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Bensôséges ünnepségen emlékeztek a
Zalaerdô meghívott vendégei a rész-
vénytársaság tízéves munkájáról.

Erdôgazdálkodás az Európai Unióban
címmel Csóka Péter, az Állami Erdészeti
Szolgálat fôigazgatója tartott elôadást.

Feiszt Ottó vezérigató a Zalaerdô Rt. tíz
évérôl átfogó ismertetést tartott, kiemelve
a jelen problémáit, eredményeit.

10 éves a Zalaerdô Rt.

Baj van az arborétummal. Mármint a
Letenyei Erdészet budafai botanikus
kertjével. A sokak által kedvelt, az em-
berek gyönyörködtetését is szolgáló lé-
tesítmény fenyôfáit apró kártevôk, pon-
tosabban szúbogarak támadták meg, s
végeznek hatalmas pusztítást. A tavasz-
tól ôszig különösen látogatott kert bejá-
ratánál most egy szöveg fogadja az ér-
kezôket: Szúkár felszámolása miatt az
arborétum zárva!

– Ez az állapot, nevezetesen a kárfel-
számolás, az ôsz kezdetétôl tart, nagy-
mértékben akkor kezdtük el ezt a ha-
laszthatatlan munkát – mondja Illés
György, az erdômûvelés mûszaki veze-
tôje. – Elôbb kellett volna hozzálátni, de
voltak ellenôrzi, mondván: „Az arboré-
tumot meg kell óvni.” Nem sikerült. A
késlekedés és a rendkívül száraz 2003-
as nyár hatására elpusztult a több mint

40 hektáros arborétum fáinak egyhar-
mada.

Elôször 1996-ban észlelték az idôs, 80
éves lucos pusztulását, amit megállapítá-
suk szerint egyértelmûen a szú okozott.

– Akkor levágtunk belôle fél hektárt,
majd a következô években három lép-
csôben közel négy hektárt, míg az idén a
fennmaradó két hektárt. Ám a fiatalabb,
40 éves állományokat is megtámadta a
szú, s mostanra 7–8 hektárnyi elpusztult,
elsôsorban a luc-, a sima- és vörösfenyô
fajok parcellái. Végeredményben a jege-
nyefenyôk kivételével valamennyi fe-
nyôfajt megtámadta a károsító.

Meghallgatva beosztottja tájékozta-
tóját, Kovács Ferenc igazgató azután
kapcsolódik a beszélgetésbe:

– Eddig mintegy 2600 nettó köbmé-
ter elszáradt faanyag letermelése történt
meg a területen. Ennek jelentôs része

csak forgácsfaként értékesíthetô. Most
november elejét írunk, de az eddigi kár
felszámolása ezzel még nem fejezôdött
be. Sajnos nem látjuk a munka végét,
nem tudjuk, mennyi faanyag szárad
még el a következô években.

Az említett 1996-ban megkezdett
szúkár-felszámolás következménye-
ként az idôs lucos helyén ma már 2–6
esztendôs lombos fiatalos áll.

– Az idén letermelt parcellákban is
nagy erôkkel folyik a vágástakarítás,
hogy legkésôbb jövô tavasszal a felújí-
tást elvégezhessük – folytatja az igaz-
gató, hozzátéve: – A Zalaerdô Rt. min-
denképpen meg akarja ôrizni az arbo-
rétum jellegét, ezért egy felújítási terv
készül. Abban nagyobb szerepet szán
a cég a szárazságtûrô fafajoknak, meg-
tartva a botanikus kert tudományos kí-
sérleti és közjóléti rendeltetését. Ez
persze jelentôs anyagi terhet ró a rész-
vénytársaságra.

Nemecz Ferenc

Pusztuló arborétum

Nagy erôkkel folytatódik a vágástakarítás. (Molnár Attila felvételei)

Ilyenekké lettek a karcsú fenyôfák.


