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P rogramunk megszervezését dr. Péti
Miklós és Bús Mária végezte, akik-
nek ezúton is szeretném köszönete-

met kifejezni.
Michal Galajda, a zólyomi Vízügyi és

Erdészeti Mérnöktovábbképzô Intézet
igazgatója megbízásából munkatársnôje,
Dagmár Sélesova és Norbert Galèik erdô-
mérnök utunkon végigkísértek bennün-
ket. A tolmácsolásban és a szervezésben
Szabó István erdômérnök segített, akit
még kedves felesége is elkísért. A dobroèi
ôserdôben szakmai vezetônk Sulek
Jaroslav dobroèi erdészvezetô volt.

Egyesületi kirándulásunkhoz még a
VERGA Rt. (OEE HM Veszprémi Helyi
Csoport) 10 dolgozója is csatlakozott.

Június 3-án reggeli 5.30-as indulással
elsô váratlan úti célunk a Volán-telepre
vezetett mûszaki hiba miatt. Kis késéssel
már folytathattuk utunkat Szlovákia felé.
Kísérôinket Zólyomban vettük fel, majd a
Èierny Balog település közelében lévô
dobroèi ôserdô felé vettük utunkat. Tere-
pi programunkat szerencsére már napsü-
téses idôben kezdhettük meg. Egy félórá-
nyi kényelmes séta után már az ôserdô
szépségében gyönyörködhettünk.

Rövid ismertetô az ôserdôrôl.
A dobroèi ôserdô erdészeti és termé-

szettudományi szempontból nemcsak
Szlovákiában, hanem európai viszonylat-
ban is az egyik legjelentôsebb erdôrezer-
vátum.

Az erdôk ezen a területen hajdan tipi-
kus, Kárpátokra jellemzô elegyes állomá-
nyokat alkottak, ahol a jegenyefenyô ural-
kodott bükk és lucfenyôvel, szálanként
hegyi juhar, korai juhar, magaskôris és he-
gyi szil eleggyel.

A mai rezervátum ezen állományok 50
hektárnyi megmaradt (reliktum-) állomá-
nya. A rezervátumhoz még egy 60 ha-nyi
védôzóna kapcsolódik.

A dobroèi ôserdô a Szlovák-érchegy-
ség Vepor-hegységének északi részén (az
Alacsony-Tátrától délre 15 km-re) terül el.
A rezervátum a Garam vízgyûjtô területé-
hez tartozik.

A tengerszint feletti magasság
700–1000 m. Az ôserdô területén az ural-
kodó alapkôzet gneisz. Az átlagos évi csa-
padék mennyisége 800–900 mm. Az átla-
gos tenyészidôszaki csapadékösszeg
550–600 mm. Az évi átlagos középhômér-
séklet: 5,4–6,3 °C.

A klímaadatok alapján a terület humid
és mérsékelten hideg.

A rezervátum erdôtársulásai túlnyomó-
részt a bükkös és a jegenyefenyves-bük-
kös vegetációs erdôövhöz (ZLATNIK
alapján) tartozik. Az alapvetô növénytár-
sulások (erdôtípus-csoportok): Fageto–
Abietum (bükkös-jegenyefenyves), Abi-
eto–Fagetum (jegenyefenyves–bükkös),
Abieto–Fagetum ace-rosum (juhar ele-
gyes jegenyefenyves bükkös), Fageto–
Aceretum (bükkös juharerdô), Acinito–
Fagetum (magashegyi bükkös), Fraxi-
neto–Alnetum (kôris – égerligeterdô). Jel-
lemzô erdôtípust jelzô növények: erdei
madársóska, árnyékvirág, szagos müge,
sárga árvacsalán, gombernyô, erdei ne-
nyúljhozzám (nebáncsvirág), erdei szélfû,
bókoló fogasír, erdei pajzsika, hölgypáf-
rány, nudum.

Habár az ôserdô hasonló termôhelyen
található, mégis különbözô állományszer-
kezetet mutat.

A rezervátumban hat hosszú távú kí-
sérleti területet állítottak be, amelyek biz-
tosítják az egyes fejlôdési stádiumok
struktúrájának elemzését. Fafajonként, fa-
termési osztály szerint és szintenként
törzsszám-eloszlási, fatömeg- és növedék-
vizsgálatokat végeznek.

A bomlási stádiumban az ôserdô azon
részei tartoznak, ahol a hektáronkénti
összfatömeg csökken, a fatömeg részará-
nya és a növedék a felsô és a középsô
szintre koncentrálódik, és az alsó és kö-
zépsô szintben a növedék aránya növeke-
dik. A bomlási stádium szálalószerkezetû
erdô képét mutatja.

Az optimális stádiumba az ôserdônek
az a része tartozik, ahol legnagyobb a fa-
tömeg. A fatömeg és a növedék jelentôs
része a felsô szintre korlátozódik. A szer-
kezet jellege a túlkoros egykorú állomá-
nyokéra hasonlít.

Az ôserdô termelési (fatermesztési) vi-
szonyai:

Az egész ôserôdben az egyes stádiu-
mok részarányának figyelembevételével –
az egész területre átszámítva – hektáron-
ként 700–800 m3 élôfakészlet jut, a növe-
dék 8,5–9 m3/ha.

A (fô)fafajok fatömeg-aránya: jegenye-
fenyô 49%, lucfenyô 25%, bükk és juhar
26%. A dobroèi ôserdô fôfafaja a jegenye-
fenyô, és egyúttal a legjobb növekedésû
fafaj is.

A leghatalmasabb jegenyefenyônek,
amely az 1964-es évben széltörést szenve-
dett (jelenleg már csak néhány méteres
törzscsonkja látható) mellmagassági átmé-
rôje 193 cm, magassága 56 m, föld feletti
fatömege 47 m3, számított kora 450–480
év volt. A következô jegenyefenyô-óriás
mellmagassági átmérôje 156 cm, magassá-
ga 58 m, a föld feletti fatömege 40 m3.

A legnagyobb lucfenyô átmérôje 115
cm-t, magassága 54 m-t ér el, fatömege 20
m3, a kora 300–320 év. A legméretesebb
bükk átmérôje 110 cm, magassága 46 m,
fatömege 21 m3. Igen nagy méretû HJ és
HSZ egyedekkel is találkoztunk sétánk so-
rán.

Úgy tapasztaltuk, hogy a vadkárosítás
miatt a jegenyefenyô-újulat visszaszoruló-
ban van a bükk javára.

Az ôserdôt megtekintve Selmecbá-
nyára utaztunk, ahol a Mérnöktovábbkép-
zô Intézetben elfoglaltuk szálláshelyün-
ket. Az intézet Selmecbánya város határá-
ban fekszik. A vacsorát elfogyasztva (a bü-
fében a sörkészlet már a vacsora alatt elfo-
gyott) többen még szomjuk csökkentése
és városnézés céljából a városba mentek.

Másnap, a reggeli után Kisiblyén a
dendrológiai kertet tekintettük meg, mely
szépen gondozott volt. Ezt követôen pil-
lantást vetettünk az egykori tanulmányi
erdôre. Az egykori Erdészeti Akadémiánál
a mostani iskola (erdészeti szakközépis-
kola) igazgatója fogadott bennünket, és is-
mertette alma materünk történetét, bemu-
tatta az épületet és a felsô botanikus ker-
tet. Megnyugvással töltött el bennünket,
hogy az akadémia és a környéke rende-
zett, gondos kezekben van. A Szenthá-
romság téren a kôzet- és ásványtani mú-
zeumot is megnéztük.

A déli szabadidôt ki-ki ebédeléssel, vá-
sárlással, városnézéssel töltötte.

Délután a Szélaknai kapu mellett lévô
alsó evangélikus temetôben Fekete La-
jos, az akadémia hajdani professzorának
sírjánál koszorút helyeztünk el. A Leány-
várnál a város panorámájában gyönyör-
ködtünk. Befejezésül a Kálvária-hegyrôl
még egy búcsúpillantást vetettünk
Selmecre és a környékére. Sajnos a kál-
vária stációi és kápolnái az utóbbi évek-
ben nagyon megrongálódtak. Kísérôink-
tôl Zólyomban elköszönve indultunk
hazafelé.

Fábián Tamás

A Veszprémi Helyi Csoport
selmecbányai tanulmányútja


