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2019. november 6–7. napokon a két
szakosztály közös programokon vett
részt a Pilisi Parkerdõ Zrt. szervezésé-
ben. A terepi bemutatók a Bajnai, Bu-
dakeszi, Pilismaróti, Szentendrei és Vi-
segrádi Erdészetek területét érintették.

Elsõ megállónk a Bajna II. mûködõ
mészkõbánya volt, ahol megismerhet-
tük a Pilisi Parkerdõ Zrt. vagyonkezelé-
sében lévõ bánya múltbéli és jelenlegi
mûködtetési formáit, a bányamûvelés
technológiai folyamatát, a tervezett bá-
nyarekultivációt. Végül megtekintettünk
egy robbantásos jövesztést is.

Ezután a Bajnai Erdészet által vállal-
kozásban készített erdõtelepítési terv-
hez elvégzett termõhelyfeltárást ele-
meztünk ki a helyszínen. A jelenleg
kaszálóként mûvelt, a barna erdõtala-
jok jegyeit még hordozó területre cse-
res célállományt javasol telepíteni az
erdészet.

A Tarján 51-52-es tagokban elegyes
tölgyes állomány lékes szálalóvágását
jártuk be. A 2001 óta kialakított külön-
bözõ nagyságú és alakú lékekben kelet-
kezett újulat – köszönhetõen a minimá-
lis vadkárnak – jellemzõen szépen
fejlõdött. A kocsánytalan tölgy anyaállo-
mányban meglévõ elegyarányának úju-
lati szintben való megtartásához erdõ-
mûvelési beavatkozások is szükségesek.

Ebéd után a Telki I. egykori murva-
bánya inert hulladékokkal való hasz-
nosítását mutatták be a vendéglátók.
Mivel a prosperáló bánya bõvítésére
természetvédelmi okból nem kerülhe-
tett sor, 2016-ban a bányát bezárták.
A rekultiváció inert (semmilyen jelen-
tõsebb fizikai, kémiai vagy biológiai át-
alakuláson át nem menõ) hulladékkal
való feltöltésével történik. Az osztályo-
zott hulladékból útalapba való felhasz-
nálásra is tudnak értékesíteni, ami be-
vételt is hoz. 

Az esti szekcióülés az Erdõfeltárási
Szakosztály esetében a tisztségviselõk
megválasztásával telt. A tagság jelen lé-
võ tagjai megerõsítették eddigi tisztsé-
gükben Kálmán Miklós elnököt és Ka-
szala Judit titkárt. 

Második napon a Prédikálószéki
kilátó megtekintésével kezdtünk. A
kilátót a Pilisi Parkerdõ Zrt. önerõs ber-
uházásként építette 2016-ban, a Pilis-
maróti Erdészet üzemelteti. A termé-

szetvédelem igényeinek is megfelelõ-
en kialakított 12 méter magas kilátó fá-
ból épült. A három különbözõ magas-
ságban kialakított teraszról – jó látási
viszonyok között – az egész Dunak-
anyar belátható. Ingyenes Wi-Fi, tûzra-
kó helyek, padok és asztalok szolgál-
ják a látogatók kényelmét. A kilátó
tetején webkamerákat is elhelyeztek.
A Pilisi Parkerdõ területén kihelyezett
hat darab saját fejlesztésû látogatószám-
lálóból egy itt mûködik, a kilátónak 107
fõ/nap az átlagos látogatószáma.

A száz százalékban örökerdõ-üzem-
módban gazdálkodó Pilismaróti Erdé-
szet területét elhagyva a Szentendrei
Erdészet örökerdõ-üzemmód szerint

kezelt tölgyeseinek finomfeltárását
tanulmányozhattuk a Pilisszentlászló
58B, 59B, 46B, 32C erdõrészletekben. 

Az állományok kora 37 és 98 év kö-
zötti. A terepi bejárásokon a közelítõ
nyomok térképi ábrázolását és az örök-
erdõ-üzemmódhoz kötelezõ jelölése-
ket is bemutatták a vendéglátók. 

Az örökerdõ-gazdálkodással kap-
csolatos eszmecserét a száz százalék-
ban természetvédelmi területen mûkö-
dõ Visegrádi Erdészet területén
folytattuk. Az átlagosan 40 méteren-
ként kialakítandó közelítõ nyomokat
csak a legszükségesebb hosszban, a
géppel járható terepen, az alkalmazott
közelítõ gépnek megfelelõ szélesség-
ben kell kialakítani. 

Érdekességként hallottuk, hogy
géppel nem járható meredekségû, csak
kötélpálya alkalmazásával elvégezhetõ
munkára alkalmas terepen is vannak
örökerdõ-üzemmódba sorolt erdõrész-
letek.

A program részét képezte a Sasfész-
ki feltáró út suvadását helyreállító
munkálatok bemutatása is. A 30 méter
hosszon megcsúszott utat hegy felõli
nyomvonal-korrekcióval, árok és kü-
lön övárok kialakításával, a korrekció
során kitermelt földtömegnek az út
megtámasztását célzó völgy felõli elhe-
lyezésével, gabion támfallal állították
helyre.  

A nagy területet és a szakma széles
spektrumát bemutató kiváló program-
ért köszönet illeti a vendéglátóinkat.

Urbán Pál elnök,
OEE Erdõmûvelési Szakosztály
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