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Székelyföldi fás legelő túrák 

 

Tegyen egy sétát Erdély fás 

legelőin, amelyek mára európai 

ritkaságnak számítanak! 

Találkozzon sok száz éves 

famatuzsálemekkel és 

ismerkedjen meg e gyönyörű, 

középkori eredetű tájak 

kialakulásával, hagyományos és 

mai használatuk történetével és 

az ehhez kapcsolódó helyi 

kultúrával. Megtudhatja, mi 

veszélyezteti napjainkban a 

fennmaradásukat és hogyan tud 

akár Ön is bekapcsolódni a 

megmentésükbe.  Évszázados tölgy (fotó: Mihály László) 

 
 

 

A kirándulások során szakképzett vezető segítségével 

meglátogathat egy-egy öreg-fás legelőt és 

megismerkedhet nevezetes (pl. az év fája díjat elnyert) 

fákkal. A séta során bemutatásra kerül a Románia 

legszebb fái kezdeményezés, melynek célja a fás 

legelők védelme, melynek védnöke az Erdély értékei 

iránt mélyen elkötelezett Károly herceg. Az érdeklődők 

elsajátíthatják a fák mérésének módszertanát, így ők is 

részesei lehetnek a tudományos kutatások alapjaként 

szolgáló online térképes adatbázis bővítésének.  

A kirándulás része igény esetén egy helyi termékekből 

összeállított szabadtéri piknik ebéd (szalonna, sajt, 

túró, házi kenyér, zöldségek, stb.).  

 

Az érdeklődők három különböző túra közül 

választhatnak, amelyet a következő oldalon 

mutatunk be. 

 

Károly herceg feltölti az első fát a Románia legszebb 

fái adatbázisba (fotó: Mihály László, 2015) 
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1. Barót (Kovászna megye) 

Nehézségi szint: könnyű  – Időtartam: 3-4 óra 

Távolság: Barót-Köpecbánya 12 km autóval, terepi séta 6 km 

A Barót melletti bükkös-tölgyfás legelő a Bodok-Baróti hegység Natura 2000 terület (az Európai Unió 

által kijelölt természetvédelmi terület hálózat) része, legegyszerűbben Köpecbánya felől közelíthető  

meg. A séta során a kirándulók különleges növényekkel, állatokkal ismerkedhetnek meg (agárkosbor, 

szarvasbogár, sárgahasú unka), de találkozhatunk több mint 500 cm-es törzskerületű tölggyel, 454 cm-es 

bükkel, de közel 300 cm-es vadkörtével is. A kirándulás lezárásaként meglátogatjuk a köpeci templom 

udvarán található milleniumi hársat és a köpeci szilt (730 cm), amely 2011-ben elnyerte az Év fája díjat. 

 

2. Erdőfüle (Kovászna megye) 

Nehézségi szint: könnyű – Időtartam: 3-4 óra 

Távolság: Baróttól autóval 15 km, terepi séta 6 km 

A Kormos patak jobb partján található fás legelő igazán egyedi, hiszen a kocsányos és kocsánytalan 

tölgyek egyaránt megtalálhatóak, a legnagyobbak elérik az 590 cm-es törzskerületet is. A hely 

különlegességeihez tartozik, hogy a dobói plébániatemplom és kápolna romjai is itt találhatók.  

 

3. Sepsibükszád (Kovászna és Hargita megye határán) 

Nehézségi szint: Közepes – Időtartam: 3-4 óra 

Távolság: Csíkszeredától 1 óra autóút, Sepsibükszádtól 20 perc autóval 

A Tóbérce nevű fás legelőn óriási méretű bükköket találunk (452 cm kerület), emellett óriási erdei 

fenyőket (300 cm kerületű) is útba ejtünk. A Szent Annai kilátó a Csomád-Bálványos Natura 2000 terület 

(az Európai Unió által kijelölt természetvédelmi terület hálózat) része, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a 

Bodoki-havasokra. A kirándulás egybeköthető a bálványosi borvizes források, fürdők és mofetták 

(gyógyhatású, kénes, széndioxidgáz-gödrök) látogatásával és/vagy sétával a Szent Anna-tó és a Mohos 

láp körül, valamint megismerkedhet a Csíkszentléleki hárssal, amely 2010-ben az Év fája lett. 

A programot évszaktól függően gyógynövény és gombagyűjtés is kiegészítheti. Igény esetén a program 

időtartama akár 6-8 órára növelhető.  

A programhoz előzetes egyeztetés szükséges, családok és gyerekcsoportok is jelentkezhetnek.  

 

Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken: 

Tamás Réka, tel: +40 729 154 688, 

Email: tamas.reka@poganyhavas.ro 

Web: www.arboriremarcabili.ro 


