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Elsõ nap a Lenti Erdészet munkatársai,
továbbá Rosta Gyula vezérigazgató, a
Nagykanizsai HCS elnöke és Für Tamás,
a HCS titkár helyettese fogadtak bennün-
ket, majd a rövid köszöntõ után kisvasút-
tal indultunk a Lenti-Csömödér vonal
mentén felfûzött szakmai programokra. 

A 15 670 hektáros Lenti Erdészet er-
dei az Alsó-Õrség, Göcseji dombság és
a Kerka-Mura-sík erdészeti tájakban ta-
lálhatók. Élõfakészlete mintegy 5 millió
m3, az éves összes fakitermelés 120 ezer
m3. Legjelentõsebb a 41%-os elegy-
aránnyal elõforduló erdeifenyõ, 27%-
ban tölgyek, 11%-ban bükk él a terüle-
teken. Nehézségeket okoz az éves lehe-
tõségek aktualizálása, mivel az erdészet
területe jelenleg négy erdõtervezési
körzetbe tartozik. 

Elsõ megállónknál, a Lenti 21F er-
dõrészletnél Pálinkás Ákos fahasználati
mûszaki vezetõ elmondta, hogy a ben-

ne található erdeifenyõ 142 éves, a má-
sodik szintet alkotó bükköt feltehetõen
alátelepítették. A maga nemében egye-
dülálló erdõ magtermelõ állomány volt,
elsõdleges rendeltetése jelenleg kísérle-
ti. A hektáronkénti élõfakészlet több
mint 700 m3. Az erdeifenyõ kora és eb-
bõl adódó várható pusztulása miatt in-
tenzívebb fahasználat indokolt a bükk
javára. Az idei termelés során az erdei-
fenyõ rönkkihozatala 74% volt. 

A Lenti 22G erdõrészletben pusztuló
lucfenyõállományt tekintettünk meg,
ahol bár 2011-ben végeztek gyérítést, a
pusztulást nem tudták megelõzni. Az er-
dõrészlet csak egy az erdészetnél közel
500 hektáron található lucosok közül,
melyeknél negyvenéves koruk körül
szinte biztosra vehetõ a hántás – majd a
szúkárt követõ száradás. A kipusztult
fenyvesek helyén végzett mesterséges
erdõfelújítások hatalmas feladat elé állít-
ják az erdõmûvelési ágazatot.  

A Hernyék 21A mesterséges kocsány-
talan tölgy erdõfelújítás a lucfenyõ szú-
kár után keletkezett vágásterület felújí-
tására volt példa, illetve arra, hogy mi-
lyen nehezen megérthetõ és költséges
feladat elé állítja a gazdálkodót az a ha-
tósági döntés, mely fél hektárnál ki-

sebb(!), mindössze 0,4 hektáros, 20 mé-
ter széles és 200 méter hosszú területen
ír elõ felújítási kötelezettséget. 

Az emlékezetes megállópontot kö-
vetõen a Hernyék 20B erdõrészletben
erdeifenyõ pásztás természetes felújítá-
sának folyamatát ismertette Gergácz Ju-
dit erdõmûvelési ágazatvezetõ. A pász-
ták kialakítása 2006 õszén indult, a vetõ
és felújítandó pászták közel azonos szé-
lességben, K-NY irányban húzódnak. A
felújítandó pásztákban a megjelenõ ter-
mészetes erdeifenyõ újulatot mechani-
kusan és vegyszerrel ápolták, sikere az
elsõ évben 80%-os volt. A megmaradó
pásztákban a megjelenõ tölgy újulatra
bontanak. Az állomásponton Gróf And-
rás erdészetigazgató az erdészet vadá-
szati ágazatát ismertette röviden, majd
az erdei program zárásaként egy kb.
170 éves, 35 méter magas és 370 cen-
timéter kerületû erdeifenyõ hagyásfánál
álltunk össze a csoportképhez. 

Az ebédre Kovács Gyula erdész pór-
szombati Tündérkertjében, az esõ ellené-
re rendkívül jó hangulatú programmal
hangolódtunk: hallhattunk az õrségi és
vendvidéki régi gyümölcsfajtákról és
megõrzésükrõl, a belõlük készített pálin-
kákból pedig jócskán kóstolhattunk is.  

A délután a Lenti Fûrészüzem bejárá-
sával telt, ahol Lukács Ferenc fafeldolgo-
zási mûszaki vezetõ kalauzolásában vé-
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Az Országos Erdészeti Egyesület Nagy-
kanizsai Helyi Csoportja 2015. októ-
ber 22-én a Vas megyei kollégák meg-
hívására Vasvárra és annak térségébe
látogatott, Rosta Gyula elnök és Varga
Attila titkár vezetésével. A Szombat-
helyi Erdészeti Zrt.-nek és az OEE
Szombathelyi Helyi Csoportjának
évente visszatérõ meghívása immár
hagyományosnak mondható, amit he-
lyi csoportunk egy hasonló jellegû, za-
lai tapasztalatcserével viszonoz.

A látogatás mindössze egynapos volt,
de a jól összeállított és magas színvona-
lon szervezett programok sok pozitív
tanulsággal is szolgáltak. Az ott tapasz-
taltakat legátfogóbban talán úgy lehet-
ne megfogalmazni: nem kell távolra
utazni ahhoz, hogy látványos, értékes
és jól karbantartott történelmi és turisz-
tikai helyszíneket, és felelõsen gondo-
zott erdõket láthassunk.

Reggel vendéglátóinkkal a Vasvár
határában található Szentkúti Õsbükkös
parkerdõben találkoztunk, ott fogadta a
csoportunkat – többek között – Bugán
József vezérigazgató, Bakó Csaba, a He-

lyi Csoport elnöke és Orbán Lajos, a
Vasvári Erdészeti Igazgatóság vezetõje.
A szívélyes fogadtatást és a szervezõk
bemutatását követõen Tóth Balázs pol-
gármester és Sejber Mihály alpolgármes-
ter is köszöntötte a megjelenteket Vas-
vár város nevében. A Vasvár-Szentkúti
Mária kegyhelyen található szabadtéri
színpad, kápolna, forrás, keresztút és

azok környezetének fenntartása folya-
matos és jelentõs pénzügyi forrásokat
igényel. Ezen feladatok megoldásában a
város és az erdõgazdaság példás és má-
sok számára is követendõ együttmûkö-
dését tapasztaltuk. A régi felszabadulási
emlékmû helyén kialakított kilátóból
gyönyörû panoráma nyílt a városra,
ahol késõbb a domonkos templomot és

Pápaiak Zalában

Tanulmányút a Vasvári Erdészeti

Az OEE Pápai Helyi csoportja október
közepén Zalában járt tanulmányú-
ton. A házigazdák a Nagykanizsai
Helyi Csoport és a Zalaerdõ Zrt., va-
lamint a Zalaegerszegi Helyi Csoport
voltak. 
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gigjártuk a csarnokokat, a fûrészáru- és
pelletgyártás folyamatát. Érdekesek vol-
tak az udvaron egymás mellé rakott tölgy-
rönk „metszetek”, melyek szemléltették,
hogy a kívülrõl alig látható fahibák mi-
lyen jelentõsek lehetnek a fatestben.

A lenti indulóállomáson a Göcsej
kincsei, az erdõ és a fa címû kiállítást
nézhették meg az érdeklõdõk, majd
egyórás pihentetõ zakatolást követõen
megérkeztünk szálláshelyünkre, a csö-
mödéri turistaszállóba, ahol a vacsora
után kötetlen beszélgetés bontakozott
ki. Reggel az állomáson az idén Magyar
Termék Nagydíjat elnyert Zakatoló Er-

dei Iskolát mutatta be Molnárné Vitális
Anikó, az erdei iskola vezetõje, majd
elindultunk Zalaszentgyörgyre, ahol a
Zalaegerszegi Helyi Csoport nevében
Jozwiak Bernard elnök és Vissi Géza
titkár fogadott bennünket. 

A nap felütéseként a mûemléki véde-
lem alatt álló, 13. században épült zala-
szentgyögyi római katolikus templomot
nézhettük meg, majd az alig szemerkélõ
esõben nekivágtunk a terepi program-
nak. A falu melletti szép tónál köszön-
töttek minket vendéglátóink, majd Vissi
Géza röviden bemutatta a helyi csoport
mûködését. A 120 fõbõl több mint 100-an
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rendházat, illetve az abban kialakított
múzeumot tekintettük meg – kiváló és
felejthetetlen idegenvezetéssel.

A Szajki tavak közvetlen szomszéd-
ságában elfogyasztott finom ebéd után
a számunkra, zalai erdészek számára
különlegességnek számító, átalakító
üzemmódú cseres állományokban vég-
zett munkákról és technológiákról tájé-
koztatott bennünket Dénes Károly fõer-
dész. A kellemes õszi napsütés már erõ-
sen a délutánba hajlott, mire elértünk a
következõ helyszínre, a részvénytársa-
ság által fenntartott Jeli Arborétumba.
Az arborétumi látogatásunk során meg-
állapítottuk: a társaság jó úton halad
azon kitûzött célja elérése érdekében,
hogy a rododendronok virágzási idõ-
szakán kívül is vonzó, kikapcsolódásra
egész évben alkalmas környezetet ala-
kítson ki. Az újonnan felavatott kilátó,
az akadálymenetesített, kövezett sé-
tautak, és a folyamatosan bõvülõ, tema-
tikusan (a távol-keleti fajokra lapozott)
összeállított növényvilág, mind ezt a

célt szolgálják. Tisztelete jeléül a két he-
lyi csoport megkoszorúzta a kert alapí-
tójának, Ambrózy-Migazzi István gróf-
nak fából faragott szobrát is, majd elé-
nekeltük az erdészhimnuszt.

Az állami erdõgazdaságoknak napja-
inkban sokféle elvárásnak kell megfe-
lelniük, a felelõs, természetvédelmi
szemléletû erdõkezeléstõl kezdve a
mind szélesebb körû közjóléti szolgál-
tatások kialakításán át, a társadalmi
kapcsolatok bõvítéséig. Az OEE kere-
tén belül megvalósított tapasztalatcse-
rék, egymás módszereinek megismeré-
se nagyban hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy ezen elvárásokat minél jobban tel-
jesíthessük. 

Köszönet a Szombathelyi Erdészeti
Zrt.-nek – különösen a Vasvári Erdésze-
ti Igazgatóság munkatársainak –, a
Szombathelyi Helyi Csoport tagjainak,
hogy tapasztalataikat megosztották ve-
lünk, és vendégül láttak bennünket. 

Mindent megteszünk azért, hogy ez a
hagyomány a jövõben se szakadjon meg.

Szöveg: Varga Attila
titkár, OEE Nagykanizsai HCS 

Kép: Bakó Csaba

Igazgatóságnál

magán-erdõgazdálkodók, a többi tag
pedig az erdészeti igazgatásban dolgo-
zik. Ezzel a zalaegerszegi a legnagyobb
„magánerdõs” helyi csoport. Idén har-
madik alkalommal voltak fõszervezõi a
(Nagykanizsai Helyi Csoporttal közö-
sen) az Erdõk Hetén megrendezett Zalai
Erdõk napjának, melynek több mint
600 résztvevõje volt. Büszkén mondhat-
ják el azt is, hogy a 2011-es vándorgyû-
lésen az egyik szakmai programot õk
biztosították.

Az erdõgazdálkodásról Vissi Géza el-
mondta: Zalában az erdõterület fele ma-
gánkézben van, így a magán-erdõgazdál-
kodás súlya sokkal nagyobb, mint példá-
ul Veszprém-megyében. 37% megbízási
szerzõdéssel, 14% erdõbirtokossági tár-
sulatban, 15% egyéb gazdasági társulás-
ban, 6% szövetkezeti tulajdonban mûkö-
dik, emellett jelentõs, 28% a rendezetlen
erdõk aránya. A magánerdõk 32%-ának
az akác, 19%-ának a tölgy a fõ fafaja. A
zalai magánerdõkre vonatkozó erdõtervi
lehetõségekhez képest a tisztítások 53, a
törzskiválasztó gyérítések 40, a növedék-
fokozó gyérítések 53, a véghasználatok
54 százaléka teljesül, ennek egyik oka,
hogy meglehetõsen nehézkes az erdõ-
gazdálkodói nyilvántartásba vétel.

Ezek után közelebbrõl a Zalaszent-
györgyi 2. számú erdõbirtokossági tár-
sulat mûködésével és munkájával is-
merkedhedtünk meg, melyrõl házigaz-
dáink azt mondták, hogy egy átlagos
magánerdõ, átlag feletti szervezettség-
gel. A társulatnak jelenleg 140 tulajdo-
nosa van, és 116 hektáron mûködik. A
több mint három évtizede a területen
dolgozó, szakirányítói feladatokat ellátó
Jozwiak Bernard részletesen ismertette
a tulajdonviszonyok és mûködési for-
mák alakulását, majd a már szakadó esõ
ellenére több állomásponton (elsõsor-
ban különbözõ korú akácosokban), tö-
retlen lelkesedéssel mutatta be az
elvégzett munkákat, a szakmai tevé-
kenység eredményeit. Külön hallhat-
tunk az egyenes, hengeres törzsû, ne-
mesített árboc akácról, mely szintén
megtalálható erdeikben. Végül, a nap
zárásaként házigazdáink ízletes, és az
áztató esõ után jólesõ ebédre hívtak
meg bennünket Zalaegerszegen. 

Ezúton is köszönjük zalai kollégá-
inknak – mind a Zalaerdõ Zrt. munka-
társainak, mind a Zalaegerszegi Helyi
Csoportnak – a színvonalas szakmai
programokat, melyek hatására a szom-
szédos zalai, göcseji táj erdeivel még
közelebb került hozzánk. 

Rosta Katalin titkár helyettes
OEE Pápai Helyi Csoport


