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Ugyanezen a helyszínenmutatta be a
forwarderes fakitermelésekkel gyakran
„egy menetben” végrehajtott ipari apa-
dék-felkészítés módszerét Pintér Ottó a
Zselici Erdészet igazgatója. Elmondása
szerint a Zselici Erdészetnél az elsõk
között alkalmazott – s ma már üzemsze-
rûen mûködõ – apadék-felkészítési
gyakorlattal jelentõsen növekedett az
apadék hasznosításának mértéke. Egy-

szerûbbé és gyorsabbá vált a vágástaka-
rítási feladatok végrehajtása, s a termé-
szetvédelmi elvárásokhoz igazodva el-
kerülhetõek a vágástéri égetések is. 

Az aprítéktermeléssel kapcsolatos
bemutatón a Hepik Bt. vonultatta fel
legmodernebb kiszállító, szállító és
aprítógépeit. Palásti Kovács Imre ügy-
vezetõ igazgató ismertette a mûszaki,
technológiai és logisztikai tudnivaló-

kat, s válaszolt az érdeklõdõk kérdé-
seire.

A szervezõk gondoskodtak arról is,
hogy az elõhasználatok kíméletes végre-
hajtásánál alkalmazható erdészeti közelí-
tõgép, a Jonsered 2090PW típusú „Vasló”
is termelési folyamat közben kerüljön be-
mutatásra. Merczel István erdészetpolitikai
és ellenõrzési osztályvezetõ ismertette a
technológiát, majd Pinczés Péter a
Husqvarna Magyarország területi értéke-
sítési képviselõje mutatta be a gépet.

Az ebédet követõen az elmúlt  év vé-
gén átadott tan- és oktatópálya került
bemutatásra. A pályázati pénzbõl meg-
valósított „fahasználati tanpálya” a mo-
torfûrészes munkák, valamint a közelí-
tõ- és szállítási feladatok biztonságos
körülmények közötti betanítására és
gyakorlására biztosít lehetõséget. Ezt
követõen a Kaposvári Husqvarna
Szaküzlet mutatta be a gyártó legújabb
termékeit. 

A terepi programokat követõen
megtörténtek a szakosztályok tisztújítá-
sai. Az Erdõhasználati Szakosztály elnö-
ke Nemes Zoltán, titkára Garamszegi
István, a Gépesítési Szakosztály elnöke
pedig Prof. Dr. Horváth Béla, titkára
Major Tamás lettek. 

Spingár-Fekecs

Kedves Olvasónk!
Gyakran hangoztatjuk, hogy Magyar-

ország területén nem maradt fenn õs-
erdõ, olyan erdõ, amelyet az elmúlt
évezredek, évszázadok során semmi-
lyen emberi használat sem ért. Ennek
a véleménynek általában igazat kell
adnunk. Elõzõ kötetünk tematikus
szöveggyûjteménye is a Kárpátok és
a Kárpát-medence még fennmaradt
õserdeinek korabeli kiaknázásáról,
átalakításáról vagy kiirtásáról tanús-
kodik. Mindezek mellett a Kárpát-
medence õsi erdõségeinek átalakulá-
sa és eltûnése ennél árnyaltabb képet
mutat: a Bakony, a Börzsöny, a Mát-
ra, a Zemplén királyi, majd uradalmi
erdõ- és vadászbirtokainak szívében
még a XX. század elején is találhat-
tunk õserdõzárványokat. Az utolsó
állományokat aztán az erdõk államo-
sítását követõ néhány évtized alatt
végleg felszámoltuk.

Egy kivételrõl azonban biztosan
tudunk: a Kékes gerincének északi
letörésén mindmáig fennmaradt õsi
állománytöredékekrõl. Czájlik Péter

nemcsak a Kékes-Észak Erdõrezervá-
tum erdõtörténeti hátterét rajzolja meg,

hanem bemutatja azt az összetett, orszá-
gos történelmi és szakmapolitikai folya-

matot is, amelynek erõterében ez a
valóban kivételes helyzet elõállhatott!

Az erdõrezervátumokat ma már
sokan vigyázzák: jogszabályaink, az
államigazgatás, az erdésztársadalom,
a természetvédõk és az erdõrezervá-
tum-kutatók közössége. Céljainkat
akkor érjük el, ha nemcsak megõrzé-
sükrõl gondoskodunk, hanem bizto-
sítjuk és fenntartjuk a rezervátuma-
inkban zajló természetes ökológiai
folyamatok hosszú távú kutatását,
eredményeink közreadását és társa-
dalmi hasznosítását.
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