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Az OEE Egri Helyi Csoportjából 27-en
fogadták el a Kassai Városi Erdészet
2009. október 21-22-ére szóló meghívá-
sát az általuk folytatott erdõgazdálko-
dással való ismerkedésre.

Az akklimatizálódás érdekében az
elõzõ nap délutánját az ÉSZAKERDÕ
Zrt. Telkibányai Erdészeténél töltöttük,
ahol Hulják Péter erdészetvezetõ szíves
kalauzolása mellett megtekinthettük a
nemesfémbányászat fénykorában „haj-
tott” Teréz-tárót. Ezt követõen az Erdé-
szet állandó borítású erdõfenntartási fel-
adatairól kaptunk ízelítõt, majd a Bá-
nyászati és Erdészeti Múzeum magas
szinten összeállított gyûjteményében
emlékeztünk a múltra. 

Az esti vacsoránál megtisztelt minket
Mester Lászlóné polgármester asszony, né-
hai Mester László erdészetvezetõ felesége,
aki a rendszerváltás óta sikeresen próbálja
megõrizni az aranygombos múlt öröksége
miatt szinte kötelezõ színvonalat.

Kassán, a Városi Erdészet Központjá-
ban pazarul berendezett szubtropikus
környezetben Julian Tomaštik igazgató
és munkatársai fogadtak. Mirošlav Thö-
köly igazgatóhelyettes (erdélyi fejedel-
münk mai élõ rokona) tartott beszámo-
lót Szlovákia, illetve cégük erdõgazdál-
kodásáról.

Kassa erdõterületei a 13. századtól
folyamatosan gyarapodtak. 1563-ban
már saját erdõrendtartásuk volt, melyet
Miksa császár megerõsített. Mária Teré-
zia erdõrendtartása pedig, mind a ma-
gyar, mind a szlovák erdõtörvények
alapjává is vált.

A jelenlegi városi erdõterület 19 543
ha, ez a 2 millió hektáros szlovákiai er-
dõterület közel 1%-át teszi ki, és egész
Európában is szinte egyedülálló birtok-
nagyság.

Az erdõ rendeltetés szerinti megosz-
lása: gazdasági 40%, különleges (közjó-

lét, védelem stb.) 45%, gazdálkodást
nem szolgáló 15%. Érdekesség, hogy a
különleges rendeltetésû erdõbõl közel
4600 ha a városi parkerdõ, melyen a fa-
kitermelés csak az emberek testi épsé-
gét veszélyeztetõ faegyedek kivágására
korlátozódik. Fafajösszetétel: B 55%,
KTT 15%, GY 8%, tûlevelû (fõleg luc)
15%, a többi egyéb kemény lomb (já-
vor, kõris, berkenye stb.).

A fakitermelés 86 000 m3, ebbõl 65%
egészségügyi termelés. Az erdõfelújítás
egyre inkább a természetes irányba mu-
tat, míg 1997-ben a természetes aránya
17% volt, mára meghaladja a 80%-ot. A
fakitermelést és az erdõmûvelési tevé-
kenységet kizárólag vállalkozók végzik.
Az erdészet munkavállalói létszáma 62,
ebbõl kerületvezetõ 25 fõ. A dolgozók
közül közel tízen a „közönségkapcsola-
tok” (erdei iskola, kilátói személyzet, sí-
pálya-üzemeltetés) feladatait látják el. A
termelési érték 5 millió €.

Az ismertetõ után az erdészethez tar-
tozó, de állami védettséget élvezõ Šivec
természetvédelmi területet tekintettük

meg. A terület a városi parkerdõ részét is
képezi, kizárólag szálaló jellegû erdõgaz-
dálkodás végezhetõ benne. A látogatók
csak a kijelölt úton közlekedhetnek, a tú-
raút legszebb része az ún. Sasbércen vég-
zõdik, ahonnan csodálatos kilátás nyílik
az 1960-as években létesített, a Kassai
Vasmû ipari vízellátását szolgáló Hernád
duzzasztásra, mely mára Kassa egyik
közkedvelt pihenõ objektumává vált.

A Csernely patak völgyében kezdõdõ
bükkös- és fenyõfelújításokban gyönyör-
ködve cseréltük ki erdõfenntartási ta-
pasztalatainkat. A Csernely patak Kassá-
hoz közeli szakasza közkedvelt, jól kiépí-
tett pihenõpark, kisvonattal és a síneken
csattogó „Katka” gõzmozdonnyal.

Az esti szakmai beszélgetésen a házi-
gazdák mellett részt vett a magyarul ki-
válóan beszélõ Ján Lach, a kelet-szlo-
vákiai „nem állami” erdõgazdálkodók
szövetségének elnöke is. A napot har-
monikaszó zárta.

Tanulmányutunk második napja szin-
tén a városi parkerdõben kezdõdött, a
régi kassai vár felújított romjainak meg-
tekintésével. Ez a terület – közelsége ré-
vén – Kassán szinte a „néppark” szerepét
tölti be. Erdei iskola mûködik itt, tan-
ösvényekkel, kilátóval és több, a gyer-
mekek környezettudatos fejlesztését se-
gítõ létesítménnyel. A Rákóczi-kilátóból
pazar kilátás nyílt Kassára.

Programunkat városnézés zárta. Fel-
emelõ érzés volt Rákóczi fejedelmünk
porhüvelyét õrzõ Szent Erzsébet szé-
kesegyház és a csodálatosan felújított
városháza megtekintése. Hazafelé elha-
ladtunk a rozgonyi sík mellett, ahol
döntõ csatában Károly Róbert királyunk
legyõzte Csák Máté és Aba Amadé „kis-
királyok” egyesített seregét.

A tanulmányútért hálás köszönet il-
leti vendéglátóinkat.
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