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Az OEE Pilisi Csoportja – 13 év után –
újra a Mecsekben járt tanulmányúton.

Egyesületünk elnökét, a MEFA Rt.
vezérigazgatóját, Káldy Józsefet és
Ripszám Istvánt, az OEE Mecseki Cso-
portjának titkárát kerestük meg, és ôk
azonnal fogadókészséget mutattak. Ki-
tûnô programot állítottak össze.

Az erdôjárásba – a millennium kap-
csán – a térség erdôkhöz is fûzôdô kul-
túrtörténeti emlékeinek felkeresését is
tervbe vették.

Pécsváradon az egykori bencés ko-
lostorvárnál várta csoportunkat Papp
Tivadar, a MEFA Rt. vezérigazgató-he-
lyettese és Szônyi János, a kárászi erdé-
szet igazgatója. A kapu mellett pedig
Szent István királyunkat koronázó
Aszrik apát avatás elôtt álló kôszobra.

A régi kolostor falai között helytörté-
neti és új kiállítás várt bennünket, a
pannon világ hazánk déli régiójának,
keresztény kultúrájának emlékeit mu-
tatta be közel 2000 év keresztmetszeté-
ben. Maketteken, fényképeken került
elénk a pécsi ókeresztény sírkápolna és
zalavári Árpád-kori templomrom. A
bencés szerzetesek fejlesztették ki a vi-
dék szôlô- és borkultúráját. Ezt is han-
gulatos kiállításon nézhettük meg.

Majd nekivágtunk a MEFA Rt. puszta-
bányai erdei útjának. A keleti tömb északi
kitettségû bükköseinek egy sajátos, 40–50
évre elnyúló csoportos felújítóvágásos
rendszerébe pillantottunk bele Szônyi Já-
nos erdészetigazgató segítségével. A ter-
mészetes erdôfelújítás különleges képe,
amikor mintegy 10% idôs bükkfa laza, fá-
tyolszerû elhelyezkedésben lábon marad
a befejezett erdôsítésben látványnak,
emlékfáknak. Megnyugtatásul az erdôt er-
désztôl féltô társadalomnak. A visszama-
radó egyedek nem sok késelési rönköt
ôriznek, inkább böhöncök, villásfák. Alat-
tuk pedig ott büszkélkedik az emberma-
gasságú újulat. Más erdôrészekben ku-
lisszákban maradnak idôs állományré-
szek. Szabadon, de megfontoltan választ-
va ki helyüket, térségtagoló szerepüket.
Esetenként árkok, vízmosások mentén ôr-
zik az egykori anyaállomány képét.

Az új erdôvel szembeni szak és társa-
dalmi türelmetlenséget csillapíthatja az
a tapasztalás, hogy amikor – Szendrôdi
János vezetésével – 13 évvel ezelôtt er-
re jártunk, összefüggô, nagy végvágá-
sokat láttunk. Helyükön ma már gyö-
nyörûen virulnak a „lécessé” váló fiata-
los állományok.

A szabályozóktól eltérô eseti erdôfel-
újítások rendszerére, az erdôfenntartás-
ra, a társadalmi elvárások kielégítésére,
az erdô természetközeli kezelésére,
mindezek összehangolására a Kárászi
Erdészet területén nagyon szép példá-
kat láttunk. Példaértékû a két nagy vá-
ros, Pécs és Komló szorításában a meg-
oldás keresése, megtalálása, kivitelezé-
se. Dicséretes az a törekvés is, ahogy a
kezelô-gazdálkodó az Állami Erdészeti
Szolgálattal (mint tervezô és felügyeleti
szervezettel) és a Duna-Dráva Nemzeti
Parkkal (mint szakhatósággal) közösen
keresi a legjobb megoldást.

Pusztabányán a Kárászi Erdészet er-
dészei, mûszaki vezetôi fogadtak öreg
bükkök alatt terített asztallal.

A Zengô-csúcstól nem messze az ég-
zengés, esô az ebédet nem, az ebéd
utáni elôadásokat megkurtította.

Papp Tivadar fômérnök a MEFA Rt.
mûködési területérôl, tevékenységük-
rôl, adottságaikról és azok kihasználá-
sáról tájékoztatott.

Szônyi János a hosszú távú erdôke-
zelési tervekrôl beszélt.

Az otthoni tájra is óhajtott esô kissé
átalakította erdôjárásunkat. Az Árpád-
tetôi erdészeti központhoz hajtottunk.
Mecseki kollégáink elôvarázsolták
Adorján Ritát, és egy zivataros órára
beiratkoztunk a MEFA Rt. Erdei Iskolá-
jába, az úgynevezett „Mókus Suli”-ba.
Ismerkedtünk ötéves tevékenységével.
Az iskolavezetô Adorján Rita áradó, lel-
kes gyermeknevelô, kis koponyákat
formáló, megvalósult elképzeléseivel.

Az Árpád-tetôi Erdészet területére egy-
egy napra járnak ki Pécs, Komló, Paks is-
koláinak tanulói; a városok óvónôi mun-
kaközösségei, az egyetem, a fôiskola
szakirányú (biológia, földrajz szakos) hall-
gatói módszertani gyakorlatra. Itt kapnak
olyan alapot természetrôl, tájról, erdôrôl,
erdôkezelésrôl, amit csak terepen lehet
igazán befogadni, tartósan elmében raktá-
rozni. Megcsodáltuk az ötéves, mégis új-
nak látszó épületet, oktatási terméket,
ahol a látogatónapból csak szûk órát tölte-
nek az ide érkezôk, a többit az erdôben.

Tapasztaltuk a féltô-vigyázó, tárgyi
értéket becsülô irányítást és a szemlélet
elfogadását.

Sikondai szálláshelyünkre és a külön-
leges rendeltetésû üdülôerdôbe Ripszám
István, a pécsi csoport titkára kísért. ô
volt egész utunk összehangolója.

Sikondán láttuk a komlói – egykor
virágzó – bányászkor lecsengését. Azo-
kat az újkori gondokat, amikor az erdô-
be húzódó telkek elöregedô erdôállo-
mányok problémáit próbálják mecseki
kollégáink úgy feloldani, hogy felnôtt-
ként kezelik az üdülô és látogató ven-
dégeket. Úgy tûnt, sikerrel tájékoztatják
erdôkezelési fakitermelési terveikrôl,
kivitelezésekrôl. Másfél éve sétautak
mellett elhelyezett, most is jól olvasható
térképes táblák beavatják, bevonják az
erdôvel való kis térségi gazdálkodás
mozzanataiba. Ripszám István elmon-
dása alapján, sajtón keresztül, lakossági
fórumon át elfogadtatták még a tarvá-
gás szükségességét is.

A felújítóvágást már természetesen
természetközelinek tartották a Mecsek
e régi, kedvelt kirándulóhelyének tulaj-
donosai, látogatói.

Budai, visegrádi erdészként irigyel-
tük a tájékoztató táblák épségét. Mint
mondták a helybeli kollégák, nem hit-
ték, hogy egy évet megélnek-e a táblák.
A tömegtájékoztatás költségeit a fahasz-
nálati általános költség viselte.

Utunk második napja is esôtôl volt ál-
dott. A magára maradt, csak az öreg
hársfák örökös társaságában lévô mánfai
Árpád-házi idôkben épült, mára szépen
felújított román stílusú templomocskánál
álltunk meg elôször. Közel ezer eszten-
dôrôl emlékeztünk meg egykor virágzó,
mára már eltûnt vagy áttelepült falvakra.
Ripszám Pista kedves történeteket me-
sélt a helynevekrôl. A közeli Budafáról
Budafára szállított óriás tölgyrönkökrôl,
amelyeket Mátyás király meglátva felki-
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áltott: e mán fa! A Közép-Mecsek egészé-
re kaptunk rátekintést az esô ellenére a
Misina-tetô kilátójának körteraszáról
Hohn Miklós Árpád-tetôi mûszaki vezetô
kolléga segítségével.

Úgy voltunk Pécsett, hogy nem jár-
tuk Pécs város köveit.

A mecseki bányászat utolsó éveit élô
külszíni fejtést, az erdészeti munka táj-
visszaalakító növény- és zöldfelületi telepí-
téseit madártávlatból tekintettük meg. Jól
emlékszem, amikor 13 éve jártunk a felha-
gyott külszíni fejtés és meddôhányókra te-
lepített csenevész fácskák között. E terüle-
tek jó része mára zöld liget lett.

Erdôt járva erdômûvelési, fahaszná-
lati feladataink összehasonlítására is sor
került. Megbeszéltük, tapasztaltuk azo-
nos gondjainkat, hasonló feladatainkat.
A bányászból lett fiatal-nyugdíjas vállal-
kozói csapatok náluk nagyobb lehetô-
séget nyújtanak az élômunka-igény ki-
elégítésére.

Misináról a Dömörkapuhoz men-
tünk. A Kis-rét felé vezetô erdei sétaút
mellé kihelyezett erdôt, erdôkezelést is-
mertetô színes táblákat jó állapotban
láthattuk. Az alutáblára festett ábrákat,
szöveget fóliával, hátsó oldalát lambéri-
ával védik. A fóliáról jól eltávolítható a
falfirkák szórófestéke. Pécs
városszépítôinek épített emlékpihenôi
után, útban Orfû felé, megálltunk tiszte-
legni a Lapisi millecentenáriumi emlék-
mûnél. A MEFA Rt. 1996-ban a hét
törzsre emlékezve a Mecsek hét kôzeté-
bôl építette. Történelmünk neves for-
dulója így lett a mecsekiek sajátja.

Orfû felé gurulva a Sziget-hegység
északi lejtôin a híres medvehagymás
gyertyános-bükkösök árnya alatt jól lát-
szottak a karsztképzôdmények a sok
apró katlanszerû teber.

Az orfûi Kis-tó mellett elfogyasztott
jóízû ebéd az Abaligetre kanyargó út
szép kilátópontjáról mutatta meg az át-
alakuló, Mecsek ölelésében fejlôdô tájat
és búcsúzott el csoportunktól Ripszám
István hcs. titkár.

Az abaligeti cseppkôbarlang csodái,
idôcsúszás miatt egy következô látoga-
tásig rejtik szemünk elôl kincsüket.

Hazafelé már tûzô napsütésben bu-
szoztunk a szelíddé váló baranyai, tolna
tájon. Csoportunk úton részt vett tagjai
sok élménnyel, saját munkaterületükön
hasznosítható tapasztalattal térhettek
haza.

Mecseki kollégáink fogadása, kész-
sége is hosszú ideig gazdagít bennün-
ket. Köszönjük a közvetlenül kísérôk-
nek és a háttérben mûködôknek is.

Kép és szöveg: Kertész József

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz-
gatóság vezetôi komoly estélyt
látnak a gazdálkodói és a termé-

szetvédelmi érdekek közelítése terén a
PRO SILVA módszert követô, természe-
tes folyamatokra alapozott erdôgazdál-
kodás meghonosításában és elterjeszté-
sében. Ezért ragadták meg az alkalmat,
hogy képviselôik részt vegyenek a PRO
SILVA EURÓPA – az EXPO 2000 HAN-
NOVER világkiállítás részeként – meg-
rendezésre került 2. kongresszusán.

A gazdag tudományos programból
kiemelkedett dr. Hans-Jürgen Otto pro-
fesszornak a PRO SILVA módszerre tör-
ténô áttérésrôl tartott elôadása, mely-
nek keretében elmondta, hogy Német-
országban 20 éve kezdték az erdôkben
a természetes folyamatokra alapozott
erdôgazdálkodást. Ennek keretében a
mesterségesen kialakított fenyô mono-
kultúrák jelentôs részét visszaalakítják a
termôhelynek megfelelô kemény lom-
bos állományokká. Közben az elegy-
arányt és az állományszerkezetet is úgy
alakítják ki, hogy a biológiai sokféleség
elvének érvényesítése mellett a korosz-
tálymegoszlás és a szintezettség az er-
dei életközösség számára folyamatosan
biztosítsa az élôhely funkció betöltését.
Ennek keretében az állományokat sok
esetben már a törzskiválasztó gyérítési
korban erôsen megbontják, és termô-
hely-feltáráson alapuló alátelepítéssel
kialakítják azokat az állománycsoporto-
kat, amelyek a jövô állományának a ge-
rincét adják. A munka eredményeként
az erdô képe közelít az „örök erdô” ké-
pe felé.

Rendkívül érdekes volt dr. Gerd
Wegener professzor elôadása is, amely-
ben az erdô szerepét az újratermelhetô
energiaforrás oldaláról közelítette meg.
Elmondta, hogy ezt kiegészítve a nape-
nergiával és a szélenergiával, illetve
ezen energiaforrások komplex alkalma-
zásával a környezetbarát energiaellátás
folyamatosan biztosítható lesz. Hangsú-
lyozta, hogy a környezetkímélô energi-
aellátás megszervezése a következô
évek egyik legfontosabb feladata.

A kongresszus résztvevôi a
Knesebecki Erdészeti Igazgatóság terü-
letén néztek példákat a korosztályos er-
dôk folyamatos borítású erdôkké törté-

nô átalakítására. Érdemes megjegyezni,
hogy az igazgatóság 10 660 hektáron
gazdálkodik, amelybôl 9907 hektárt bo-
rít faállomány. Ennek 75 százaléka fe-
nyô.

A tanulmányút a Walsrodei Vogel-
parkba is elvezetett, amely egyike a vi-
lág legnagyobb madárparkjainak. Öt-
ezer különbözô madarat mutatnak itt
be teljesen szabad tartási körülmények
között, szinte minden kontinensrôl és
klímazónából. Kétszáznegyven ezer
négyzetméteres területen erdô, park,
tó, rét és patakok adják a megfelelô te-
ret ennek a csodálatos állatvilágnak.

A szakemberek felkeresték a
Nationalpark Harzot is, ahol Barth Wolf
Eberhard dr. igazgató és Walter
Hennecke igazgatóhelyettes fogadta a
társaságot. Elmondták, hogy a nemzeti
park 120 munkatársával 15 800 hektár
területen gazdálkodik. Ebbôl a natúr
zóna 47, a kezelt övezet pedig 53 száza-
lék.

A nemzeti parkban az igazgatóság
természeti övezetben a természetes ál-
lapot megôrzésével, a kezelt övezeten
pedig a természetes folyamatokra ala-
pozott erdôgazdálkodás módszerének
alkalmazásával, ezen belül a bemutató
övezetben a turistaforgalom szabályo-
zásával és irányításával szerez érvényt
a természetvédelem érdekeinek. Az
igazgatóság munkatársai a szakszerû
munkák elvégzése mellett nagy gon-
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Az erdôk megôrzésének
titkaiból


