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Az Erdõvédelmi Szakosztály szokásos
évi tanulmányútját ezúttal a Mecseki Er-
dészeti Rt. területére szervezte. Május
26-28 között három napot töltöttünk
Dél-Baranyában, ismerkedve az Or-
mánság és a Mecsek hegység erdészeti
és kultúrtörténeti értékeivel.

Elsõ nap Harkányban Káldy József
vezérigazgató köszöntötte a szakosztály
tagjait, és röviden bemutatta az
erdõgazdaság jelenlegi helyzetét és
gazdálkodási viszonyait. Ezt követõen
Fenyõsi László, a Duna-Dráva Nemzeti
Park osztályvezetõje tartott vetítéssel
egybekötött elõadást a Dráva menti te-
rületek természeti értékeirõl. Az
elõadást követõen a Dráván tett kisebb
hajóút során élõben is láthattuk a ko-
rábban képeken bemutatott élõhelyek,
állatok és növények egy részét. Az estét
jó hangulatú baráti beszélgetés zárta.

Másnap már korán reggel úton vol-
tunk Sellyére, ahol Molnár Tamás erdé-
szeti igazgató mutatta be a kocsányos
tölgy plantázst, részletesen kitérve a
plantázs kezelése során elengedhetetle-
nül szükséges, intenzívebb erdõvédel-
mi munkákra. A számos kérdésnek
csak az idõ szabott határt, de vendéglá-
tóink a késõbbiek során is türelemmel
és nagy szakértelemmel válaszoltak
mindenkinek. A szentgáti idõs bükkös-
kocsányos tölgyes állományban meg-
szemléltük a szûkös anyagi lehetõségek
ellenére a területen végrehajtott Ly-
mantria dispar elleni védekezés ered-
ményeit. Itt is elhangzott, miszerint az
állami kiegészítõ támogatások hiányá-
ban csak a szükségesnek ítélt területek
töredékén tudtak védekezni a hernyó
rágása ellen. A szentgáti erdõben végig-
jártuk a hazai viszonyok között egyelõre
ritkaságnak számító lékes felújító vágás-
sal kezelt erdõrészletet, majd a szúnyo-
gfelhõk fokozott támadása mellett

visszavonultunk a sikotai vendégház-
hoz, ahol pogácsával, és hideg sörrel pó-
toltuk a komoly vérveszteséget. 

Délután mindenki kipróbálhatta a
harkányi gyógyfürdõ áldásos hatását,
majd ezután meghallgattuk Steiner Ist-
vánnak, a Summit-Agro Hungaria Kft.
területi képviselõjének elõadását a leg-
újabb, erdõgazdálkodásban is ígéretes-
nek tûnõ növényvédõ szerekrõl és azok
alkalmazási lehetõségeirõl. Este vetítés-
sel egybekötött élménybeszámolót tar-
tottunk az elõzõ évi szlovén tanulmány-
útról.

Utolsó nap délelõtt a zengõvárkonyi
idõs, pusztuló szelídgesztenyést kerestük
fel. A rohamosan terjedõ Cryphonectria
parasitica kéreggomba következtében a
fák jelentõs része teljesen elhalt, más ré-
szük erõsen beteg. A közelmúltig úgy tûnt
nincs megoldás a gombakárok ellen, de
dr. Radócz László a DATE docense – aki a
kérdéssel tudományos szinten foglalkozik
– felcsillantotta a reményt a fák megmen-
tésére. Elõadása szerint úgynevezett
hypovirulens gombatörzzsel körbeoltva a

fertõzött törzs, illet-
ve ágrészeket, loka-
lizálható a kóroko-
zó, és mint tapasz-
taltuk, rövid idõ
múlva a gyógyulás
jelei is mutatkoznak
a kezelt részeken. 

A gesztenyés-
ben tett sétát köve-
tõen Miszlang La-
jos a helyi ÁESZ
osztályvezetõje és
Kempf József a
z e n g õ v á r k o n y i

Gesztenyéskert Egyesület vezetõje is-
mertette az elmúlt idõszakban nagy port
kavart lokátorállomás tervezett építésé-
nek körülményeit, hátterét. A parázs vi-
tába torkolló elõadások során sok új in-
formációval gazdagodtunk, de úgy gon-
dolom – és ezzel nem voltam egyedül –,
hogy továbbra sem látjuk tisztábban a
kérdést. A nem mindennapi látványos-
ságnak számító tojásmúzeum megtekin-
tését követõ, bõséges ebéd után bú-
csúztunk el egymástól.  

E helyen külön köszönet illeti Kató
Sándor szakosztályelnökünket és vala-
mennyi munkatársát, akik lelkesen és
nagy odaadással készítették elõ a tanul-
mányutat. Vendégszeretetük és szaktu-
dásuk valamennyi résztvevõ számára
emlékezetessé tette a náluk töltött há-
rom napot.
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