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EGYESÜLETI ÉLET

Az Országos Erdészeti Egyesület Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei és Deb-
receni Helyi Csoportjaiból október 8-
9-én 19 fõs erdész társaság utazott a
történelmi Máramaros megyébe, hogy
megemlékezzen Wagner Károly szüle-
tésnapjáról. 

Wagner Károly 1830. október 8-án, Ak-
nasugatagon született, ahol tiszteletére
az OEE 2012-ben emléktáblát állított.
Ennek a megkoszorúzása volt a fõ cé-
lunk, illetve a helyi magyar ajkú erdész-
kollégákkal való kapcsolatápolás.

Csütörtökön a máramarosszigeti er-
dészet igazgatója, dr. Béres István foga-
dott minket, akinek kalauzolása
és helyismerete nélkülözhetet-
len volt a két nap során. Mára-
marosszigetre érkezésünk után
átutaztunk Aknasugatagra, ahol
egy rövidebb, közvetlenebb
hangú elõadásból megismer-
hettük Wagner Károly életútját,
munkásságát. Az erdészhim-
nusz eléneklése után elhelyez-
tük egyesületünk nemzetiszínû
koszorúját, majd néhány fény-
képen megörökítettük az utó-
kornak, hogy 2015-ben is van-
nak még magyar erdészek a ha-
tár mindkét oldalán, akik ápolják elõde-
ink emlékét.

Visszatérve Máramarosszigetre, ma-
gyar nyelvû idegenvezetéssel a város
nevezetesebb látnivalóit néztük meg. A
térség leglátogatottabb múzeuma a bör-
tönmúzeum, amely a romániai kommu-
nizmus áldozatainak állít emléket. Ez
igencsak megrendítette az addig vidám
társaságunkat. A börtönmúzeumból ki-
lépve a magyar vonatkozású épületekre
figyelve sétáltunk végig a városközpon-
ton, vendéglátóinknak köszönhetõen
szinte mindegyikbe be is léphettünk.

Másnap terepi programokon vettünk
részt. Elsõ állomásunk egy vörösfenyõ
magtermõ állomány megtekintése volt,
Rónaszéken. Mivel a részt vevõ erdé-
szek a Nyírségben dolgoznak, az oda
vezetõ kb. 700 méteres út leküzdése egy
közepesebb túrával volt egyenértékû,
mivel a kövesúttól felfelé kellett az er-
dõrészletet megközelíteni. Az éjszaka
lehullott esõ sem tette könnyebbé a dol-
gunkat, bár az igazsághoz hozzátarto-
zik, hogy a helyi erdészkolléga, aki vá-
ratlan meglepetésünkre szintén magyar
volt, cipõben vezette a csoportot. A ke-
resett vörösfenyõ-állomány korával

kapcsolatosan a helyiek is megosztot-
tak, valahol 100 és 160 év közötti. A cse-
metéket annak idején Ukrajnából hoz-
ták, ma magot nem gyûjtenek róla, mi-
vel a 45-46 méteres fákra nehéz feljutni.

A következõ úti cél egy kocsánytalan
tölgy magtermõ állomány volt. A fák,
bár nem vastagok, 17-18 méterig gyer-
tyaszálegyenesek és ágtiszták, minden
fafeldolgozó számára jó minõségû alap-
anyagot adnak. Az innen származó ko-
csánytalan tölgy mindig is keresett cikk
volt, hiszen egy centiméter faanyagban
5-6 évgyûrû is található. Üzemtervi fel-
jegyzés szerint még Velencébe is szállí-
tottak tölgyrönköt! Érdekes, hogy a he-

lyi erdészet a magtermelõ állománya
alól évente mindössze 700 kilogramm
tölgymakkot gyûjt, ekkora mennyiség
fedezi a csemetekertjük és erdészetük
igényét. Mivel növényevõ nagyvad alig
van jelen, az itt látott erdõ alatt, ahogy a
nap további erdõrészletei alatt is, kefe-
sûrû tölgy és elegy újulat látható. Ebbõl
eredõen az erdõket szinte mindig ter-
mészetes úton újítják fel, különbözõ fo-
kozatos felújítási módokat használva.
Lékes felújítást nem alkalmaznak, ehe-
lyett igyekeznek kihasználni a 3 hektár
maximumú felújítási területet. Komoly
gondnak tartják a bükk túlsúlyba kerü-
lését, sok helyen a visszaszorításán dol-
goznak. Ugyanez a Nyírségben is
gond, csak mi a zöld juhar és a kései
meggy ellen küzdünk, így az õ „gond-
jaik” számunkra kicsit megmosolyogta-
tóak voltak. 

A nap további részében két tisztítás-
korú erdõrészlet mellett sétáltunk el,
melynek tisztítási munkáit alkalmi mun-
kavállalókkal végeztetik el. A lakosság
jellemzõen nincs rászorulva az innen
kikerülõ gallyfára, ami a mi „fában sze-
gény” vidékünkön szinte elképzelhetet-
len. A tisztítás fõ célja a fõ fafaj, a ko-

csánytalan tölgy növekedésének segíté-
se, a gyertyán és a bükk visszaszorítása. 

Utolsó állomásunkon egy tölgy ele-
gyes bükkös állomány véghasználatát
figyeltük volna meg, sajnos az esõs idõ,
és a péntek délután korábban végzõ
brigád miatt a munkafolyamatot már
nem láthattuk, csak a visszamaradt ké-
pet és a munkát végzõ John Deer köze-
lítõgépet nézhettük meg. Az említett er-
dõrészlet Natura 2000-es oltalom alatt
áll, az ilyen területeken szeptember 15.
és április 30. (!) között lehet az erdésze-
teknek véghasználatot végezni, nevelõ-
vágásokat viszont egész évben. Mivel
fagy és hó még közel sincs, a közelítõ-

nyomok erõsen össze vannak
vágva. A fákat hosszúfás mun-
karendszerrel egészen az elsõ
idõjárásbiztos út mellé húzzák.
Forwarder jellegû közelítõgépet
nem használnak a fakitermelõk.
Errõl a közbensõ rakodóról –
szintén hosszúfában – történik a
szállítás. Vételezés nincs, a ki-
termelhetõ faanyag nagy részét
lábon értékesíti az erdészet.

A szakmai programokon látot-
tak alapján azt éreztük, hogy bár
kiváló termõhelyen és faállo-
mánnyal gazdálkodik az erdé-

szet, a bürokrácia, a fentrõl történõ irányí-
tás, a központilag meghatározott árak és
költségek jelentõsen megnehezítik az er-
dészek életét Romániában. Az ottani ma-
gyar kollégák mindegyikén lehetett érez-
ni, hogy elméletben és gyakorlatban is
megállják helyüket erdõgazdálkodási
kérdésekben, de nagyobb szakmai sza-
badság mellett több örömüket lelnék
munkájukban.

Ahogy egy szép tölgyerdõsítés is – az
országhatár bármelyik oldalán – csak
akkor fejlõdik, ha azt a jó gazda gon-
dosságával ápolják, úgy a most kiala-
kult erdészbarátság is akkor hosszú tá-
vú, ha azt mindkét fél ápolja. Bízunk
benne, hogy a most elvetett „barátság-
makk” jó földbe esett, és évtizedekig
járhatunk még egymáshoz ilyen jellegû
„ápolási munkákat” végezni. 

Dr. Béres István és Sajerli Mihály
máramarosi erdõmérnököknek köszön-
jük a kétnapos program során ránk for-
dított idõt és energiát, valamint dr. Ko-
vács Gábor Szabolcs megyei tagtár-
sunknak a program szervezésében
nyújtott önzetlen segítségét!

Szokolovszki Géza titkár
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Wagner Károly nyomában


