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mellôzve ezúttal a kérdés ökológiai meg-
közelítését, hiszen azt már sokan taglal-
ták. Jobban mondva arról a törekvésrôl
szeretnék szólni, hogy nagyvadas terüle-
teinket pár száz hektáros nagyságúra ala-
kítsák, csak azért, hogy a földtulajdono-
sok saját jogon, vagy néhányan társulva
könnyebben vadászati lehetôséghez jus-
sanak. Miért gondolja bárki is, hogy, ha
egyszer valakinek van 100, 200, akárhány
százhektáros földje, annak feltétlenül va-
dászati lehetôséghez kell jutnia, még ak-
kor is, ha egyébként más feltételeknek
nem felel meg? Egyébként is, hol húzzuk
meg a határt? Mindig lesznek olyan föld-
tulajdonosok, akiknek a területe kisebb a
kelleténél, és ezért nem jutnak vadászati
lehetôséghez. Alig hiszem, hogy ennek
úgy kellene mûködnie, hogy ha valaki-
nek földje van, azon a föld mélyétôl a
sztratoszféráig rendelkezik minden élô és
élettelen felett. Vagy kap-e automatikus
bányanyitási lehetôséget, csak azért, mert
az övé a föld, és mondjuk az természetvé-
delmi vagy más érdekeket sért? Elpusztít-
hat-e bármilyen állatot, csak azért, mert ô
ott a gazda? Nos, a természetvédelmi, a mi
esetünkben, szûkebben vadvédelmi
megfontolások úgy kívánják, hogy törvé-
nyek korlátozzák földhasználati törekvé-
seiben. Olyan törvények, amelyek példá-
ul kimondják, hogy a legkisebb terület-
nagyság 3000 ha. Vegyük észre, hogy a
jelenlegi sajnálatosan alacsony szintû jog-
követô magatartásunk mellett egy terület-
elaprózódás az ellenôrizhetôség teljes fel-
adását, a nagyvadállomány végét jelente-
né. Vagy ez a cél?

Mi hát a megoldás az erdészet és vadá-
szat viszonyának normalizálására, nem
feledve ki a természetvédelmet sem? Nem
tudom, de az biztos, hogy egy megkez-
dett társadalmi párbeszéd, kutatók, szak-
értôk bevonásával, idôvel elvezethetne
valamilyen konszenzushoz. Illuzórikus
lenne az ellentétek teljes feloldását várni,
de, egy kompromisszumos, mindenkit ki-
elégítô megoldást lehetne találni. Persze
ehhez több beleélô képesség kell minden
oldalról, kizárva a szélsôséges megnyilvá-
nulásokat és diktátumokat.

Náhlik András
U.i. Elolvasva a leírtakat, elismerem,

vannak állításaimnak vitatható pontjai,
helyenként szándékosan is sarkítottam.
De, ha így van, hát vitassuk meg. És ne
csak e lap hasábjain, hanem a szélesebb
közvéleményt bevonva, kutatási eredmé-
nyek folyamatos felhasználásával. És fo-
gadjuk el alaptételként, hogy senki sem
okvetlenül valamelyik tábor szekértolója,
csak azért, mert velünk ellentétes vélemé-
nyen van.

Az OEE három szakosztálya tartotta kö-
zös rendezvényét a Pilisi Parkerdô Rt.
területén. A közös gondolat az erdô
mûködésének tanulmányozása, a ter-
mészet erôinek hasznosítása az erdô-
gazdálkodás gyakorlatában.

Elsô nap délután az Erdôhasználat-
tani Szakosztály tagjai Csépányi Péter
osztályvezetô kalauzolásával a Pilis-
szentlélek 25 A erdôrészlet vegyeskorú
erdôalak felé való átalakításának kísér-
letét és környezetét nézték meg. Az er-
dôrészlet bekerített felében a fajgazdag-
ság, a többkorúság és az értékfater-
melés lehetôségei teremtôdtek meg. A
készletgondozó használatok során az
állomány minôségének a javítása a cél.

Kultúrprogramként a fahasználók a
visegrádi várat tekintették meg 5-én
reggel az erdészetvezetô és a kerületve-
zetô „várnagy” szakavatott vezetésével.

5-én az Erdôhasználattani, az Erdô-
mûvelési és a Természetvédelmi Szak-
osztály tagjai dr. Madas László vezeté-
sével az 1955 óta folytatott szálaló vá-
gásos gazdálkodás eredményeit nézték
végig. A 3-4 méteres újulatban ôrt álló
faóriások biztosították a felújulást, a
többkorú, fajgazdag erdô kialakulását;
még évtizedeken át értékfát szolgáltat-
nak, s a közvélemény számára is elfo-
gadható erdôképet nyújtanak. Az ott lá-
tottak egy, a mai gyakorlatnál igénye-
sebb, emellett gazdaságos megoldás si-
kerét mutatták. Tisztelet azoknak, akik
kigondolták, szép és jó elképzelésük-

höz hûségesek maradtak közel fél év-
századon át.

Mindkét nap szó esett az elegyfafa-
jok fontosságáról, nevelésérôl és az
álgesztesedésrôl. A fák a szálaló vágá-
sok során 80–160 éves korban kerülnek
kitermelésre. Ez a használati mód ma-
gas szintû szakszerûséget követel meg
erdômûvelésben és fahasználatban
egyaránt. Az erdômûvelésben akár
megtakarítás is elérhetô: a folyton jelen
lévô laza árnyalás és a sûrûségállapot
miatt csak akkor kell kis mértékû elegy-
arány szabályozást, minôségi válogatást
végezni, ha az ember már elfér a felújí-
tási szint alatt.

Természetszerû 
erdôgazdálkodás
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A bemutatón az erdôgazdaság, az er-
dészet képviselôi mellett megjelent a
vállalkozó is (Balázs György), aki a me-
redek oldalakon alkalmazott megoldást
ismertette. (Kötélpályás termelés irányí-
tott döntéssel. 5-6 fa koronáját döntöt-
ték egy helyre, így a legkisebb kárt
okozva.)

A harmadik nap délelôttjén az Erdô-
mûvelési Szakosztály és a Természetvé-
delmi Szakosztály tagjai a pilisvörösvári
kopárokon a tûz által elpusztított
feketefenyvesek újraerdôsítését tanul-
mányozták. E másodlagos kopárterüle-
teken a hajdani kopárfásítás megindí-
totta a talaj fejlôdését, az élôvilág gaz-
dagodását. Ezt a folyamatot az 1993. évi
tûzvész visszavetette. A közel 100 hek-
táros leégett területen differenciált hely-
reállítás indult meg: a még álló, le nem
égett feketefenyves záródását töreked-
tek csökkenteni, hogy a lombos fafajok

a fenyôk alá és közé települhessenek
(cser, virágos kôris, madárcseresznye,
barkóca berkenye, molyhos tölgy), az
erózió pusztítását a lejtôkön akáchasí-
tékból készült hordalékfogó gátakkal
törekedtek megakadályozni, a fenyô
magvetésbôl kelt sûrû foltok ritkítása
idejében megkezdôdött, sziklagyepnek
való foltokat erdôsítéssel nem érintet-
tek, ahol a tûz után befutott az akác, át-
menetileg elfogadták.

Mindezek eredményeképp egy válto-
zatos, biológiailag az elôzô állománynál
gazdagabb állománykép alakult ki, mely-
nek a közjóléti értéke is nagyobb. Jó len-
ne, ha az ilyen értékteremtô megoldások
esetében a támogatások nagyobb ösz-
tönzô tartalommal bírnának, mint amit a
többletköltségek 50%-a jelent.

Mindhárom nap terepi tapasztalatai a
természet folyamataihoz, az erdô álla-
potához jobban alkalmazkodó erdô-

gazdaságról szóltak, amely reményeink
szerint a jövô erdôgazdálkodása.

Köszönet illeti a Pilisi Parkerdô Rt.
vezetését és munkatársait, hogy a közel
hatvan érdeklôdô kollégának igényes
szakmai programot biztosítottak e há-
rom napon.

Kiemelten megemlékezünk Csépányi
Péter osztályvezetô szakszerû és lelkes
vezetésérôl, Kissné Szabó Gabriella
szervezô munkájáról, a Pilisszentkereszti
Erdészet munkatársairól (Farkas Viktor
erdészetvezetô, Borka Viktor erdômûve-
lési mûsz. vezetô, Szmetana Mihály és
Bakó Zsigmond kerületvezetôk) és a Vi-
segrádi Erdészet minket segítô gárdájá-
ról (Erôs Péter erdészetvezetô, Ocsovai
Zoltán mûszaki vezetô, Felbert Mihály
kerületvezetô).

Bús Mária, Garamszegi István,
dr. Markovics Tibor

szakosztályvezetôk

Bertényi Miklós emléktáblája a róla elneve-
zett füvészkertben


