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A bemutatkozó erdész kerüle-
tének hangulatára, az ugodi er-
dészeti igazgató személyére vo-
natkozóan némiképp elôzetest
kaptam a novemberi E.L-ban
Sylvester László tollából. Ugod-
dal kapcsolatosan meg kell
említenem néhai dr. Majer An-
tal professzor úr személyét is,
aki az 1950-es évek elsô felé-
ben erdôgondnokként ott dol-
gozott.  Most Sípos Péter erdé-
szeti igazgató a mozgalmas
télelô feladatai közben készí-
tette elô a telefoninterjút
Ugodon:

– Jó reggelt kívánok, átadom a
telefont Vaskó Ferenc kerületve-
zetô erdésznek.

– Halló, jó reggelt kívánok, Vas-
kó úr! – Köszönöm a lehetôséget a
beszélgetésre, egyben javaslom,
hogy könnyítsük a dolgunkat te-
gezôdéssel.

– Én is erre gondoltam, hát persze!
– Elôször is szeretnélek bemutatni. –

Mikor kaptad meg a technikus képesí-
tést?

– 1977-ben, Sopronban végeztem,
Jereb Ottó tanár úr osztályában.

– A gyakorlati munkád melyik terü-
lethez kötôdik?

– Kezdôként 5 évig a Balatonfüredi
Erdészetnél dolgoztam, elôbb gyakor-
nok, majd beosztott erdész lettem.  Ez-
után jöttem át az Ugodi Erdészethez, itt
dolgozom, mint kerületvezetô erdész. A
Nagysaroki Kerület munkáit vezetem. A
kerületem jól elérhetô a lakhelyemrôl,
Huszárokelôpusztáról, ahol szolgálati
lakásban lakom. A feleségem Francia-
vágáson falemezgyárban dolgozik. A fi-
únk faipari technikus, asztalos, a lá-
nyunk még gimnazista, Pápán tanul. (A
Huszárokelôpuszta helynév a bemuta-
tásra váró kerület domborzatához illik
inkább –Húsz árok elôpuszta-,  de van,
aki a betyáros idôkben hintókat kísérô
huszárok „elôre!”  vezénylésébôl ere-
dezteti a helynevet. – a szerk.)

– Mekkora a kerületed, milyen a fek-
vése és milyen erdôket kezelsz?

– Nagyjából 800 hektár kiterjedésû
kerület a nagysaroki, benne minden 50.
hektárra jut egy árok (a húszból. – a
szerk.). A felszín ennek megfelelôen
változatos, a klíma egyértelmûen a bük-

kösöknek kedvezô. Az erdôállomány
70-80 %-a tehát bükkös, ahol elegyes,
ott gyertyánnal, de van, ahol még cser-
rel is osztozik. Az idôs korosztály körül-
belül 300 hektár, részben felújítás alatt
is lévô, a középkorú és a fiatal erdôk
közel azonosan 2–200 hektárt tesznek
ki. Természetes vízfolyás a Gerence-
patak, amely most inkább csak kisebb
tócsák füzére. A kerület 2/3 része a Ma-
gas-Bakonyi Tájvédelmi Körzetet is
gazdagítja.

– Ez a rövid bemutatásból is kiérzô-
dik és biztosan rajtam kívül is sokan
rajzolják meg képzeletben az ottani er-
dôket, nem kis irigységgel. Hogyan gaz-
dálkodtok a minden szempontból ki-
magasló értékû erdôkkel?

– A középhegységi erdészetre jel-
lemzô a szakmai munkánk. Az idôs er-
dôket fokozatosan újítjuk fel, kiemelten
figyelve a gazdálkodási és a védelmi
optimumokra egyaránt. A természetes
felújítás a meghatározó, pl. a két éve jó
makktermésbôl kialakult természetes
bükkfelújításokba csupán kiegészítô er-
dôsítésekkel avatkozunk.  

– Az újulat  tömeges megmaradása
a károsodás hiányát is mutatja.

– A csíracsemeték valóban szeren-
csésen fejlôdtek, ami pedig a növény-
evôket illeti, hát azért korlátozzuk ôket
az efféle táplálékhoz jutásban. Meglátá-
som szerint itt valamivel kevesebb a

vad, mint 20 éve volt,  de azért van
disznó és szarvas is. Alkalmazzuk
tehát a hagyományos és a feszített
hálós kerítéseket, a villanypásztort,
egyszersmind a riasztást, a kárel-
hárító vadászatot is a kellô véde-
lem érdekében. A vadászterület
üzemi kezelésben van, a hasznosí-
tás vendégvadásztatással is törté-
nik. A kerületvezetô vadászkollé-
gáknak is kijut most a munkából, a
többnapos, nagy terítékû hajtások
szervezésénél, irányításánál.

– A december milyen munkák-
kal foglalkoztat még?

– Egy felújító bontóvágás fo-
lyik, két vállalkozó végzi és mint-
egy 1300 m3 fatömeg kitermelését
eredményezi. Befejezéséhez kö-
zeledik még növedékfokozó gyé-
rítésem is 800 m3 kitermelésével.
Ezt a munkát üzemi 5 fôs, LKT-s
csapat végzi.  Számottevô a lemez-
ipari és a fûrészrönk a választékok

között, és jelentôs a fagyártmányfa jelle-
gû anyag termelése is, amelyre a kör-
nyezô települések magánvállalkozói
tartanak igényt. 

– Magára az erdôre, ott a kerületben
milyen módon fejezôdik ki igény?

– Itt is, a szomszéd kerületekben is
gyakori a kiránduló, újabban tanösvény
segíti az erdô élô és élettelen értékei-
nek, kapcsolatuknak a megismerteté-
sét. Örvendetes, hogy rengeteg fiatal
járja végig. A túra végén, a Kôris-hegy
oldalában a hagyomány szerint Sobri
Jóskának is rejteket adó barlanghoz jut-
hatnak el.

–A munkád mellett van-e lehetôsé-
ged az Erdészeti Egyesület életében
részt venni?

– Igen, tagja vagyok az egyesület-
nek, rendszeresen olvasom a Lapokat.
A gazdaság rendezvényein túl, néhány
vándorgyûlésen is jelen lehettem, Ba-
lassagyarmaton, Székesfehérváron. 

–Köszönöm a beszélgetést, sok sikert
kívánok ebben az évben is!  

Apatóczky István  

A bükkös Bakonyban 
Interjú Vaskó Ferenc kerületvezetô erdésszel

Megvételre keresem
Csapody István–Csapody Vera–Rott

Ferenc: Erdei fák és cserjék. 
OEF, Bp., 1966

Mohi György erdômérnök,
Tatabánya, Ságvári út 17/A.


