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ágra bomlik a. Az alsó ágak szárazak, a
fa felsõ részei még szép lombot hajtot-
tak. Az erdõ egyik legmagasabb, 26 m-
es példánya.

Hárs tölgy (Quercus robur)
Kiszáradt nagy kéreghiányaival is el-

éri az 500 cm-es kerületet, kéreggel bi-
zonyosan közel lehetett a 600 cm törzs-
kerülethez. A fa négy oldalágából há-
rom még kopjafaként meredezik a ki-
száradt hordószerû törzsbõl az ég felé.
A kiszakadt oldalágon keresztül feltárul
a hatalmas odvas belsõ. A fa már nem
él, fiatal nagylevelû hárs (Tilia platy-
phyllos) gyûrûben áll, ezért kapta tõlem
a Hárs tölgy nevet.

Les tölgy (Quercus robur)
Az 560 cm mellmagassági törzskerü-

letû törzs 4 m magasságban 4 nagy ol-
dalágat növesztett, melybõl az egyik
vízszintesen áll és vadászoknak is adha-
tott volna egy kényelmes leshelyet. Ez a
példány is a sudarlósság iskolapéldája,
a tõvastagodott törzse gyökfõben már
710 cm törzskerülettel rendelkezik. A
tölgyóriás már haldoklik, de 2007-ben
még több ága is kihajtott. Ez is a Veres
óriás és a Bástya tölgy, Hárs tölgy kör-
nyezetében található.

Molett (Quercus robur)
A fa egy jól tartott faros menyecské-

hez hasonlítható, 510 cm-re keskenye-
dõ csípõvel, szépen fejlett tomporral.
A törzs földtõl mérve 2,5 m magasság-
ban karcsúsodik és valamikor négy
nagy oldalágnak is adott helyet, mely-
bõl ma már csak egy, a középsõ mere-
dezik az ég felé. A kitört ágak helyén
betekinthetünk a fa odvasodó testébe.
A közelében van egy 450 cm-es és egy
440 cm-es szép deli viruló 200-250
éves társuk is. Az õserdei környezet-
ben a valamikori maradvány õsi erdõ
fái láthatók.

Törött odvas (Quercus robur)
Valaha 3 nagy oldalága volt, az elága-

zások alatt még így, félig kéregvesztetten
is 510 cm-t lehet mérni. A fa már nem él.
A kitört egyik ág helyén hatalmas odú,
egy ember ebben is elférne. Görcsös du-
doros golyvás, elszáradt, elhalt testében
fakopáncsok és légykapók költenek. A
törzs alsó részérõl már szinte az összes
kéreg levált. A két megmaradt ágtörzs át-
mérõi 410 cm és 230 cm. Közvetlen mel-
lette, egy 3 ágú 440 cm-es szép egészsé-
ges óriás, melynek repedezett kérge
cserfa külsõt kölcsönöz a robusztus ko-
csányos tölgynek.

Váza (Carpinus betulus) 
A Veres-erdõ gyertyános tölgyesé-

nek legnagyobb és legidõsebb gyer-
tyánja. Korban nem versenyezhet a Ve-
res óriással és társaival, de tekintélyes

méretei, és nem utolsósorban formája
mindenképpen néven nevezhetõ, az
erdõ gyertyán polipja. A gyertyán alsó
része korsószerûen hasas, majd 1 m
magasságban derékszerûen összeszû-
kül, hogy egy polip karjaihoz hasonla-
tosan szertetágazzon. A mellmagassági
körmérete a szûkületben mérve 340
cm, míg a tõben 450 cm. A fa középsõ
része vázaszerûen  teljesen kikorhadt,
és a törzsbõl mint a vázából a virágok,
úgy állnak ki. A gyertyánnak 8 egészsé-
ges virágszálhoz hasonlatos törzsága
van. A törzs alsó részén a gyökfõ felett
van egy nagy mohával fedett dudor. A
közelében sisegõ füzikék fészkelnek,
Nagyon érdekes és látványos fa. A
mondák százágú fájának valami ehhez

hasonlatos fa kellett, hogy legyen az ih-
letõje. A közelében van még egy 200
cm és egy 220 cm kerületû szép nagy
gyertyán is. A közvetlen közelében
nincsenek nagy kocsányos tölgyek, a
legközelebbi 200 m-re, egy 410 cm-es
kerületû.

A Veres-erdõ szabadon látogatható,
Nagybalog községtõl nyugatra 1 km tá-
volságra fekszik. A faluban van egy VII.
századi Wesselényi kastély is, melyet
egy angolpark vesz körül sok idõs
egyedi fával, ma szociális otthonként
mûködik. A falu felett található az 1323-
as oklevelekben már említett Balogi-vár
romja, de ez most egy bekerített vadas-
kert területére esik ezért csak enge-
déllyel látogatható. A községtõl északra
1 km-re található a Balog-folyó felduz-
zasztásával keletkezett Meleghegyi-víz-
tároló, mellette a Kis-vadaskert (Malá
Obora) nevezetû 52 hektáros védett ko-
csányos tölgyes erdõfoltja, négy hiko-
ridió (Carya) fajjal fûszerezve.

A Veres-erdõ a Bánréve melletti régi
határátkelõtõl északra 28 km-re, Rima-
szombattól pedig keletre 10 km-re talál-
ható. Könnyû kényelmes, járható terep,
de egy turistatérkép (Bodvianska
pahorkatina, Rimavská kotlina 1: 50 000)
nagyban megkönnyítheti tájékozódá-
sunkat.
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növényzete és állatvilága

Pompás könyvet vehet kezébe az, aki
belelapoz az olvasmányos, de mindig
szakszerû szöveggel, gyönyörû termé-
szetfelvételekkel telített, az MTA Társa-
dalomkutató Központ által kiadott
könyvbe. Számos szerzõ, köztük több
erdész készítette mû Zólyomi Bálint-
nak, a kiváló növényökológusnak 90.
születésnapját kívánta ezzel megtisztel-
ni. Fájdalom, hogy a jubiláns ezt a for-
dulónapot már nem érte meg.

Zólyomi az a növénycönológus volt,
aki a hazai növénytársulásoknak nem-
csak növényi összetételét vizsgálta, ha-
nem megjelenésük okát, ökológiai hát-
terét is kereste. Ezzel a szemléletével
túltett egykori mesterén, Soó Rezsõn is.

Ez a szemlélet megegyezik a korszerû
erdész-szemlélettel, ezért a most megje-
lent kötetbõl mi is sokat tanulhatunk. Az

ismertetett mû több, eddig hasonló tárgy-
körben megjelent könyvön is túltesz, mi-
vel a hazai növényvilágon kívül állattani
érdekességeit, ritkaságait is bemutatja.

Az elõszót az MTA korábbi elnöke,
Glatz Ferenc írta, ebben az ember, nö-
vény, állat kapcsolata kapja a hang-
súlyt. Ezután növényföldrajzi áttekintést
olvashatunk, majd a Kárpát-medence
faunatörténetével, állatföldrajzával is-
merkedhetünk. Ezt követik hazánk
nagytájainak növényvilágát bemutató
fejezetek. Külön fejezet foglalkozik az
elõrejelzett klímaváltozás és a magyar
erdõtakaró sorsa közötti kapcsolattal.

Nehéz lenne a munka minden érde-
kességét felsorolnunk, ezért röviden csak
annyit, hogy ez a mû a hazai természetku-
tatás kiváló összegzése, szintézise a Soó
Rezsõ és Zólyomi Bálint alapvetésével in-
dított táji természetfeltáró munkáknak.
Ajánljuk az erdõgazdálkodás biológiai ol-
dalával foglalkozó pályatársaink kezébe.
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