
„Erdészeti feltárás és kapcsolódó léte-
sítmények a Pilisi Parkerdõ Zrt.-nél”
címmel az Erdõfeltárási Szakosztály-
ülést tartott 2009. október 13-14-én a Pi-
lisben, a Visegrádi-hegységben és a Ge-
recsében.

Már az ülés meghirdetett címében is
érzékelni lehetett, hogy a rendezõk
nem a szorosan vett erdõfeltárási ered-
mények bemutatásával akartak foglal-
kozni, hanem mindazokat a törekvése-
ket kívánták a résztvevõkkel megismer-
tetni, amelyeket nem lehet megvalósíta-
ni megfelelõ erdõfeltárás nélkül.

A bevezetõ elõadást Csépányi Péter
termelési és természetvédelmi fõmér-
nök tartotta az Apátkúti Vadászházban.
Elõadásában ismertette a Parkerdõ Zrt.
történetét, amelynek motorja mindig a
folyamatos fejlesztés volt és ezt a ha-
gyományt jelenleg is elsõrendû célnak
tartják. Az erdõgazdaság hármas cél
megvalósítását tûzte zászlójára: közjólé-
ti szolgáltatás nyújtása a nagyváros és a
helyben lakók részére, a természetkö-
zeli erdõgazdálkodás megvalósítása,
valamint a környezeti nevelés tevé-
kenységük minden területén.

Az erdõgazdaság filozófiája szerint
az erdõgazdálkodásnak a természetkö-
zeliséget, az egészséges élet támogatá-
sát, a parkerdõt az emberért, a megúju-
ló nyersanyag biztosítását és az aktív er-
dészeti-erdõgazdálkodási kommuniká-
ciót kell szolgálni.

A Parkerdõgazdaság a közjóléti és
természetvédelmi feladatok mellett
nagy súlyt fektet az elõzõeknek megfe-
lelõ fatermesztési módszerek megvaló-
sítására. A hagyományos véghasznála-
tok során az erdõfelújítás 70%-ban ter-
mészetes mag eredetû, ez az arány to-
vább már nem növelhetõ, mivel a mes-
terséges erdõfelújítás elsõsorban akáco-
sok, fenyvesek átalakításakor, illetve
nem a termõhelynek megfelelõ anyaál-
lomány véghasználata után jön szóba.
A folyamatos erdõborítással kezelt er-
dõterületek nagysága sem elhanyagol-
ható, kb. 5000 ha szálalóerdõt, és kb.
5000 ha faanyagtermelést nem szolgáló
vágáskor nélküli erdõt kezel a Parker-
dõ. Mivel a szálalóerdõkbe általában 5
évenként egyszer vissza kell térni a
szükséges szálalások elvégzése érdeké-

ben, ezért rendkívül fontos a tudatosan
megtervezett és kialakított állományi
(durva) és termõterületi (finom) feltáró-
hálózat tudatos kialakítása. Több erdé-
szetnél (pl. Pilisszentkereszti Erdészet,
Budapesti Erdészet, Visegrádi Erdészet)
az erdõnevelés és erdõhasználat egysé-
ges szemléletû megvalósítását azáltal
érik el, hogy egy-egy összefüggõ terüle-
tet – a hagyományos mûszaki vezetõi
rendszer helyett – erdõgondnok kezel.
Ezzel egy kézbe kerül az erdõmûvelés,
erdõhasználat és a finom feltárás ügye,
ami megteremti annak lehetõségét,
hogy konfliktusok nélkül, összehangol-
tan valósulhassanak meg az egyes, sok-
szor ellentmondó igényeket támasztó
tevékenységek.

A Pilisi Parkerdõ Zrt. elismert közjó-
léti tevékenységének bemutatása mel-
lett kitért annak nehézségeire is. Ezek
közül az egyik legnagyobb problémát
jelenti az évente keletkezõ 8-9 ezer m3

szemét összegyûjtése és elszállítása. Az
érthetetlen szemétlerakások eredmé-
nyeinek eltávolítására fordított költsé-
geket célszerûbben lehetne más, értel-
mes célokra felhasználni.

Az erdõgazdaság szélesebben vett
erõfeltárási tevékenységérõl Kálmán
Miklós beruházási és mûszaki osztály-
vezetõ tartott összefoglaló elõadást. A
közjóléti célból megnyitott erdészeti
magánutak használatát az erdõgazda-
ság korlátozásokkal engedélyezi. A
problémát nem a gyalogos turisták je-

lentik, hanem a nagyon mozgékony és
jelentõs sebességre képes kerékpáro-
sok. Az erdészeti magánúton jelentkezõ
veszélyekre ezért ismertetõ táblákon
hívják fel a figyelmet. A nagyközönség
elõl elzárt utakat sorompóval zárják le.
Az erdõgazdaság bányászati joggal ren-
delkezik, ami alapján egy kõbányát mû-
ködtet. A közjóléti létesítmények (kilá-
tók, pihenõhelyek, erdei tavak és mû-
tárgyaik stb.) növekvõ száma miatt
azok üzemeltetése és állapotfenntartása
is egyre több figyelmet igényel.

A terepi bemutatók elsõ állomásán
az Apátkúti völgyzárógátas tározó reha-
bilitációs munkáit ismertették a résztve-
võkkel. A gátszelvényhez tartozó 15,4
km2 vízgyûjtõ területet egy 50 m hosszú
gát zárja le, kialakítva így egy 0,368 ha
vízfelületet. Az üzemvízszintnél tárolt
vízmennyiség 5720 m3. A tó jelentõs
közjóléti és természetvédelmi értéket
képvisel, ezért folyamatos fenntartásá-
ról – a természetvédelemmel egyetér-
tésben – idõszakos kotrásokkal gon-
doskodni kell. Ennek oka, hogy a patak
igen heves vízjárása miatt a vízgyûjtõ-
bõl jelentõs mennyiségû hordalék rakó-
dik le a tóba. A tó rohamos feltöltõdésé-
nek késleltetése érdekében a vízfolyás
több szakaszát, különösen a fenékkü-
szöbök környékét rendszeres kotrással
tartják karban.

A társaság által folytatott folyamatos
és tudatos útfenntartás eredményeit a
pilisi aszfaltos utak fenntartásnál lehetett
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tanulmányozni. A burkolat-fenntartásra
(erõsítés, aszfaltburkolat-készítés, ká-
tyúzás), padka- és árokrendezésre a
2006. évben 94,3 millió forintot fordítot-
tak, amelynek egy részét a tulajdonos
támogatás formájában a Társaság részé-
re biztosította. Az elvégzett munkákat
értékelik, melynek alapján az erdõgaz-
daságnál alkalmazható késõbbi útfenn-
tartási mûveleteket meg lehet határozni.

A 2002-tõl szálalással kezelt közép-
korú és idõsebb bükkösök egybefüggõ
területe 1559 ha. A beavatkozások
visszatérési ideje 5 év. A szálalóerdõben
folyó gazdálkodást a terepen Csépányi
Péter termelési és természetvédelmi fõ-
mérnök, valamint Boros Attila okl. er-
dõmérnök, erdõgondnok mutatta be.
Mindketten hangsúlyozták, hogy az er-
dõmûvelési munkák közben rendkívül
fontos a célnak legjobban megfelelõ fi-
nom feltáróhálózat kialakítása a megje-
lenõ újulat és a talaj védelme érdeké-
ben. Ezeknek a közelítõnyomoknak
azonban csak akkor van értelmük, ha
azok kiszállító úthoz, illetve feltáróút-
hoz csatlakoznak. A Pilisi Örökerdõben
a Kakas-hegyi tömb egy része a szagga-
tott terepviszonyok, illetve feltáratlan-
sága miatt hosszú távon még nem alkal-
mas a tájképi és természetvédelmi
szempontból is elõnyös szálalóerdõ-
gazdálkodásra. Az ellentmondás felol-
dása érdekében tervezte meg Gerely Fe-
renc a Kakashegyi feltáróhálózatot. A
II. osztályú erdészeti út paramétereivel
megtervezett, négy útból álló hálózat
összesen 5667 méter hosszú. A nehéz
hegyvidéki terepen komoly mérnöki fel-
adatot jelentett a tervek elkészítése,
amelyet csak nagy tapasztalattal rendel-
kezõ erdõmérnök képes az erdõgazdál-
kodás igényeit is figyelembe véve elké-
szíteni. A feltáróhálózat megvalósulása
után ezen a területen is megkezdhetõ a
bizonyítottan kedvezõ szálaló erdõgaz-
dálkodás.

A szurdokvölgyi vizes élõhely kiala-
kítása a korábban létesített, mára azon-
ban szerepét betölteni nem tudó koráb-
bi hordalékfogó kiváltását célozza. A vi-
zes élõhely kialakítása érdekében a Da-
ra-patak Szurdokvölgy elnevezésû sza-
kasza fölött hordalék- és vízvisszatartó
kismûtárgyat, e szakasz alatt fenéklép-
csõket alakítottak ki. A hordalék- és víz-
visszatartó erdészeti kismûtárgy terve-
zésekor követelményként fogalmazták
meg, hogy az 

– alkalmas legyen a hordalék jelen-
tõs visszatartására,

– a gát mögött tartós vízfelület ala-
kuljon ki,

– a nagyobb árhullámokat károsodás
nélkül viselje el,

– a gát sem méreteivel, sem szerke-
zetével ne tûnjön ki a környezetébõl, az
helyi anyag felhasználásával épüljön
meg.

A 0,80 m koronaszélességû, 0,80 m
hasznos magasságú terméskõgát mö-
gött 45 m hosszú, 400 m2 vízfelület ala-
kul ki az építés befejezése után.

A Dara-patak Szurdokvölgy elneve-
zésû szakasza alatt a berágódott kes-
keny meder lehetõséget nyújtott kettõ
darab sziklalépcsõkhöz hasonló fenék-
lépcsõ kialakítására. A betonba rakott
terméskõ fenéklépcsõk kialakításakor a
következõ igényeket kellett figyelembe
venni:

– a tervezett fenéklépcsõ hasznos
magassága mindössze 0,40 m lehet,

– a falazat nagyobb része a felszín
alatt legyen,

– az árapasztók inkább vízterelõ sze-
repet töltsenek be.

Az építés közbeni állapotban megte-
kintett kismûtárgyak bizonyítják, hogy
a természet iránti alázattal, komplex
szemlélettel megtervezett erdészeti víz-
gazdálkodási létesítmények együttesen
szolgálják a természetközeli, többcélú
erdõgazdálkodás és a természetvéde-
lem közös törekvéseit.

A szakosztály tagjai nagy érdeklõ-
déssel tekintették meg az erdõgazda-
ság tulajdonában lévõ, a Lassenberger
Kft. fõvállalkozásában, de a Szegedi-
Gép Kft. állandó alvállalkozásában
mûködtetett Bajna II. mészkõbányát. A
bánya mûködését Nagy János okl. bá-
nyamérnök, bányászati szaktervezõ,
felelõs mûszaki vezetõ ismertette. A
bányatelken még kitermelhetõ mint-
egy 600 ezer m3 ásványi nyersanyagot
acélgyártási alapanyagként, útépítési
alapkõként, aszfaltkeverék készítésé-
nél és építõként lehet felhasználni. A
külfejtéses bányamûvelés szintosztá-
sos jövesztéssel valósul meg. A rob-
bantás villamos indítású robbanóa-
nyag felhasználásával történik. A le-
robbantott nagyobb kõtömböket batá-
rozzák, majd elõtörés céljából mobil
kõtörõre adják fel. Itt leválasztódik a
meddõ és a 0/50, vagy 0/100 szem-
nagyságú mészkõ. Az utántörõ beren-
dezéssel állítják elõ a 0/3 mm, 3/12
mm, 12/20 mm szemnagyságú frakció-
kat, amelyeket a bányaudvarban, de-
póban tárolnak. Az értékesítés a de-
pókból történik.

A szakosztály tagjai kegyelettel te-
kintették meg a Pusztamaróti emlékhe-
lyet, amely történelmünk egyik legtra-

gikusabb eseményének helyszíne. Az
emlékhelyhez fûzõdõ történetet Tóth
Zoltán erdészetvezetõ ismertette. A
mohácsi csatavesztés után a Gerecse
egyike jól védhetõ völgyében, Marót
község térségében gyûltek össze a csa-
tából elmenekülõ harcosok, valamint a
törökök dúlása elõl menekülõ lakos-
ság. A törökök az ellenállásnak ezt a
bázisát fel akarták számolni, de a sze-
kérvárral körülvett település három
napig ellenállt a pusztító áradatnak. A
törökök Budáról hozott ágyúkkal tör-
ték meg az ellenállást és mintegy 25
ezer embert mészároltak le. A kegyet-
len csatára emlékeztet a ma is „Ember-
ölõ völgy”-nek nevezett völgyben fel-
állított monumentális emlékmû, ame-
lyet Kovács György fertõhomoki szob-
rászmûvész alkotott. Az egykori falu
helyén kialakult Pusztamarót az 1970-
es években néptelenedett el, mára
csak a temetõ jelzi, hogy egykor itt te-
lepülés létezett. 

A Szakosztály kegyelettel emlékezett
meg a 2009. augusztus 15-én elhunyt
Szilágyi József gyémántdiplomás erdõ-
mérnökrõl, a hazai erdészeti útépítés és
erdõfeltárás kiemelkedõ egyéniségérõl,
az Erdõfeltárási Szakosztály lelkes tá-
mogatójáról, a Zselicség ismerõjérõl,
egy rendkívüli emberrõl, akit mindenki
becsült és szeretett.

Az elsõ nap végén a gyarmatpusztai
vadászházban Zambó Péter vezérigaz-
gató köszöntötte a Szakosztályt. Tájé-
koztatást adott a Parkerdõ Zrt. gazdál-
kodásáról, annak eredményeirõl és ne-
hézségeirõl.

A szakosztályülésen résztvevõ 35 fõ
köszönetét és elismerését fejezi ki a tar-
talmas program szervezõinek, különö-
sen Kálmán Miklós beruházási és mû-
szaki osztályvezetõ kollégának, aki a
programok szervezése és lebonyolítása
mellett egy igényes írásos anyag össze-
állításával tette maradandóvá a kétna-
pos programot.

Dr. Kosztka Miklós
egyetemi tanár

szakosztályvezetõ

Bajna, 2. mészkôbánya. (Fotó: Kálmán Miklós)




