdnyeivel, fgy besz6mol egy ,,kukojziis", ingov6nyos teriiletr6l [14], eld$
csak rdszben vehet6ek alapul. EbbSl azidobll szArmamak korabeli botanikusok (Wolfi Schui,
Fuss, Landoz,Bitgi Jo6) florisztikai adatai is [6], melyek 6rt6kes reliktum jellegii n<ivdnyek elo-
forduliis6t bizonyitjik a Malom-vcilgyb6l. Sokkal hitelesebb 6s rdszletesebb lefrdst kdz6l
Cholnoky Jen5 a sz6zadel6 Malom-v<ilgydr6l: ,,azllyen val6siigosan paradicsomi szdp vcilgy-
ben nem hogy falut, de mdg egyetlen h6zat sem ldtunk, a gylren legelteten szarvasmarha is csak
az erdok aljirn, fenn, a lejt6 magasabb rdszein csilingel. Vadon elhagyatottsilg, alig haszniilhat6
6sv6ny jellemzi a vdlgyet". Mtivelhetetlennek 6s legeltet6sre alkalmatlannak tartla e tertiletet a
talaj vizeny6s jellege miatt. A meszes fon6sliipok 6s mdsztufakdpz6ddses l6pok jelenl6t6t iga-
zoliak feljegyz6sei: ,,A rdti n6vdnyzet kozt mohatakar6 rejlik, ennek gydkerzetet drdes mdszle-
rak6d6s vonja be". K0vetkez6 sorai m6r egy6rtelmii bizonyit6krit nyujtjrik az itteni ldpokon
v6gbemen6 emberi beavatkozirsoknak: ,,Csak rijabb idriben kezdtdk 6rkokkal ndmileg viztele-
niteni ds kaszil6nak hasm6lni", r.ja Cholnoky, mellyel ery idSben a Ligularia sibirica es Achillea
impatiens nagyon megfogytak, vagy eg6szen ki is pusztuttat 1t12

Prodan az 1930-as 6veket rogziti leir6s6ban, emlitdst tesz egy hatalmas kitededdsti laprdtfolt-
16l, amefyen Schoenetum nigricantis tirstliis teny6szik sz6mos 6rt6kes novdnyfajjal: Tofieldia
calyculata, Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris, Gymnadenia conopea, Parnassia
palustris, sok Ligularia sibirica, Listera ovata ds Claudium mariscu.r, mely leir6s minden bi-
zonnyal a patakjobb partjrln, az orszagritt6l sziimitott mdsodik liipfoltra vonatkozik, a mai re-
zewhtum tertiletdre. A patak bal partjrinak bokros rdszeir6l emliti a foltszenien megjelenti vid-
rafiivet (Menyanthes trifoliata), mely faj napjainkra mdr kipusznrlt. Prodan emliti toviibbil a
m6r ekkor gyakori sddkendert (Eupatorium cannabinum) es anhdat, mely ritka niidas foltokat
alkot [9], de kor6ntsem borit minden l6prdtfoltot, ahogyan ez napjainkban fenn6ll . tJgyanene az
id<iszakra vonatkomak 5o6 Rezs6 cdnol6giai felvdtelei is e kiprdtek tertilet6r6l [l l, l2l. Egy
k6s<ibbi tanulm6nyilban, amely szintdn cdnol6giai adatokat tartalmaz, emliti a Swertia perennis-t,
mint val6szfniileg kipusault fajt a vdlgyb6l [ 3f, ez az illliti.sa szerencsdre nem igazol6dva be a
k6s6bbiek sor6n. 1942-ben Boros Aaam is jrlr a Malom-vdlgyben ds n6h6ny ntivdnyfajt jegyez
fel,drtdkesek a mdsztufakdpziS mohafajokr6l kdszitett feljegyz6sei: Cratoneurumfilicinum, C.
commutqtum var. falcatum [3]. Az 50-es 6vek vdg6r6l, illetve 196 I -b6l szfurmaz6 r6szletes fel-
mdr6s miir sokkal b6sdgesebb informdci6tartalommal bir, fokdnt aliryi novdnyt6rsuliisokra vo-
natkoz6an. Emlit6st tesz a valamikori erd6irt6sr6l, mely befolydsolj a az al<kori l6pi veget6ci6
kdp6t ds 6llapotiit, azonban eg6szdben vdve ezek a liipr6tfoltok mdg mindig fajgazdagok ds j6 rilla-
potfak. Ez ut6bbi tanulmiiny szdmot ad n6h6ny ndvdnyfaj kipusztul6s6r6l, ilyenek a Polygonum
bistorta; Adenophora liliifulia, Crepis sibirica, Liparis loeselii [8]. Ezek koztil a Polygonum
bistorta-rol es Liparis loeselii-r6l szerencsdre nem bizonyosodott be a kijelentd s (a Liparis
loeselii'nek 1998-ban megtal6ltuk .gy 25-30 tovet sz6ml6l6 6llomdnyifi, es a Polygpnum
bistorta el<ifordul6sdt is igazolhatjuk tl0]). Nem bizonyosodott be tovdbb6 a Swertia perennis
es az Ophioglossum vulgatum iillom6nyainak kdzreadott lecs0kkendse sem [10].

' Ekkona tehetl az Achillea impatiens kipusztulasa, amelyhez a korabeli botanikusok gyrijt6maniaja nagyban
hozzirjhrult.
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A rendelkezdstinkre rill6 legaktu6lisabb t6rk6p egy 1989-ben k6sztilt 1:15000 mdretardnyf.
r6szletes r6jfut6tdrkdp (1. 6bra, c. - az itt megjelenftett t6rk6p l:25000 m6retar6nyri). A jelenle-

gi 6llapot e t6rk6p alapjhn 6s kieg6szit6 vizsgiilataink alapjinjellemezhet6 legink6bb. Ezen a

tdrk6pen jelolik el6szor a l6pos, nedves foltokat (ez a reszletesebb 6s nagyobb felbontdsri t6r-
kdpnek tulajdonithat6). A v0lgy jelenlegi 6ltal6nos k6pdr6l elmondhat6, hogy a lejt6ket eszak'
16l tolgy 6s gyerty6nos-tOlgyes erdok, mig d6lr6l biikk0sdk boritjrik. A lejt6s tiszt6sokon Ude

mezofil jellegri kaszSllretek, sovriny mezo-xerofil jellegti rdtek 6s sz6rfrigyepek talillhat6ak,
melyeket dvente egyszer,ny6r vdg6n (rilius v6ge - augusztus eleje) kaszillnak, 6s tavasszal meg

6sszel gyengdn legeltetnek foleg juhokkal 6s kev6s szarvasmarh6val. A Malom-patakot dgere-

sek ds fiizesek, mocsiirr6tek, magassdsosok kisdrik. Az emlitett l6pos foltokon kisz6rad6 k6k-
perjds l6pr6tek, tdlis6sosok (Cladietum marisci) 6s tide l6pr6tek (Carici flavae'Eriophoretum
latifolii, Schoenetum nigricanti) tilrsul6sai teny6sznek. E l6prdtfoltokat az 50-es dvekig szint6n
kasziilt6k. A tdrkdpen l6that6, hogy a v<ilgy dszakkeleti r6sz6n megn0vekedtek a nyilt tertiletek,

ezaterjed6 teleptildseknek k0sz6nhet6, amelyek napjainkban m5r teljesen beboritj6k e tdrs6get.
Felek belteriilete id6ig tol6dott ki, jelent6s az egyre gyorsabb titemben 6piil6 h6tv6gi hhzak

t6rfoglal6sa a viilgyben. A Malom-v0lgy belsej6ben a tiszt6sok arinyinak cs0kken6se figyel-
het6 meg, a korilbbi nyilt tertileteket jelenleg bokros r6szek foglalj6k el. Egyetlen malom sem
talillhat6 mdr a v0lgyben.

Diszkusszi6

A palinol6giai adatok alapj6n elmondhat6, hogy a Malom-vtilgyi l6pi vegetiici6 erd6 alatt

kezdett kialakulni, 6s folyamatos erd6stiltslge azatlantikus ds szubatlantikus id6szakig fenn6llt.
Az ittjelenlev6 erd6 term6szet6r6l val6sziniinek tartjuk, hory nyiltabb, ligetes jellegti volt, en'

tamasztja al6 a lfugyszitrlak pollenjdnek 6lland6 magas arinya. Az egykori hrirserd6k, illeWe ke-
vert t6lgyesek viszonylag hirtelen hanyatliisa, ezzel egy id6ben az 6ger eluralkod6sa antropog6n
okokra vezethetnek vissza, ezt timasztjdk al6 az ebbol a korb6l (neolitikus) szhrmaz6 t{geszeti
leletek is, melyek egy teleptilds l6t6t bizonyitjdk a ktizelben. Kdzenfekvo az a feltev6s, misze-
rint egy erd6irt6s a h6rs 6s tcilgyerd6k megsztintet6s6t 6s ezzel egy id6ben a l6pok szabadd6
v6l6sirt eredm6nyerte. Az dger nedves helyek k<iztudottan pionir hajlamf fafajta, mely koloni-
zhci1s el6nyt 6lvez sok miis fafajjal szemben ezeken az 6lettereken, igy viszonylag kdnnyen ds
gyorsan elfoglalhatta e l6pos teriileteket. Az ekkori t6jalakit6 tenyezbk az erdilirtdsok ds a ttiz
lehettek. A feltdtelezhet6en rijk6kori erd6irtiisok 6ltal okozott hirtelen vflltozitst az itt 6lo niiv6-
nyek (a mai reliktumfajok) kdpesek voltak tul6lni. Az erd6tlens6g okozta fizikai 6l6helystresszt
(f6ny- 6s mikroklimaviszonyok megv6ltozisa) val6szinrileg akkor m6g kompenzillta a magas
nedvessdgelldtotts6g, amely ezt akorszakot jellemerte. Az 6ger tdrfoglal6s6val a megszokott
k<irtilmenyek vissza6lltak. Napjainkban egy ugyanilyen erd6irt6s m6r sokkal nagyobb vesztes6-
geket okozna e l6pi veget6ci6 fajk6szlet6re 6s iillapothrandzve. Az amrigy is szhrazabb6 v6lt

6l6helyek, az ember 6ltali lecsapol6sok eredm6nyezte vizszintcsokkends ds az erd6 pufferhat6-

s6nak - vagyis htivosebb 6s p6r6sabb mikroklim6t teremt6 jellegdnek - megszrindse visszafor-
dithatatlan pusztulilst okozhat e ndv6nykdzdssdgeken belul.

Ezen kijelent6sek helytell6s6ghtbizonyitjhk azok a konkrdt esetek, amelyek akornyezo 16'
pok 6rt6kes, reliktum jellegti ndv6nyfajainak kipuszt;ulitsirt okozt6k. A miir emlitett Szelicsei-
vdlgyben a szdzad els6 feldben mdg megtal6lt6k a kereklevelti harmatfiivet (Drosera rotundi-

folia) 6s htivelyes gyapjris6st (Eriophorum vaginatum), mindkett6 glaci6lis reliktum [6 I l]. A

hatalmas teruleteket drint6 erd6irt6sok es az ily m6don szabaddd v6lt rdszekre betdr6 turista-
furadat e fajok kipusztul6sLhoz 6s az ertekes liipi nov6nyt6rsul6sok degrad6l6sithoz vezettek. A
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szint6n k<izeli brinyabtikkil6p a Malom-v<ilgyi 6s szelicsei Llpoknril sokkal kdsobbi eredetri, egy
t6 felttilt6dds6vel keletkezett. Az itteni l6pi fl6ra ds veget6ci6 nagy resze a Malom-vdlgyb6l
teleptilt 5t. Azonban az itt is v6gbemen6 erd6irt6sok 6s intenziv thjhaszniilat (pl. a l6pokban
t6rtdn6 legeltetds) az egyes drtdkes 6s reliktum fajok beteleptil6sdt m6r nem tettdk lehet6vd,
megsziintetve a sz6mukra potenci6lisan megfelel6 6l<ihelyeket [2].

Az ut6bbi fvszinadokban v6gbemen6 erd6irtilsok (mint leffuk, ezek hangsrilyozottabban
6rintik al6pi kcizdssdgeket) a Malom-vdlgy erdeit is 6rintett6k, hab6r sokkal kisebb mdrtdkben,
mint a kdmyez6 vdlgyeket, hisz az ut6bbi 200 6vben itt folytonos erd6takar6 mutathat6 ki.
Ezek az erdok rdgen lenyriltak eg6szen a patakig, majd a krizeli tertileten az emberi beteleptil6st
6s a megkezdett ti$haszniiatot kdvet6en a patakot kis6r6 el6g sz6les s6v$n elt6volitottitk az
erd6t (l .6bra, a), teret engedve a legeltetdsnek 6s kasz6l6snak. Az erd6irtiis oka lehetett mdg a
faanyagnyerds 6s j6rhat6 utak ldtesitdse, amelyeken a malmok forgalmiit le lehetett bonyolitani.

A fdl6rny6khoz 6s hrivos, p6r6s mikroklimdjri 6l6helyekhez szokott egyes reliktum jellegti
ntivdnyfajok (Ligularia sibirica, Swertia perennis) a l6prdtfoltok teruletdnek szabaddd viiisa
miatt a bokrok aljitba, erd6k szegelyere hriz6dnak vissza, ilyen jellegti helyeken tal6lhat6 meg
dllomrinyaik legnagyobb r6sze. Ezzel szemben a Tofieldia calyculata, mely szint6n reliktum faj,
6l6helyig6nyei sokkal sz6lesebb sk6l6n mozognak, hisz a nyilt r6szektol a fllirnydkos helyekig,
sbt a szfuazabb Molinia-s l6prdtekig mindeni.itt 6s nagyariinyban fordul el5 [10].

Mint frituk, szilzaduink vdgdre a v0lgy belsejdben m6r csdkken a tiszt6sok tertilete, mely
csdkkends napjainkban tov6bb folyat6dik (1. ilbra, b, c). A visszaerdosi.ilds a l6pfoltok teriiletd-
re is kiterjed, hiszen sz6mos r6szen bokrok jelennek meg (fu2, eger).

Az emlfteff ifihilozat a mai napig is csak a vOlgy als6 fel6t 6rinti (1. 6bra. a, b, c), igy a vdlgy
fels6 r6sze 6lland6 6rintetlens6get dlvezeff (csak az ut6bbi l0 dvben indult be a turistaforga-
lom), ezzel is segitve a l6pi tdrsuliisokat ds 6rtdkes ndv6nyfajokat fennmarad6sukban. Nem vd-
letlen teh6t, hogy a leg6rt6kesebb l6pi form6ci6k napjainkban dppen a volgy felso rdszdre es-
nek. A vOlgy lejt6in taliihato mezofil gyepeket a kasziilils ds a tavaszi, oszi gyenge legeltetds
stabiliziilta. A l6prdteken az 50-es dvekben felhagyott kasziilils viszont teret engedett az egyre
stinibbre 6s magasabbra nrlv<i n6dnak 6s egyes gyomfajok tdrh6ditds6nak.

A tdjat alakit6 egyik szint6n nagyon fontos tenyezo a terjed6 teleptildsek k6rd6se. E folya-
mat a mult szinad vdgdn, e sztnad elej6n er6sdd<itt fel, ma a vdlgy bejiratdhoz k0zel es6 t6rs6g
teljesen be van 6pitve, sot, az ut6bbi l0 6vben az epitkezesek tedednek a vrilgy belseje fele is,
kisebb sz6nt6ftildek ldtesiilnek. Ezek a folyamatok mindink6bb csdkkentik a l6pok dl6vil6gdnak
fennmarad6si es6lyeit, tehiit feltdtlenul oda kell figyelni r6juk.

Mint kideriilt, az emlitett 6rt6kes ndvdnyfajok 6s l6pi tdrsul6sok fennmarad6s6t tcibb tenyezo
szerencsds kdnejirtszdsa teffe lehet6v6. A vrilgy erd6takar6jdnak viszonylagos kontinuit6sa ds
az ut6bbi 200 6v erd6irtilsainak csak kis teriileteket drinto hat6sa, a vdlgy hrivos mikroklimdja,
a viszonylagos drintetlensdg, az emberi tilhasznillat viszonylag kimdletes m6dja mindhozz6j6-
rultak a term6szetvddelmi szempontb6l rendkiviil drtdkes teriilet meg6vfs6hoz. Ennek tudatos
6tment6se a jov6ben is feladatunk kell hogy legyen. A mriltbeli esemdnyek ttikrdben kiviinatos
lenne az erd6takar6 megtartiisa, a telepiil6sek terjeszkeddsdnek meg6llitilsa 6s a turistaforgalom
minSs6gi v iitortaftsa, il letve korl6toz6sa.

Kiisziinetnyilvfnitrls. Koszonet illeti Molnir Zsolt botanikust tan6csaidrt es az adatgyi4-
tdsben nyujtott segftsdgdert is.
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PAST AN FUTURE OF THE MIRE VEGETATION IN
THE MALOM VALLEY NEAR CLUJ

The Malom Valley near Cluj-Napoca is a prominent and of oveniding local importance nature reserve because of

the botanicat values of it's fens This place preserves many valuable plant species (some of them are glacial relicts):

Ligularia sibirica, Swertia perennis, Tofieldia calyculata, Liparis loeselii, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza
incarnata, Parnassia palustris, Ophioglossum vulgatum and some rare associations like: Schoenetum nigricantis,
Cladietum marisci.

In this paper we are studying the question how these sensitive plant species and mire communities could survive
till today, and from this region why just here in the Malom Valley. The answer was given by the land-use historical
data of the region at the thousand year scale. We use the data of former palynological studie s; the I st and 3rd military
maps ofthis region and land descriptions, floristic and coenological studies from the last and present centuries.

Several factors were found to be responsible for the survival of the special vegetation of the area: the continuous
forest cover of this valley, the relative integrity, the cold microclimate and the relatively gentle land-use system. The
conservation of these botanical values must be our aim in the future. In the reflection of the past events in would be
nec€ssary to keep the whole forest cover, to limit the expansion of the settlements and to restrict the tourism in the
valley.


