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A Pilisi Parkerdõ Zrt. és az OEE Visegrá-
di Helyi Csoportjának meghívására két-
napos szakmai programon vettek részt
az OEE Szombathelyi Helyi Csoportjá-
nak tagjai 2015. június 12-13-án. 

A házigazdák részérõl Zambó Péter ve-
zérigazgató, Csépányi Péter termelési és
természetvédelmi fõmérnök (egyúttal a
Visegrádi Helyi Csoport elnöke) és
Kissné Szabó Gabriella közjóléti elõadó
fogadta a vendégeket Piliscsabán, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kol-
légiumának parkolójában. Pár percnyi
pihenés után a vendégsereg ellátogatott
a 447 méter magas Nagy-Kopasz hegy-
re, ahol a Dévényi Antalról elnevezett,
Jenga-rendszerû kilátót felavatták.  Az
átadó ünnepségen Zambó Péter, a Pilisi
Parkerdõ Zrt. vezérigazgatója, Habs-
burg Mihály fõherceg, dr. Fazekas Sán-
dor földmûvelésügyi miniszter, vala-
mint dr. Tarnai Richárd Pest megyei
kormánymegbízott tartott beszédet. A
rendezvényen Habsburg Mihály fõher-
ceg személyes emlékein keresztül mu-
tatta be a névadó Dévényi Antalt, aki az
elsõ Bedõ Albert-díjas erdész volt. A
11,5 méter magas kilátóból gyönyörû
látvány tárult a kíváncsiak szeme elé a
Budai-hegységrõl és a Pilisrõl. 

Az átadást követõen a Budakeszi Va-
dasparkba látogattak a tapasztalatcsere
résztvevõi, ahol Szabó Péter ügyvezetõ
igazgató kalauzolta az érdeklõdõ cso-
portot. A Magyarország õshonos állatfa-
jait bemutató, évente 100-150 ezer láto-

gatót fogadó családbarát vadaspark ál-
landó programjait és interaktív rendez-
vényeit (erdei nyomozás, állatsimoga-
tás stb.) a mûködtetõ szemszögébõl is
láthatták a résztvevõk. Megismerked-
hettek a park vezetésével, lakóinak
mindennapi életével, valamint az álla-
tok betanításának, és a kerítésen belüli
erdõ felújításának szakmai fortélyaival.
Különösen nagy tetszést aratott az
aranysakál és az egyik gondozó „párbe-
széde”. A látogatást követõen a Buda-
keszi Vadaspark hangulatos éttermé-
ben tálalták fel az ebédet.

A délután folyamán a hárshegyi töl-
gyes örökerdõ-gazdálkodást mutatták
be. A fõváros szomszédsága és az erdõ
többféle rendeltetésének való megfele-
lés itt már korábban életre hívta azokat
az erdõkezelési eljárásokat, melyeket
ma örökerdõ-gazdálkodásnak neve-
zünk. A sétával egybekötött bemutatón,
a csoport szakvezetését végzõ Csépányi
Péter fõmérnök ismertette az erdõ ter-
mészetes dinamikáját kiaknázó, az er-
dõnevelési és fahasználati munkákat
célszerûen ötvözõ beavatkozásokat, il-
letve azok várható hatásait. Különösen
hasznos tapasztalatokat szerezhettek a
vasi erdészek, hiszen a tölgy fõfafajú ál-
lományok átalakítása, illetve szálalása
megoldandó probléma az ország egész
területén. A nap vacsorával egybekötött
baráti találkozóval zárult a Mogyoró-
hegyi Erdei Mûvelõdési Házban.

A második nap reggelén a Boldog
Özséb-kilátóhoz látogattak el a vendé-
gek. A Dunántúli-középhegység legma-

gasabb pontján, a 756 méter magas Pi-
lis-tetõn tavaly átadott kilátóból, kelle-
mesen hûvös idõben nézhettek szét a
tájon. A kilátóhoz vezetõ úton a szakve-
zetõ beszámolt a tavaly decemberben
történt zúzmara- és jégkárokról. A kala-
mitás sújtotta területekrõl és a károk
mértékérõl elsõ kézbõl kaphattak infor-
mációkat a szemlélõdõk, valamint lát-
hatták, hogy milyen következményei
vannak a káreseménynek a különbözõ
korú és szerkezetû állományokban.
Egyértelmûen láthattuk, hogy az átala-
kító üzemmódban kezelt erdõk kevés-
bé károsodtak, mint a mellettük lévõ
egykorú, jelenleg még vágásos üzem-
módban kezelt állományok. A legin-
kább károsodott fiatal és egykorú állo-
mányokban a kármentesítési munkála-
tok a mai napig folynak.

A további szakmai programon a Me-
xikó-pusztai Pro Silva bemutató területet
látogatta meg az érdeklõdõ közönség,
ahol a folyamatos erdõborítás melletti
gazdálkodást ismertették A hosszú távú
üzemi kísérlet a folyamatos erdõborítású
gazdálkodás erdõmûvelési eljárásainak
a fejlesztésére és bemutatására szolgál,
illetve a gazdálkodás ökonómiai elemzé-
séhez szolgáltat hasznos adatokat.

A pilisi látogatás utolsó programja a Pi-
lisszentlélek határában található pálos ko-
lostor romjainak meglátogatása volt. A 13.
században alapított kolostort még a mai
napig is a pálos rend megmaradt tagjai
használják, rendezvényeknek ad otthont.
A kolostor alapítója Boldog Özséb volt,
aki az aznap felavatott kilátó névadója is.

A nap végén a Pilismaróti Erdészet te-
rületén található Hoffmann Vadászházban
köszöntötte a vendégeket Brandhuber
Ádám erdészetvezetõ, majd röviden be-
mutatta az erdészetet. A finom ebéd után
a vendégek nevében Csapó György fõ-
mérnök és Bakó Csaba erdõgazdálkodási
igazgató, a Szombathelyi Helyi Csoport el-
nöke köszönte meg a szíves vendéglátást,
a színvonalas szakmai programok meg-
szervezését a házigazda Pilisi Parkerdõ
Zrt.-nek. Külön köszönet jár a fõszervezõ
Csépányi Péter fõmérnöknek és a két nap
kedves,,háziasszonyának”, Kissné Szabó
Gabriella közjóléti elõadónak.
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