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Negyvenen, az Erdõmûvelési Szakosztály
tagjai és érdeklõdõ kollégák 2005. július 7-
8-án Szlovákiában jártunk tanulmányúton.
Elsõ nap délután a Hodrusbánya melletti
Kasivarova tölgyes erdõrezervátumot néz-
tük meg. Ebben Barton Zsolt szakosztály-
tagunk elõkészítõ anyaga, Juraj Prekop, a
szlovákiai Erdészeti Kutatóintézet munka-
társa és Kristof Julius, a Hodrusbányai Er-
dészet erdõmérnöke volt segítségünkre. A
bejárás célja a természetközeli erdõ-
gazdálkodás lehetõségének tanulmányo-
zása volt a fényigényes fafajok (elsõsorban

kocsánytalan tölgy) állományaiban. Az
erdõrezervátumban Stefan Korpel, a zó-
lyomi egyetem Erdõmûvelési Tanszék-
ének hajdani professzora végzett erdõdi-
namikai, faterméstani és ökológiai kutatá-
sokat, melyeket publikált is.

Az elõkészítõ anyagból és a helyisme-
rettel rendelkezõk tájékoztatásából meg-
tudtuk, hogy az egykor bányászattal érin-
tett térség magterületén közel száz éve
nem folyik erdõgazdálkodás. Az elsõ,
közel négyhektáros területet 1908- ban
még Vadas Jenõ helyezte védelem alá. A

rezervátum idõs tölgyei meghaladják a
250 éves kort. Köztük a következõ kor-
osztályok lábas erdõ és fiatal „futók” (az
idõs fák között a fény felé törõ léces és
rudas egyedek vagy facsoportok megne-
vezésére szolgáló kifejezés), valamint
csemeték formájában vannak jelen. A te-
rület egy részén jellemzõ a bükk
elõretörése. Másutt különbözõ méretû
tölgyújulat-foltokban gyönyörködhet-
tünk. A két háborítatlan, idõs és egyben
megújuló erdõrezervátum folt között egy
hagyományosan kezelt középkorú töl-
gyesen is áthaladtunk.

Selmecbányai szállásunkról indul-
tunk másnap reggel a város emlékeinek
felderítésére, legtöbben a korábbi él-
mények átismétlésére. A város fényko-
rát, szerkezetét, érdekességeit Kovács
Margit helyi idegenvezetõnk segítségé-
vel elevenítettük fel, jártuk be. Végül
megkoszorúztuk Fekete Lajos pro-
fesszorunk sírját az evangélikus
temetõben, majd rövid sétát tettünk az
Akadémia botanikus kertjében.

Délután Malonyára utaztunk (Tesár-
ske Mlynany), ahol az idei vándorgyûlé-
sünk központi „szereplõjének”, a Jeli ar-
borétum megálmodójának, Ambrózy
Migazzi Istvánnak életmûve elsõ felével,
az itt 1892-1918 közt létrehozott szép ar-
borétummal ismerkedtünk meg.

Hogyan újítja a természet a tölgyeseket?
(egy tanulmányút élményei, tanulságai)

Meglátni a természetben rejlõ erõt,
gazdagságot és lehetõséget: 

a természet által létrehozott, fo-
lyamatosan megújuló, fajgazdag,
változatos, egészséges erdõt

A hagyományosan kezelt erdõ –
ugyanott

Mit tanultunk a kasivarovai tölgyestõl?
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Észrevenni azt, hogyan követhet-
nénk gazdálkodásunkkal a termé-
szetben zajló folyamatokat?

Az itt kidõlt, kiszáradó – a gazdálko-
dás során meg a kitermelt – fák helyén
keletkezõ lékekben kezd megújulni az
erdõ.

Az optimális lékbõl áramlik be az
éltetõ fény…

Elgondolkodni azon: itt miért sike-
rülhetett, s otthon miért nem? 

…és a fényben megjelennek, soka-
sodnak és erõsödnek, majd erõs nyo-
más alatt szelektálódnak a csemeték.

A csemetésbõl sûrûség lesz, majd a
kemény küzdelemben felülkerekedett
fiatal kocsánytalan tölgyek hatalmas
életerõvel törnek a fény felé.

„Futó” tölgyek az öreg tölgyek
védõ/gyötrõ gyûrûjében

Fiatal bükkök. A megújuló erdõ életere-
jét legjobban a „futók”, a fény felé törekvõ
életerõs léces, rudas egyedek mutatják.

Ha idõt adunk az erdõnek, a be-
avatkozásainkkal folyamatait model-
lezzük, akkor az folyamatosan, ered-
ményesen és a mesterséges eljárá-
sokkal nem létrehozható minõség-
ben,újítja meg magát.

Szöveg: Bús Mária,
Fotó: Varga Béla, Kovács Attila

A hajdani faóriás csonkja ma az erdõ
dísze és értéke, sok-sok, az erdõ-
egészségét biztosító faj élõhelye. Körülöt-
te és helyén újul az élet.


