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A Nagykanizsai Erdészet bajcsai telephelyén Nemes Zoltán
erdõgazdálkodási osztályvezetõ köszöntötte a résztvevõket.
Rövid vetített elõadás keretében ismertette a Zalaerdõ Zrt.
szakmai tevékenységét, beszélt a fõ ágazatok gazdaságon
belül elfoglalt helyérõl, jellemzõ naturális és gazdasági mu-
tatóiról.

Bõvebben fejtette ki az erdõfelújítás jellemzõ számait.
Beszámolt az egész országban jelentkezõ gondokról, a szak-
szerû munkaerõ hiányáról, az erdõgazdálkodást sújtó foko-
zódó vad- és egyéb károkról. 

Ezután Csányi Anita erdõmûvelési elõadó a zalai erdõ-
gazdaság csemetetermesztését mutatta be. Kiemelte az ága-
zat stratégiai jelentõségét, mert elsõdleges feladata az erdõ-
felújítás csemeteigényének biztosítása. Jelentõs a csemetekert
exporttevékenysége is, nem beszélve a térség szaporító-
anyaggal történõ ellátásában betöltött szerepérõl. 

Elmondta, hogy a Bajcsai csemete-
kert az elmúlt öt évben eredményesen
dolgozott, csak a csemetetermelést te-
kintve, ágazati eredménye egy év kivé-
telével pozitív volt. Sokat tesznek a sza-
porítóanyag genetikai állományának
megõrzéséért, folyamatosan bõvítik, il-
letve megújítják a szaporítóanyag-ter-
melõ elsõdleges rendeltetésû állomá-
nyokat.  

Ezek után a szakosztályrendezvény-
nek helyszínt biztosító Nagykanizsai Er-
dészet tevékenységével ismerkedhettek
meg szakosztálytagjaink. Kreiner Ro-
land erdészetigazgató az erdészet rövid
bemutatása után Babics István erdõmû-
velési ágazatvezetõnek adta át a szót,
aki az elsõ nap terepi programjait ve-
zette. 

Az ágazatvezetõ a szakmai progra-
mok során bemutatta a Zalaerdõ Zrt.
korszerû makktárolóját, ahol az össze-
gyûjtött makk a legkisebb csírázási
veszteséggel tárolható a következõ év

tavaszáig, az erdõsítés kivitelezéséig. 
A csemetekert négy helyszínén ismertette a bükk fólia

alatti nevelését, a tölgyek nevelése során felmerülõ gondo-
kat. Kiemelte az erdei vadgyümölcs fajok jelentõségét, ter-
mesztésük fontosságát. A kert bemutatása a gépszínben ta-
lálható vetõ-, kiemelõ-, ápoló adapterek bemutatásával, a
hûtõház és munkacsarnok ismertetésével zárult. 

Felhívta a figyelmet a hûtõház fontosságára, hisz így a
kiemelés rövid szezonját kihasználva könnyebben tud-
nak alkalmazkodni az erdészetek igényeihez, a hûtõház-
ban tárolt, majd válogatott csemetékkel az idõjárás ked-
vezõ alakulása esetén azonnal elindulhat a mesterséges
erdõfelújítás, pótlás, meghosszabbítható az erdõsítési sze-
zon.

Ebéd után került sor a Nagykanizsai Erdészet egyik leg-
fontosabb erdõmûvelési kérdésének bemutatására, amit a
nagykanizsai és somogyi homokvidék kocsányos tölgyesei-
nek felújítása jelent a cserebogár károsítása mellett. Babics
István ismertette a károsítás jellemzõit, az alkalmazott „csö-
ves” technológia elméleti alapjait. A kivitelezés munkáinak
bemutatása a terepen történt, melynek zárásaként bemutat-
ta az ismertetett technológiával felújított Belezna 1E erdõ-
részlet tisztítás korú állományát, bizonyítva a tevékenység
eredményességét.

A második nap a Zalaerdõ Zrt. a fahasználati ágazat ter-
vezési, végrehajtási munkáinak ismertetését választotta cél-
jául. Az idõjárás nem kedvezett a bemutatóknak, hisz az
elõzõ napok nagy esõzései következtében a fakitermelési
munkák eredményét tudták csak bemutatni, a talajkárok el-
kerülése érdekében a vállalkozó brigádok a bemutatók ide-
je alatt nem dolgoztak. 

Zalában jártak az Erdõmûvelési és 
Erdõhasználati Szakosztályok

A csemetetermesztéstõl a fahasználati munkákig

November 29-én és 30-án a Zalaerdõ Zrt. Nagykanizsai Erdészetének terüle-
tén tartotta kétnapos közös rendezvényét az OEE Erdõmûvelési és Erdõhasz-
nálati Szakosztálya.



Ez azonban a részt vevõ szakembereknek nem okozott
hiányérzetet, hisz a látottakból megismerhették az erdõgaz-
daság jellemzõ fakitermelési technológiáit, a csörlõs von-
szolókra és forwarderekre, kihordószerelvényekre alapuló
fakitermelést. 

Láthatták a tölgyes természetes felújításából kikerülõ vá-
lasztékokat, a felkészített faanyag teljes kihasználásával járó
aprítéktermelési technológia eredményét. Láthatták a feldol-
gozóhelyen alkalmazott rakodógépek elõnyeit, a kisebb ra-

kodók, jól elkülönített választékok rendjét, érzékelték a fizi-
kai munka kiváltásának jelentõségét.

A Zalában is jellemzõ fakitermelõ szakember hiány pót-
lásaként alkalmazott technológia eredményének ismerteté-
sével zárult a fahasználati munkákat bemutató terepi prog-
ram. A Liszó 13A erdõrészlet 9,21 hektáros törzskiválasztó
gyérítés állományánál álltunk meg egy döntõ-rakásoló
gépen alapuló technológia végrehajtása után. A szemmel
láthatóan szakszerû végrehajtás mellett ismertetésre került a
kitermelt választékok mennyisége, ami az aprítéktermelés-
sel kiegészítve jelentõsen megnövelte a tevékenység ered-
ményességét.    

A nap szakmai zárásaként a Zalaerdõ Zrt. közjóléti te-
vékenységének – az erdõhasználat egyik elemeként – leg-
újabb beruházását, a nagykanizsai Csónakázó-tó parker-
dejében felújított közel 50 m magas kilátóját nézhettük
meg. 

A találkozót az Obornoki Nyitnikék Erdészeti Erdei Isko-
la és Vadászházban egy ebéddel zártuk, ahol Kovács Ferenc
termelési igazgató, vezérigazgató-helyettes részvételével ér-
tékeltük a két nap tapasztalatait, javaslatokat kértünk a jövõ
év szakosztályüléseinek témáira, helyszíneire. 

Szöveg és kép: Nemes Zoltán 
elnök, OEE Erdõhasználati Szakosztály 
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A Kecskeméti Helyi Csoport legendás titkára, Sipos Sándor
erdõmérnök, aki 1959 és 1985 között volt a csoport titkára,
kezdete el szervezni a rendszeres belföldi tanulmányutakat.

Kétnapos kirándulások voltak ezek, autóbusszal, társ erdõ-
gazdaságokhoz, az ottani OEE csoport vendégeként. Fontos
volt ez nekünk, az Alföldön tevékenykedõ erdészeknek,
akik kissé a szakma perifériáján dolgozóknak érezzük ma-
gunkat, hogy megismerjük az erdõs térségek tõlünk jelen-
tõsen eltérõ erdõállományait, az ott folyó gazdálkodást. 

Az alföldi erdõssztyepp klíma akácosai után a hegy- és
dombvidéki tölgyes és bükkös klímáinak erdõállományai
merõben új képet jelentettek, az itteni 120–150 m3-es állo-
mányokkal szemben megcsodálhattuk a 4–500 m3-es tölgye-
seket, bükkösöket. Megismerkedtünk az ottani kollégákkal,
akik mindig meleg barátsággal vártak bennünket, kivétel
nélkül kiváló, emlékezetes programokat állítottak össze.
Eközben a kiránduló csapat is összekovácsolódik, szoro-
sabb emberi kapcsolatok is alakulnak a szigorú szakmai kö-
telékek mellett.

Ezeket felismerve az utódok, Pankotai Eszter, Bognár
Gábor és Koczka Zoltán titkárok elsõdleges feladatuknak
tekintették, hogy folytassák ezt a hagyományt, és büszkén
mondhatjuk, hogy a szakmai utak évente – kivétel nélkül! –,
megszervezõdnek. 

A motorja ennek mindig a helyi csoport titkára, támogatja
az erdõgazdaság is pl. kedvezményes autóbusz biztosításával.
Sokat köszönhetünk a fogadó egyesületi csoportnak, erdõ-
gazdaságnak, hiszen kivétel nélkül mindig szívesen állnak ren-
delkezésre, segítenek a szállás és az ellátás megszervezésé-
ben. Mindig kiváló szakmai programot állítanak össze. Olyan
helyeket, értékeket, rejtett kincseket ismerhetünk meg, amit
az egyszerû látogató, turista sohasem talál meg. 

Meghatározó élményt jelent egy-egy elkötelezett helyi
kolléga felkészült szakmai tájékoztatója. Közben megismer-

jük az adott térség erdõgazdálkodási sajátosságait, gondjait,
sikereiket. Szinte minden helyszínen érdekes konzultációra
is sor kerül, ahol felmerülõ kérdéseinkre elsõ kézbõl kap-
hatunk válaszokat. 

A szakmai programok mellett mindig volt lehetõség a
környék történelmi és kulturális értékeinek, hagyományai-
nak megismerésére, amelyeket vagy helyi kollégák, vagy
avatott szakemberek mutattak meg nekünk. Mivel az erdé-
szet szervezete behálózza az egész országot, egész hazán-
kat megismerhettük, kissé más szemüvegen keresztül (vagy
nagyon is más szemüvegen keresztül), mint egy turista.

A szintén rendszeresen megtartott Erdészklub programjaival
együtt minden bizonnyal ezek a közkedvelt országjáró tanul-
mányutak is hozzájárultak ahhoz, hogy a Kecskeméti Helyi Cso-
port taglétszáma sohasem csökkent, sõt növekedett, és napja-
inkban az Egyesület legnépesebb csoportjai közé tartozik.

Szöveg és kép: Bognár Gábor
OEE Kecskeméti HCs

Gondolatok a Kecskeméti HCs tanulmányútjairól




