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A télhez méltó fagyos reggelek dermesztik
most, február közepén  a délkeleti Du-
nántúlt is, ahol más években ilyenkor
nem ritka a tavaszodás. Ezen a tájon ke-
restem meg az egyik legkisebb községet
jelölô térképszelvény segítségével az er-
dész szakembereket.

– Udvar. – Mi jut eszébe róla az em-
bernek? Az erdésznek pl. elsôdleges ren-
deltetés, a nyelvésznek mondás (Udvar-
ból a házba.), a délen kiutazónak útle-
vél stb., tehát erdô még véletlenül sem.

– Nem is nagyon téved, aki az utóbbi-
ak közé tartozik. A Mohácsról Eszékre ve-
zetô út határtelepülése Udvar – mondja el
bevezetôül Medgyesi Gábor erdômérnök,
a Bólyi Mezôgazdasági és Kereskedelmi
Rt ágazatvezetôje. – A térképen a szel-
vény bal felsô sarka, néhány tíz hektárral
Udvar, a többi már Horvátország.

– Akkor befelé jövet is mondhatjuk,
hogy Udvaron át az országba.

– Igen, most is, mint ahogyan történel-
mi távlatban is fontos út volt az itteni.

– Mielôtt arról is megemlékezünk, né-
hány adattal légy szíves bemutatkozni,
bemutatni a technikus kollégákat és ezt
az érdekes tájat.

– 1966-ban végeztem az erdômérnöki
karon Sopronban. Akkoriban alakult
meg a Bólyi Á.G. erdészeti ágazata,
amelyben azóta is dolgozom. Két hason-
ló korú, tapasztalt erdésztechnikus a
munkatársam, Pataki István Lovászhe-
ténybôl, Ô 1965-ben végzett, Hatvani
Ferenc pedig erdôfûi, Ô 1966-ban kapta
meg az oklevelet, mindketten Sopron-
ban. Gyakorlatot is ezen a tájon szerez-
tek, Hatvani Ferenc pedig erdész édesap-
jától is sok tapasztalatot gyûjtött.

– A nem kerületfüggô irányítás miatt
kértem tôled az információt a kollégákról
is. És most néhány mondatban foglald
össze a táj, az erdôk jellemzôit! 

– Udvar térsége  a Duna felé kialakult
tektonikai szintezôdés alsó lépcsôjén ta-
lálható. A Bóly felé emelkedô szinteken,
nagyobb tömbökben helyezkednek el az
összesen mintegy 2000 hektárt kitevô
részvénytársasági erdôk. A kezdeti 600
hektárból a 80-as évekre, erdôtelepíté-
sekkel 2600 hektárra nôtt az erdôterület,
ezután a tíz év elôtti kárpótlások 1000
hektáros tétele, illetve  azóta kivitelezett
telepítések ellentételének szaldója veze-
tett a mostani erdôtulajdonig.

– A fafajok, korosztályok hogyan ala-
kultak?

– Látható, hogy meghatározó az ültet-

vényerdôk aránya. Égeresek, nemes
nyárasok, akácosok mellett kocsányos és
kocsánytalan tölgyesek is találhatók a
megfelelô helyeken. A gyorsan növôk
rotációja miatt sajátosan pezsgô a fahasz-
nálat, az égeresek itt, Udvar táján is most
félidôsek.

– Az éger hogyan találta meg itt a
kedvezô termôhelyet?

– Vagy száz évvel ezelôtt csapolták le
az elôdeink Nagynyárád, Majs irányából
a lápot, azután legeltettek, rétgazdálko-
dást folytattak. A talajvíz szintje kedvezô
maradt. Az 1970-es évek óta telepítettük
be  égerrel  a most már mintegy 150 hek-
táros területet. 60 éves vágásfordulót ter-
vezünk.

– Az erdôsítés kivitelezése, az ültetési
anyag beszerzése hogyan történik?

– Jól felkészült és felszerelt vállalko-
zókkal tudjuk teljesíteni a fakitermelési
és az erdôsítési feladatokat is. Az erdôsí-
tési növényanyag egy részét saját cseme-
tekertben állítjuk elô. Persze, beszerzésre
is szükség van, szerencsére, a környéken
jó minôségû a kínálat.

– Az elmondottak szerint az erdôsíté-
sek nálatok kifejezetten érzékenyek a
vadkárra. Szükséges-e, és hogyan oldjá-
tok meg a védelmet?

– A védelem elengedhetetlen és ná-
lunk a legjobban bevált módja a kerítés.
Ezt folyamatosan alkalmazzuk.

– És mely vadfajok él-
nek azon a vidéken, ho-
gyan gazdálkodtok ve-
lük?

– A gímszarvas-, az ôz-
és a vaddisznó-állomány
jelentôsebb. Tavaly óta
külön irányítással folyik a
gazdálkodás az üzemi va-
dászterületen. A kapcso-
latunk nyilván folyama-
tos. A vadásztatásban a
vendégvadásztatás a fô
hasznosítási forma.

– Az utóbbi idôben el-
szoktunk az ilyen mér-
tékben havas telektôl. Mit
tudtok most elvégezni?

– Udvar térségében
most nem folyik munka.
Kissé távolabb nemes
nyárasban végeznek tar-
vágást, érdekes lehet,
hogy a felújítását fekete-
dióval tervezzük.

– Nem emeltek kifogást
ellene?

– Nem védett területen dolgozunk. A
N.P. területén  – nálunk Béda védôöve-
zete, a Vizslaki körzet ilyen –  más lenne
a megoldás. Kicsit ezzel a cserével is ol-
dunk a nyáras monokultúrán, valamint
különleges értéket hozó beruházás is ez
a munka.

– A sok települést érintô feladat ellátá-
sa sok utazással is jár.

– Így igaz. Szerencsére egy Níva te-
repjáró áll a rendelkezésünkre, amellyel
el tudjuk látni a teendôket.

– Néha talán nemcsak a szakma-
iakat, hanem mondjuk érdeklôdôk kala-
uzolását is, pld. Sátorhelyre?

– Ez ritka program. Mi itt élünk egy
történelemíró vidéken, naponta felidézô-
dik a tanult, tanított múlt. Másutt más van
hasonló helyzetben. Talán egymástól is
tanulhatunk. 

– Gyôzelmekrôl is, sok, meghatározó
vereség mellett. Mohács az egyik nemzeti
tragédiánk szimbóluma (a néhány héttel
utána a Pilisben történt kis-Mohácsról
Brodarics István kortárs fôpap írásából
tudhatunk – a szerk.). Utána 160 évvel
Budán diadalmaskodott a magyar
összefogás.  

– Jelentôségében olyan kis-Buda le-
hetett a nem közismert nagyharsányi üt-
közet, ahol a magyar gyôzelem a Duna-
Dráva vidék felszabadítását jelentette.

– Köszönöm a történelmet is idézô be-
szélgetést. Sok kis napi gyôzelmet és jó
egészséget kívánok!   
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