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Az Erdôvédelmi Szakosztály június elején,
a kicsiny, ám változatos természeti adott-
ságokban bôvelkedô Szlovéniába szerve-
zett tanulmányutat, melyen 35 fô vett
részt. A nagykanizsai indulást követôen
rövid idô múlva már a határ túloldalán jár-
tunk, és hamarosan megérkeztünk utunk
elsô megállójához Ptuj városához. Vasár-
nap délelôtt lévén a hangulatos óváros ut-
cáin csak a templomba sietôket zavarta
meg kis csapatunk. A hangulatos sétát kö-
vetôen továbbutaztunk a Kamniki Alpok-
ba, ahol a Bystra folyó, csodálatosan bôvi-
zû forrását és környékét jártuk be. A hazai
hôség után a hegyvidéki terület hûvös,
esôs délutánja mindenki számára felüdü-
lést jelentett, mi több, a bátrabbak meg-
mártóztak a forrás igencsak friss vizében. 

Az ország nyugati részén húzódó me-
diterrán karsztvidéket kerestük fel. A he-
lyi erdôgazdálkodással és erdôvédelmi
problémákkal kapcsolatosan a Vipava
melletti erdôkben kaptunk képet Egon
Rebec úrtól, aki a Szlovén Állami Erdésze-
ti Hivatal Seznai körzetének vezetôje.
Utunk során lépten-nyomon szembesül-
tünk a XVII. század végére – a mértékte-
len legeltetés, fakitermelés és az erdôtü-
zek következtében – kopárrá vált táj eró-
ziós problémáival. Kísérônk elmondása
szerint, a tartományban és egyben az
egész országban gondot okoz, a közel 
73 %-os magántulajdonú erdôk rendkívü-
li elaprózottsága és ennek megfelelôen a
tulajdonosok hihetetlen magas száma. A
vipavai erdôket elhagyva rövid sétát tet-
tünk az aprócska, tipikusan mediterrán
jellegû falucskában, Stanjelben.

Következô programunk a falu közelé-
ben lévô idôs feketefenyves egészségi
problémáinak és felújítási gondjainak be-
mutatása volt. A Monarchia idején a kopár
területeket ôshonos, elsôsorban lombos
fafajokkal próbálták beerdôsíteni, ám ez

nem járt eredménnyel. Ekkor kezdték
meg a feketefenyô szélesebb körû telepí-
tését, amely végre meghozta a kívánt
eredményeket. Az így létrehozott állomá-
nyok az elmúlt évtizedekben jól fejlôdtek,
egészségesnek bizonyultak. Ugyanakkor
megtudtuk, hogy az utóbbi években itt is
jelentkezô szélsôséges idôjárás miatt szá-
mos abiotikus és biotikus probléma lépett
fel, amelyekre jelenleg is keresik a megol-
dásokat. A hivatalos program egy nagy te-
rületet érintô, magánerdôben keletkezett
tûzkár bemutatásával zárult, amelynek fel-
újítása a nagyszámú tulajdonos miatt kilá-
tástalannak tûnik.

Június 3-án, kedden az ország déli és
középsô területeit jártuk be Udovic Marko
úr, a Postojnai erdôkerület erdômûvelési
vezetôjének kíséretében. Elsô utunk a
Cerkniskega tóhoz vezetett. A maga ne-
mében egyedülálló idôszakos tó vízszint-
je az évszakok és a csapadékviszonyok
alakulásának függvényében folyamatosan
változik. A természetvédelmi terület köz-
pontjában nagyméretû maketten szemlél-
tették a medence vízviszonyainak kiala-
kulását. A tavat elhagyva a helyi mészkô-
területekre jellemzô erdôállományok kö-
zött utaztunk hangulatos erdei utakon,
majd a Rakov Skocjani, évezredekkel ko-
rábban beomlott barlangrendszer párat-
lan szépségû völgyében tettünk kisebb tú-
rát. A társaság gyönyörködve járta végig
Szlovénia második legnagyobb feltárt bar-
langját, a Skocjanske barlangot. Hihetet-
len méretû termekben, lenyûgözô színû
és formájú cseppkövek között vezetett az
út messze a felszín alatt. Az arányok szem-
léltetésére csak egy példa: a központi
nagyteremben kényelmesen elférne a bu-
dapesti Bazilika!

A Pokljuka fennsíkon folytatott erdô-
gazdálkodásba és az itt jelentkezô erdôvé-
delmi problémákba pillanthattunk be

Vida Papple-Lampe asszony vezetésével.
Az egész fennsík a Triglav Nemzeti Park
területéhez tartozik. Erdôvédelmi szem-
pontból különleges a terület, mivel sem-
miféle közvetlen beavatkozásra nincs
mód, csak hosszabb távon érvényesülô
megelôzô védekezési eljárásokra nyílik
lehetôség. Elsôsorban az ökológiai egyen-
súly megbomlása veszélyezteti a területet.
Abiotikus károk és az ennek következté-
ben fellépô biotikus károsítók megjelené-
se jelenti a fô gondot. A szél- és hótörések
után gyakori a szú gradációk kialakulása.
Fô fafaj a luc, de a jelenlegi törekvések
szerint ennek arányát csökkenteni szeret-
nék a jegenyefenyô és a bükk javára. A
fennsíkon egy több hektár kiterjedésû tô-
zeglápos terület különleges növényvilágá-
nak bemutatásával zárult a program. A
délutánt a Bohinji tó és a közelében talál-
ható Száva folyó vízesésként aláhulló for-
rásának megtekintésével zártuk.

Június 5-én nagy bánatunkra végleges
búcsút intettünk szállodánknak és elin-
dultunk a Predjamszki vár „ostromára”. A
lovagvár messze földön híres látványos-
ság. A Lokva patak völgyének végében
egy nagy kiterjedésû barlang bejáratánál
épült a XII. században. A kitûnôen helyre-
állított várban a korabeli környezetet, esz-
közöket szemlélve átélhettük a középkori
ember mindennapjait. Egyesek irigykedve
gondoltak a békés, telefonmentes idôkre,
míg mások a korhûen berendezett kony-
hát és borospincét látva a letûnt idôk lako-
máit emlegették. A vár elôtti csoportkép
elkészültével a határ felé vettük utunkat. 

A tanulmányút során ismét bebizonyo-
sodott, hogy az együtt eltöltött néhány
nap, nemcsak a szakmai ismeretek bôvü-
lését szolgálja, hanem az építô gondola-
tok cseréjére és nem utolsósorban a barát-
ságok elmélyítésére, új kapcsolatok kiépí-
tésére is kiválóan alkalmas.
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