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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-

Kongresszus és tanulmányút Németországban

Az erdôk megôrzésének
titkaiból
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Az erdôk magán-
kézbe adása nem-
csak itthon, hanem
erdélyi testvéreink-
nél sem múlt el kö-
vetkezmény nélkül.
Ám míg belhonban
a folyamat csak át-
meneti erdôkároso-
dást jelent, addig
Erdélyben már
többrôl van szó. Ri-
portsorozatunk a
kinti állapotokba
igyekszik betekin-
tést adni.

Elsônek Gergely László Lóránt magán-
vállalkozót mutatjuk be.

A Brassóban végzett faipari mérnök
kezdetben a fafeldolgozásra szakosodott.
Asztalosként dolgozott több, mint egy
évig. A félrerakott pénzbôl indította el el-
sô vállalkozását. Tapasztalatlanságának
tudja be, hogy a vállalkozás rövidesen
csôdbe jutott. Hiteleket vett fel, melyeknél
a kezdetben 30 százalékos kamat egy fél
év múlva 180 százalékra rúgott, amit kép-
telenség volt kitermelni. Pénz nélkül
kezdte újra. Tiszta profilú vállalkozásba
fogott, hogy csak azonos gondokkal kell-
jen küszködnie. Fakitermeléssel foglalko-
zott. Kezdetben kevés gömbfát is feldol-
goztak. Mintegy 200–250 köbmétert vág-
tak fel körfûrésszel. Alapos helyismeret,
erdôismeret és gépismeret kell, hogy na-
gyobb erdôkitermelésbe fogjon. Bérmun-
kát nem akart vállalni, mert annak több-
nyire nem lett jó vége. Mára mintegy har-
minc motorfûrésszel, csörlôs traktorokkal
– melyeket a mezôgazdaságban használa-
tos erôgépekbôl alakítottak át – dolgozik.
A korszerû közelítôgépekre egyenlôre
nincs elég tôkéje. A terepviszonyok miatt
a fakitermelô kombájnokkal lehetetlenség
dolgozni. Tárgyaltak finn vállalkozókkal,
de azok sem vállalták. ôk hozzászoktak a
sík terephez. Öt tehergépkocsijuk van,
melyekbôl három önrakodó. Darus gép-
kocsival is rendelkeznek, de a csörlôs gé-
pek a hatékonyabbak. Hatvan munka-
könyves alkalmazottjuk van, mely létszám
csúcsidôben felduzzadhat 150 fôre is.

Meg kell említenem, hogy 50–60 igás
jószágot is dolgoztatunk, mondja Lóránt.
Mára elértük, hogy évi 25–30 ezer köb-
métert termelünk ki. Meglódult a termelés
1997-tôl, amikor felszabadították a gömb-
faexportot.

A belsô felvevôpiac igen gyenge és fi-
zetésképtelen.

A magyar kapcsolataink viszont jók.
Korrekt vevônk van, aki pontosan fizet.
Ez nagyon fontos. Sôt. Volt olyan is, hogy
bajban voltunk és elôre fizetett. Mondhat-
ni teljes a bizalom mindkét fél részérôl.
Nevelôvágásokat is csinálunk, mert a vé-
kony anyagra is van kereslet. Egyenlôre.
Az elmúlt évben 10 000 köbméter tisztító
és nevelôvágást végeztünk. A tisztításnál
a megrendelô erdészet fizet, a nyolc cen-
ti feletti gyérítéseknél már a vállalkozó ve-
szi meg az állományt. Kitermeljük, majd
az út mellett készítjük fel. Onnan vásárol-
juk meg a faanyagot, hiszen a végsô ár-
kérdésben csak ott tudunk dönteni. Saj-
nos egyre nehezebb a helyzet az erdôk
visszaadása miatt. Most a tulajdonjog tel-
jesen bizonytalan. Gyenge pontunk a tô-
kehiány. Van, hogy egy év alatt térül meg
a befektetett összeg.

A területeket árverés útján nyerhetjük
meg. Ha mi is termeljük ki az állományt,
akkor az esetek túlnyomó többségében
mi nyerünk. A tulajdonosnak is jobb, ha a
közbülsô kereskedô ki van iktatva. Tô-
lünk már évek óta megbízható és szak-
mailag elfogadható munkát kapnak.

Ha rendezôdnek a tulajdonviszo-
nyok, akkor a vékonyfára szeretnénk rá-
állni... A vékonyfa nálunk a 8–24 centis
választékokat jelenti. Az igaz, hogy a kö-
zelítés ezekben az állományokban jóval
nehezebb. A traktor sok sérülést okoz,
így fôleg az igás közelítést alkalmazzuk.
Pedig olykor három-négy kilométert is
kell vonszolni. A feltártság igen gyenge,
jó, ha eléri a hat kilométert hektáron-
ként. A földutak csak száraz idôben
használhatók. Meg kell említenem –
hogy teljesebb legyen a kép a vállalko-
zásunkról –, hogy a nagy széldöntés
után felújításokat is vállaltunk. Száz hek-
táron, amit mi raktunk tele csemetével,
már ismét erdô lett.

Pápai Gábor

Erdélyi kitekintôdot fordítanak oktatásra, tudatformá-
lásra, továbbképzésre. Ennek is tulaj-
donítható, hogy az évi 10 000 000 (tíz-
millió!) látogató a környezeti megter-
helés látható jelei nélkül látogatja a be-
mutató övezetet, vigyáz rá, és gyakor-
latilag nem szemetel. Ahol szeméttáro-
lót helyeznek ki, ott a szemetet abba
rakják, az arra kötelezett pedig gon-
doskodik a rendszeres ürítésrôl. De a
hulladék másutt sincs eldobálva, mert
azt a látogatók legalább az elsô sze-
métgyûjtô helyig elviszik.

Közlekedés céljára az utakat veszik
igénybe, illetve a kialakítás során kép-
zôdött anyag céltudatos elhelyezésével
is irányítják a közlekedést. Minderrôl az
elsô stáció megtekintésekor gyôzôdtek
meg a szakemberek.

A második stációnál egy rendkívül
savanyú talajon (2,8 pH) lévô
lucfenyves bükkössé történô átalakítá-
sának kezdeti szakaszát tekintették
meg. Ennél a pH-értéknél a bükk csak
úgy maradt meg, hogy az ültetô hasíté-
kokba meszet és mangánt tettek. Így
beállítva a fafajnak szükséges pH-érté-
ket, az átalakítás igen sikeresnek mutat-
kozott. A harmadik stációnál a Közép-
Európa elsô víztározója melletti felszí-
nig nedves, savanyú talajon lévô erdei-
fenyves természetes felújulását és a ke-
mény lombos egyedek (nyír, berkenye-
félék) természetes betelepedését lehe-
tett megfigyelni. Érdekes volt tapasztal-
ni, hogy ráugráskor a talaj „hullámzott”
a jelenlévôk alatt. A negyedik stációnál
a Harz-hegységben „klasszikussá” vált
környezetkárosítás kárláncolata „mutat-
ta be” magát. Itt az eredeti lucfenyô ál-
lomány a légköri károsítás következté-
ben legyengült és elkezdett kiszáradni.
Ezt követôen évekig jelentkezett a szú-
károsítás, amely ellen nem védekeztek.
A kárláncolat eredményeként több száz
hektáron omlott össze az állomány, és
az elszáradt fák ma is ott meredeznek a
károsított területen.

Bebizonyosodott, hogy ezen a terüle-
ten hiba volt a szú elleni védekezés el-
mulasztása, mert a hideg éghajlat és a sa-
vanyú talaj miatt a mesterséges felújítást
is lucfenyôvel tudták elvégezni, amely a
jelentôs vadkár miatt csak vadkárelhárító
kerítés védelmében járhatott sikerrel.

Dr. Barth igazgató elmondta, hogy
október 23–27. között Goslarba, a Né-
met Nemzeti Parkok, a „World National
Park Convention” égisze alatt Világ
Nemzeti Parkjai Konferenciát szervez-
nek, amelyre meghívják a magyar nem-
zeti parkokat is.

(Hírlevél)


