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Az OEE Kaszói Helyi Csoportjának meghívására az OEE
Nagykanizsai Helyi Csoportja szakmai tanulmányút kereté-
ben a KASZÓ Zrt.-nél tett látogatást 2017. október 5-én.
A negyven fõ résztvevõ magas színvonalon összeállított
programokon keresztül bepillantást nyerhetett Somogy zöld
szívének erdõgazdálkodási és közjóléti tevékenységébe.

Amint kisbuszainkkal megérkeztünk Kaszó központjába, az
Ökocentrum bejáratánál Galamb Gábor vezérigazgató, Sza-
lai Kitti, a helyi csoport titkára, valamint Kiss Gáspár Leven-
te mûszaki igazgató és kollégáik fogadtak bennünket. 

A köszöntõ finomságokkal ellátva a
rendezvényteremben kaptunk átfogó
képet a KASZÓ Zrt. természeti adottsá-
gairól, szervezeti felépítésérõl és mûkö-
dési sajátosságairól, majd megtekintet-
tük az újonnan létrehozott, látványos és
minden korosztály számára érdekes va-
dászati kiállítást. 

Ezt követõen a szép, napos õszi idõ-
ben erdei vasutazásra indultunk, s mi-
után a Sakál-tanya hangulatos faházikói-
ba is bepillantottunk, útban az erdei
vasút megállója felé a vadaspark „lakó-
it” is sikerült szemügyre vennünk. A kis-
vasúton a fokozottan védett természeti
értékeknek élõhelyet adó Baláta-tóig
utaztunk, ahol Sashalmi Miklós, a déli
pagony erdészeti osztályvezetõje adott
tájékoztatást az országosan is egyedü-
lálló, 1942 óta természetvédelmi olta-
lom alatt álló lápterület kialakulásáról, a közelmúltban vég-
rehajtott fejlesztésekrõl és a jelenlegi állapotokról. 

Ezután Az év ökoturisztikai tanösvénye 2014 címet is el-
nyert dr. Marián Miklós sétány 540 méter hosszú stégrend-
szerén végighaladva, közvetlen közelrõl szemlélhettük a kü-
lönféle élõhelyeket, miközben a kialakítás és kivitelezés
apró részleteirõl is érdekes információkhoz jutottunk. 

A visszavonatozás után gépkocsikba szállva a Kûvölgyi-
tavak felé vettük az irányt, ahol a KASZÓ-LIFE projekt ke-
retében helyreállított, kibõvített tórendszert tekintettük meg.
Horváth László, a keleti pagony erdészeti osztályvezetõje

részletesen ismertette az Enyves éger (Alnus glutinosa) és
magas kõris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdõk (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) helyreállítása és
megõrzése Kaszó területén címû projekt szükségességét, cél-
ját, adatait, valamint a végrehajtott fõbb tevékenységeket. A pá-
lyázat keretében készült kiadványok és pólók kézhezvétele
után Szalai Kitti pályázati irodavezetõvel körbejártuk a tó-
rendszert, és az egyes megállóhelyeken szemléltetõ ábrák
segítségével képet kaptunk a helyreállítás folyamatáról. 

A 2. számú tóból mintegy tízezer köbméter iszapot ko-
tortak ki, a partoldalt megmagasították, megerõsítették a

völgyzáró gátat, és kicserélték az árapasztó mûtárgyat is. A ki-
kotort anyag felhasználásával épültek a töltések, valamint
földutak javítására is jutott belõle. A területre lehulló csapa-
dékvíz visszatartása és lassabb lefolyásának biztosítása ér-
dekében a környezõ sekély medrû, idõszakos vízfolyások
mintegy tizenöt kilométeres szakaszára átlagosan száz mé-
terenként fából készült mederbordákat építettek a folyás-
irányra merõlegesen. A medrekben lefolyó víz így jobban
be tud szivárogni a talajba, táplálja a talajvizet, s ezáltal a
környezõ erdõállományok vízellátottságát is javítja. A pro-
jekt során a meglévõ két tavat összesen négy tóból álló tó-

rendszerré bõvítették, melynek területe
közel 16 hektár, és mintegy 135 ezer
köbméter vizet képes tárolni.

A jólesõ ebéd után kellõen felfrissül-
ten utunkat tovább folytatva, Szikelet
kerületben az aktuális erdõvédelmi kér-
déseket és feladatokat tanulmányoztuk.
Inke 33J erdõrészlet középkorú nyír
elegyes cseres-kocsányos tölgyes állo-
mányában lezajlott kárláncolat – szél-
döntés, aszály, pajor – tetõzéseként a
zöld karcsúdíszbogár kártétele követ-
keztében a faegyedek egészségi állapo-
ta erõsen leromlott, pusztulások is je-
lentkeztek. 

A károk akkora mértéket öltöttek,
hogy részterületes tarvágást kellett vég-
rehajtani az 54 éves állományban. A fel-

EGYESÜLETI ÉLET

Tanulmányúton a kaszói erdõkben


