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Ismét Dél-Dunántúl egyik nevezetes
vidékét jelölte meg a sorsoló program
számkódja. Az Ormánság kellôs köze-
pén, a Vajszlói Erdészetnél várja a te-
lefonhívást beszélgetô partnerem:
Ambrus Gábor fafeldolgozási- és er-
désztechnikus, a Borostyáni Kerület
vezetôje.

– Jó reggelt kívánok! – Úgy értesültem,
hogy nagyjából azonos korúak vagyunk,
közvetlenebb módon beszélgethetünk.

– Persze, nyugodtan tegezôdhetünk,
így ötven táján. Szevasz!

– A legutóbbi Erdészeti Lapokban ol-
vasható interjúk kérdései-válaszai rajzol-
nak gyors képet egy-egy kollégáról. – Szok-
tad olvasni?

– Igen, láttam már belôle. 
– Elôször légy szíves elmondani, hogy

merre is vagyunk, hol helyezkedik el a ke-
rületed!

– A népnyelv az Ormánság „fôvárosa-
ként” beszél Vajszlóról, tehát egy Dráva-
közeli földrajzi, történelmi,  néprajzi táj
belsejében élünk. (Vajszló nevezetessége
is jóval több tehát, mint egy tájékoztató-
ban olvasott „néhány érdekes építésû pa-
rasztház”. – A szerzô.) A kerületem mint-
egy 630 hektár erdôt tesz ki, Vajszló,
Páprád és Besence községek határaiban.
A kerülethez tartozik továbbá egy cseme-
tekert, amelynek az egyik részén most ka-
rácsonyfát nevelünk, a másik része pedig
az általános iskolások használatában van
mint „gyakorló” kert.

– A tanulók ismeretszerzésében bizto-
san hatékony a „kerti” munka. A kará-
csonyfa milyen képet mutat?

– A két és fél hektáron zömmel lucfe-
nyôt nevelünk, kevés ezüstfenyônk van
még. Fôleg a belsô igényeknek megfele-
lôen ültetünk és termelünk ki. 

– Visszatérve a Borostyáni  Kerület na-
gyobbik hányadához, a fekvésérôl, erdejé-
rôl mondj néhány mondatot!

– Néhány kisebb patak, mint a Gyön-
gyös és az Almás, utóbbi a csemetekert
öntözésének bázisa, valamint a kerületem
déli szegélyén a Fekete-víz a legfontosabb
földrajzi érték. A természetes erdôalkotó
fafajok között a szlavón kocsányos tölgy,
a magas kôris, a gyertyán, a mezei juhar
említhetôk. Másrészt különféle kultúr-
erdôk is megtalálhatók, amelyek volt ura-
dalmi földek erdôsítése révén keletkez-
tek. A háború után a gyengébb homokta-

lajokon (dohányföldek, rozsosok) akácot
telepítettek, az 50-es, 60-as években a mé-
lyebb fekvésekben nemes nyárasokat.
Utóbbiakat a mostani idôszakban  mint-
egy 26 hektáron mézgás égerrel váltjuk
fel. Az akácosok felújításában az elsô sar-
jaztatás általában eredményes gyakorlat.
Átalakítás esetén tölgy–egyéb kemény-
lomb erdôsítéssel dolgozunk.

– Apropó, erdôsítés! – Hogy zárult a
mûszaki átvétel?

– Sajnos, az elsôéves erdôsítések leg-
nagyobb hányada elpusztult, de a
többévesekben is észrevehetô a károso-
dás. Ami megdöbbentô még, hogy idôs
fákon is tapasztalható lombvesztés, csak
nem tudni, hogy milyen jövô vár rájuk.

– És a természetes, vagy a természet-
szerû erdôfelújítás mennyiben alkalmaz-
ható?

– Mind a magról természetes módon va-
ló, mind a mesterséges alávetéses  felújítást
gyakoroljuk. Persze, mindjárt adódik a kér-
dés, ami a növényevôk ebbéli „szerepét”
veszi sorra. Védekeznünk kell a felújítások-
ban a vaddisznó és a szarvas kártétele el-
len, különben jelentôs kár keletkezhet. A
kerítés is rendszeres védekezési mód, és
nyilván a kirekesztés, kilövés is.

– A vadgazdálkodási, vadásztatási fel-
adatokat is végzed a kerületben?

– A vadkárelhárításban dolgozom in-
kább, a vadásztatásban a kerületvezetô
vadászkollégák szerepe a meghatározó.

– A mostani szezonban volt emlékeze-
tes kilövés szarvasból?

– A kerületem kellôs közepén, egy szé-
les nyiladékon 13,10 kg trófeasúlyú, 255
nemzetközi pontértékû bikát ejtett el egy
német vendég-vadász, amely minden
idôk legmagasabb pontszámú baranyai
bikája lett.

– Gratulálok hozzá és remélem, miha-
marabb láthatjuk. -Az erdô és a mezôk
más vadfajai?

– Az ôz él még kiterjedt területen, a
mezeinyúl-állomány az utóbbi években
látható gyarapodásnak indult. A fácán –
köszönhetôen a mesterséges kiengedés-
nek is – szintén gyakori látvány.

– Most pedig rólad szeretnék kérdezni.
– Honnan indultál a pályán, és honnan
indulsz nap, nap után?

– Édesapám, Ambrus Dezsô szintén
erdész volt a Gilvánfa, Alsóerdô kerü-
letben, bár elôtte munkaüggyel is fog-
lalkozott, édesanyám pedig az erdôgaz-
daság könyvelôje volt. Én Sellyén szer-
zett gimnáziumi érettségivel fûrészüze-
mi gyakornok lettem, ottani indíttatás-
sal Szegeden fafeldolgozási technikus
képesítést értem el. Az elôzô erdészet-
vezetô, Turós László inspirált az erdô-
gazdálkodási szak elvégzésére is, így
lettem kerületvezetô erdész. 1980-ig a
Borostyáni Kerület szolgálati lakásában
laktam, kint az erdôn, akkor még vil-
lany nélküli erdészházban. Most Vajsz-
lón, a nagyszülôi, szülôi házban lakom,
édesanyámmal.

– Házas vagy?
– Nem, nôtlen vagyok.
– Említetted, hogy sajátos „szokás”

azon a vidéken az egy család, egy gyer-
mek. – Csak szólok, hogy el vagy marad-
va! – Akkor hát ad-e feladatot a „szabad”
idôre mondjuk magánerdô?

– A közvetlen környéken nem sok ma-
gán erdô van. Néhány hektáron magam is
érdekelt vagyok, részben önálló, részben
társult, erdôbirtokossági formában, erdé-
szeti dolgozók társaságában is. A szakma-
ilag megalapozott erdôkezelés tehát biz-
tosított!

– Végül a kerületben található valami-
lyen érdekességrôl kérdezlek, van-e emlí-
tésre érdemes?

– Egy száz éve épült véd-kunyhó felújí-
tása lehet érdekes, a kerület „mélyén”,
gyertyános-tölgyesben. Az egyszobás, tor-
nácos épület leromlott állapotban az
1980-as  évek végére elbontásra került, a
felújított, eredetihez hasonló gerendabe-
rakásos, állatmotívum-faragásos kunyhó
felirata „Rezsô-kunyhó – Építette Tiebertz
fôerdész – 1902.” 

– Köszönöm a bemutatkozást, további
sikereket kívánok a borostyáni tájon!

Apatóczky István
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Interjú Ambrus Gábor kerületvezetô
erdésszel


