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EGYESÜLETI ÉLET

Immár 40. alkalommal, 2013. május
9-10-én rendezték meg a tekintélyes
hagyományokkal rendelkezõ Pannónia
Napok szlovén-osztrák-magyar er-
désztalálkozót. A minden évben más
helyszínen tartott rendezvénynek idén
a Szombathelyi Erdészeti Zrt. és az
OEE Szombathelyi Helyi Csoportja volt
a házigazdája. 

A Szlovén (a muraszombati és a mari-
bori erdészeti egyesület), a Burgenlandi
Erdészeti Egyesület, valamint az OEE
Nagykanizsai HCS (Zalaerdõ Zrt.) kép-
viseletében érkezett erdész kollégákon
kívül, Lomniczi Gergely, az OEE fõtitká-
ra is megtisztelte jelenlétével a rendez-
vényt. A Saághy István Erdészeti Infor-
mációs Központban Bugán József vezér-
igazgató és Lomniczi Gergely fõtitkár
köszöntötte a vendégeket.

A rendezvény elsõ napján Bakó
Csaba erdõgazdálkodási igazgató,
HCS elnök a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. gazdálkodásáról tartott
elõadást az elõzõ évi naturális és
gazdasági mutatók tükrében.

Ezt követõen a Vas Megyei Kor-
mányhivatal Erdészeti Igazgatósá-
gáról Tóth Gábor igazgató Vas és
Gyõr-Moson-Sopron megye erdé-
szeti adottságait és tájait, a magán
és állami tulajdonú területek gaz-
dálkodását mutatta be. 

Az elõadások után a Szombat-
helyi Erdészeti Igazgatósághoz tartozó
Kõszegi-hegység erdõgazdálkodásának
szépségeivel és kihívásaival ismerked-
tek meg a résztvevõk.

Elsõ programként a 2009-ben leesett
özönvízszerû esõzés következtében
kettészelt – 2010-ben újraépített – utat
tekintettük meg. Az elmosott támfalat
gabionból építették újjá, a patak az út
alatt békaszáj csõátereszen jut át. Azon
a helyszínen köszöntötte Tompa Miklós
erdészeti igazgató a rendezvény részt-
vevõit, és mutatta be kollégáit. A követ-
kezõ megálló egy lucfenyõ pásztás felú-
jítása volt. Az erdõmûvelést irányító
kollégától megtudtuk, hogy ott koráb-
ban 100 év körüli lucos állományok áll-
tak. Természetvédelmi szempontokat is
figyelembe véve a pásztás felújítás mel-
lett döntöttek a helyi szakemberek. A
pászták felújítása jól sikerült, és mire a
szúkár elérte az idõs állományt a fenn-
maradó állomány alatt is szép számmal
jelent meg újulat. A problémát most a
rendkívül magas tõszám jelenti, az oszt-
rák szakemberek véleménye szerint a
törzsszámapasztás ez esetben minden-
képpen szükséges. 

A következõ programpontban a Ve-
lem-Hörmani gerincen lévõ erdõrészle-
teket érintõ szúkár utáni erdõfelújítás
volt a téma. 1994-1996, és 2004-2006
között mintegy 16 000 m3 faanyagot
kellett feldolgozni, jelentõs erdõmûve-
lési feladatot hátrahagyva. A házigaz-
dák nem csak a legszebb erdõrészlete-
ket mutatták meg, elmondták, hogy a
2013. március 14-15-én az országot elé-
rõ orkán erejû szél ezt a tájegységet sem
kímélte. A Velem 4B erdõrészletet meg-
tekintve, minden szakember láthatta a
viharos szél – 120 km/h feletti szélse-
bességet is mértek! – pusztító erejét.
Órák alatt 3400 m3 – fõleg bükkfa – dõlt
ki, a kárfelszámolás munkái a rendez-

vény alatt folytak. Ezt követõen egy
bükkös természetes felújítást láthat-
tunk. Az idõs magtermõ állományban
sokáig nem volt elõhasználat (1992-ben
mintegy 100 m3/ha eréllyel hajtottak
végre növedékfokozó gyérítést). A
2000-es évek elején bontóvágást végez-
tek, az összefüggõ újulat ellenére, a te-
rületkorlátok miatt, 2012-ben csak 3 ha
területtel történhetett meg a véghaszná-
lat. Minden résztvevõ egyetértett ab-
ban, hogy mire a fennmaradó állomány
végvághatóvá válik, a fakitermelési
munkát csak az újulat károsodásával le-
het végrehajtani. 

Az elõzõ helyszínt hátrahagyva a Kõ-
szegi-hegység szívében álló Stájer-há-
zak felé vettük az irányt. A helyszínen
minket váró erdészkolléga, Varga Lász-
ló az épületek történetrõl és az erdei is-
kola tevékenységérõl is beszélt. Az elsõ
két épületet Kõszeg városa a 18. század
végén lakóháznak építette Stájerország-
ból 1770-ben, a szakszerû erdõgazdál-
kodás meghonosítására behívott erdé-
szek számára. Az erdõõrök-erdészek
1780 tájától egészen 1954-ig laktak itt.
Az egykori erdészlakokban, a Szombat-

helyi Erdészeti Zrt. Erdészeti Múzeumot
(erdészettörténeti gyûjteményt), Erdé-
szeti Erdei Iskolát, és Erdei Szállót alakí-
tott ki. 

A második napot Orbán Lajos, a
Vasvári Erdészeti Igazgatóság vezetõje
és kollégáinak szakértõ kísérése mel-
lett a Vasvári „Õsbükkös” parkerdõ
megtekintésével kezdtük, majd Vasvár
belvárosában a város történelmébe
kaptak betekintést vendégeink. A város
sokáig megyeszékhelyi rangban volt,
az 1578-as országgyûlés rendelte el a
káptalan Szombathelyre költöztetését,
ezzel Vasvár tulajdonképpen megszûnt
megyeszékhely lenni. A séta után a vá-
ros másik parkerdejét, a „Vaskapu”

parkerdõt mutatták be a házigazda
erdészet.

A parkerdõ mellett húzódó 8 ki-
lométer hosszú védelmi célokat
szolgáló sáncon volt egykor az
egyik átjáró. A Vaskapun (fa szer-
kezetû kõvel feltöltött kapu) átha-
ladó útvonal forgalma jelentõs volt
az egész középkorban. A kalando-
zó magyarok többször megtették
az utat Itália felé a 9-10. század for-
dulóján. Késõbb a nyugati irányból
érkezõ támadások is ezen az útvo-
nalon érték el hazánkat. A sánc va-
lószínûleg a 13. századig volt hasz-

nálatban, késõbb csak tájékozódási
pontként említik. 

A délelõtt második felében a virágba
öltözött rododendronoktól pompázó Je-
li Arborétumot jártuk be. A helyszínen
elõször koszorúzással tisztelegtünk az
arborétum alapítója,  gróf Ambrózy-Mi-
gazzi István síremléke elõtt, majd a kert-
ben tett sétát követõen megtekintettük
az alapító életét bemutató emlékházat.

Az eseménysorozatot a Csipkereki
Vadászházban közösen elfogyasztott
ebéddel zártuk. Az ott elhangzott érté-
kelõ beszédek az elismerés hangján
szóltak a Vas megyében folyó szakmai
munkáról, érezhetõen tovább erõsödött
a szakmai barátság a három nemzet er-
dészei között.

A következõ év házigazdájaként
Szlovénia képviseletében Zorko Daniel
Muraszombati Erdészeti Egyesület elnö-
ke élt megtisztelõ meghívással.

Valamennyi kollégának, szervezõ-
nek köszönjük a segítõ közremûködést,
a befektetett munkát az erdészünneppé
varázsolt két napért.

Markó András
Szombathelyi H.Cs.
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