Összefoglaló
A szerzõ egy szlavón tölgy származási
kísérlet eredményeit elemezi. A kísérleti
terület a Nagyalföldön, Fábiánsebestyén
községhatárban található. A vizsgálat
célja az, hogy a kocsányos és a szlavón
tölgy alakokat összehasonlítsa azonos
termõhelyen, fatermés és faállományszerkezet szempontjából.
A vizsgálat fontos eredménye az,
hogy a két tölgyalak már fiatalon több
tulajdonság tekintetében is jól elkülöníthetõ egymástól. A szlavón tölgy származások megõrizték az anyaállomány
szlavón jellegét, illetve kimutatható a
sûrûbb, 140 cm-es sortávú erdõsítési
hálózat elõnye.

Grossen Ungarischen Tiefebene. Ziel der
Untersuchung ist der Vergleich der Stieleiche und Slawonischen Eiche auf gleichem Fundort hinsichtlich des Ertrages
und der Struktur des Baumbestandes.
Ein wichtiges Ergebnis der Untersuchung, dass man die zwei Eichentypen schon in den jungen Jahren hinsichtlich vieler Eigenschaften leicht von
einander unterscheiden kann. Die Slawonischen Eichen Abstammungen
bewahrten den slawonischen Charakter
des Mutterbestandes, beziehungsweise
lässt sich der Vorteil des dichteren 140
cm breiten Reihenbestandes im Aufforstungsnetz vorzeigen.

Felhasznált irodalom
Zusammenfassung
Der Verfasser analysiert die Ergebnisse
des Abstammungsexperimentes einer
Slawonischen Eiche. Das Versuchsgebiet
befindet sich in der Umgebung von
Fábiánsebestyén eines Dorfes in der
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Erdészmajálistól gyermeknapig
Salgótarján festõi fekvésû városrészében,
Salgóbányán múlt év szeptemberében
egy különleges kis intézményt adott át az
Ipoly Erdõ Zrt. Az Erdészház névre keresztelt bemutatóhely régen a salgótarjáni
erdészet egyik szolgálati lakása volt.
Az Erdészház gyorsan népszerûvé
vált nemcsak a környékbeliek, hanem a
távolabbról érkezõ kirándulók körében
is. A havas tél 2006-2007-ben elmaradt a
vendégek nagy részével együtt, így
csak idén tavasztól, a turistaidény indulásától mérhetõ a forgalom, a húsvéti
nyitvatartás például vendégcsúcsot jelentett az intézmény rövidke életében.
A látogatottság növelését rendezvények
szervezésével is elõsegítik a salgótarjáni
erdészek, Lévárdi György erdészetve-

zetõ irányításával – meg persze az Erdészházat mûködtetõ Kancsulik Ákos is
mindent megtesz azért, hogy bemenjen
a vendég.
Április végén magyar és szlovákiai
diákok részvételével nemzetközi természetismereti vetélkedõt rendeztek az Erdészházban. Igen nagy érdeklõdés kísérte a május 1-i erdészmajálist, amelyen nem csak az Ipoly Erdõ Zrt. helyés környébeli dolgozói és nyugdíjasai
vettek részt, hanem a Salgó várába, a
Boszorkánykõre, vagy Eresztvénybe kirándulók is szép számmal megálltak
nézelõdni – ha betértek, akkor már egy
pár virslivel és innivalóval is megkínálták õket a házigazdák. A programok
között – az Erdészház kiállításainak
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megtekintése mellett – az érdeklõdõk
láthattak karatebemutatót, a kicsik és
nagyok hintóval járhatták Salgóbánya
utcáit. Az Erdészházban folyamatosan
megtekinthetõ a Nógrád megyei Fotóklub tagjainak alkotásaiból válogatott, a
Karancs-Medves vidékét bemutató kis
kiállítás is.
Ugyancsak az Erdészházban tartották meg május 11-én a madarak és fák
napját, ami Nógrád megyei gyerekek
természetismeteti versenye is volt
egyúttal, kilenc csapat részvételével.
A tervek szerint a következõ rendezvény a gyermeknap lesz, állatsimogatóval, bütyköldével, különféle programokkal.
Kép és szöveg: Faragó Zoltán

163

