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Az elôzô, inkább délinek számító
tájak után, ezúttal a kimondottan
észak-magyarországi Hernád-
völgybe irányított a sorsolás sze-
szélye. A Hernádvölgyi Erdészeti
Igazgatóság vezetôje, Matajszné
Kása Erika igazít el, hogyan talá-
lom meg Orliczki Sándor kerületve-
zetô erdészt. A telefon kicsöng.

– Jó reggelt kívánok, Orliczki úr! Úgy
tudom, az egyik legrégebbi erdésze az
encsi igazgatóságnak.

– Az üzemi gyakorlatom ehhez a táj-
hoz köthetô, tehát sok ismeretet szerez-
tem. Az idôvel az életkorom is jócskán
gyarapodott, ezért javasolhatom, hogy
tegezôdjünk.

– Köszönöm, hiszen nem eshet
messze a szakmai indulásunk. Hogyan
lettél erdésztechnikus?

– Sopronban végeztem, 1963-ban.
Odáig a Bükkbôl vezetett az út,
Bükkszentlászlóról származom. A völ-
gyi falu környéke erdô, a vidék a bá-
nyászattal és a kohászattal adott még
kenyeret a lakosságnak. Édesapám bá-
nyász volt, én a nyári idôszakban sok
diáktársammal, asszonyokkal együtt az
erdôn is dolgoztam. Valahol ott kez-
dôdhetett a kötôdés a szakmával.

– A kerületed most merre található?
– Most a Hernádszurdoki kerület ve-

zetôje vagyok. A település a Cserehát
keleti pereménél, a 3-as fôút mellet
épült. Az erdészház, amelyben lakom, a
község szélén áll, innen indulok regge-
lente. Kisebb kitérôkkel más ágazatok-
ban is szerezhettem gyakorlatot, így
Mérán fagyártmány-üzemben (bányá-
szati- és raklap termékek), gépüzem-
ben, az  1970-es években.

– Mekkora a kerület és hogyan jutsz
el az egyes munkahelyekre?

– A közelmúltban nagyjából meg-
duplázódott a felügyelt erdôterület,
800-ról kb. 1600 hektárra, közvetlenül a
határ mentén. Hidasnémeti, Hernád-
szurdok, Hernádpetri és Pusztaradvány
község erdôi a csereháti dombokat bo-
rítják. Szerencsés az elhelyezkedésük,
így leggyakrabban gyalogosan járom be
a munkahelyeket.

– Milyen fafajok jellemzôek az otta-
ni erdôkre?

– A kocsánytalan és a kocsányos töl-
gyek a meghatározó állományalkotók,
kisérôjük a gyertyán. Az akácosok sem
ismeretlenek a tájon, helyenként a terje-
désük is megfigyelhetô. A kerületem-
ben a közép- és az idôs korú erdôk ará-
nya a magasabb. Sajnos, az emlékeze-
tes hervadásos fertôzés itt is tizedelte,
tizedeli a tölgyeket, sok egészségügyi
termelést kellett beiktatnunk.

– Most hogyan alakul a fahasznála-
ti munka a kerületben?  

– Jelenleg éppen nincs fahasználati fel-
adatom, az elôzô években viszont évi 4-
6000 m3 kitermelése és a 15-25 hektár fel-
újítás elkezdése tette mozgalmassá a napo-
kat. Idén még 1 hektár véghasználatot és
15 hektár gyérítést fogok irányítani. A
hangsúly a mostani években a folyamatos
és a befejezett erdôsítésekre, az állomány-
nevelési munkákra helyezôdik. A folya-
matos erdôsítések ápolására, a motoros
sarjvágásra elég nehéz vállalkozót találni,
de a tisztítások, befejezett ápolások díját is
egyre keveslik. Saját erdôápoló dolgozónk
nincs már, még újságban megjelentetett
hirdetéssel is keresünk vállalkozókat.

– Az erdôfelújítás milyen módon tör-
ténik?

– A makktermés tartós hiánya miatt a
kerületemben jelenleg kizárólag mes-
terséges erdôsítéssel végezzük az erdô-
felújítást. A fôfafajok fejlôdéséhez mér-
ten végezzük az ápolásokat, évente
nagyjából 80 és 150 hektár között válto-
zik az ápolási feladatom a folyamatos
erdôsítésekben.

– A makktermés hiánya azt is jelen-
ti, hogy a vaddisznó is másutt keresi a
csemegét?

– A vaddisznó és az ôz gyakoribb
vendég annál, mint amit a tölgyek ter-
mésébôl, vagyis nem termésébôl gon-
dolnánk. A gímszarvas kevesebb, de
járja ezeket az erdôket. 

– Hogyan oldjátok meg az erdôsíté-
sek védelmét, kerítéssel?

– A magas költsége miatt nem kerí-
tünk. A rendszeres védelemmel, ôrzés-
sel, riasztással, vadásztatással sikerül fé-
ken tartani a potenciális károsítókat. A
két bérelt vadásztársasági terület vadá-
szaival rendszeres, eredményes a kap-
csolatunk, kisebb súrlódások vannak,
de hatékony a megelôzés, ugyanakkor
kellô színvonalú a bérvadásztatás is.

– Az idei, rendkívüli idôjárás mennyi-
re befolyásolta az elsô kivitelek minôségét?

– A kora tavaszi napokban sikerült
teljesíteni a mintegy 20 hektár elsô kivi-
telt, és az elhúzódó aszály ellenére, az
ápolásoknak is köszönhetôen, elfogad-
ható eredménnyel zárult a mûszaki át-
vétel.

– A szárazság tehát nem hagyott lé-
nyeges nyomot a kerületedben és a kör-
nyékén?

– Nem feltétlenül az idei, de az álta-
lában szárazabb éveknek is tudható be,
hogy a hatvanas években itt mûködô tíz
forrásból ma csak egy-kettô ad vizet.

– Mégis, az élet megy tovább... A csa-
ládodról mondj néhány mondatot!

– 1968-ban házasodtam meg. Felesé-
gem a leszázalékolásáig a helyi Öregek
Napköziotthonát vezette. Egy fiú és egy
lánygyermekünk van. A fiam szintén er-
désztechnikus, és kollégám is az erdé-
szeti igazgatóságnál, a Felsôvadászi Ke-
rület vezetôje. A lányom tanító képesí-
tést ért el, a vôm erdômérnök. A szak-
ma tehát uralja a családot. No, és az
unokák is, az év vége felé érkezik a ne-
gyedik.

– Kívánom, hogy mindkét uralom-
ból sok-sok örömöd legyen!
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