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Bodrogkeresztúr az a helység, ame-
lyik Porkoláb Gábor kerületvezetõ
erdész révén másfél éve kerülhetett
volna elõször a sorozatunk lapjaira.
A Tállyai Erdészeti Igazgatóság
vezetõje, Rencsi Gábor erdõmérnök
kalauzolt a fiatal erdészhez.

– Szevasz, alkalmas a mostani
idõpont (hétfõ reggel) a beszélgetésre?

– Azt hiszem, belefér a tizenöt-húsz
perc.

– Tehát hogyan kerültél kapcsolatba
Bodrogkeresztúrral, a soros térképi táj
egyik településével?

– Az egri Dobó István Gimnázium és
Erdészeti Szakközépiskolában végeztem
1985-ben. Az érettségi után a Szendrõi
Erdészetnél gyakornokként kezdtem
dolgozni. A technikus-minõsítõvizsgát
követõen a Tállyai Erdészethez kerültem
1987 januárjában, de szinte a bemutatko-
zás után behívtak sorkatonai szolgálatra.
1988 augusztusában folytattam a munkát
a 210 hektáros taktakenézi kerületben.
1990-ben a taktabáji 220 hektárral nõtt a
kerület, majd 2003. év elején következett
az újabb „duplázás”: a mintegy 490 hek-
táros bodrogkeresztúri kerülettel bõvült
a rám bízott erdõterület.

– Bárhogy is nézzük, a kerületedben
jellemzõek a természetes vízfelületek, ki-
sebb-nagyobb folyók, természetes tavak,
amelyek kedvezõen hatnak az erdõve-
getációra.

– Talán a taktakenézi erdõkben figyel-
hetõ meg legjobban a „tiszai” hatás. A gá-
ton belül zömében nemes nyárasok, a
mentett oldalon kõrissel, fekete dióval
elegyes 10-95 év közötti kocsányos töl-
gyesek találhatók. Említést érdemel az itt
található 9 hektáros, 90 éven túli kocsá-
nyos tölgy magtermelõ állomány, a kima-
gasló egyedeivel. A véghasználati nemes
nyárasok többsége az elõzõ korszak „óri-
ásaiból” magasodik. A nemesnyár-felújí-
tásoknál ismét az olasz nyárak kerültek
elõtérbe. 

– És a tölgyesek felújítása?
– Többségében végvágás után, mes-

terséges, makkvetéses felújítást alkalma-
zunk. Alapvetõ oka az, hogy a gyep- és
cserjevegetáció szinte lehetetlenné teszi a
gazdaságos természetes erdõfelújítást.
Mesterséges felújítások esetében is az ele-
gyes fiatalosok megteremtése a cél. Meg-
figyelések szerint az itteni kötött talajo-
kon a fekete dió sokkal jobb fejlõdést

mutat a kocsányos tölggyel elegyítve,
mint elegyetlenül. Ugyancsak kiváló
elegyfaj még a magas kõris.

– Szép élmény lehet látni ezeket az
erdõket. Amíg látvánnyá érnek, milyen
károsítás fenyegeti õket?

– Fafajtól függ. A nyárasokban évrõl
évre egyre több rovarkártevõvel kell szá-
molni. 7-8 éve a barna levélszövõ tarrá-
gása ellen csak a helikopteres vegyszeres
védekezés segített. Idén a gyapjaslepke,
az araszolók és a változékony bagolylep-
ke hernyói jelenthetnek problémát. A
nagyvadfélék közül az õz és a dám okoz
érzékelhetõ károkat, fõleg kéreghántás-
sal. A tölgyerdõsítésekben inkább a rá-
gáskár jellemzõ. Lehetõleg õsszel igyek-
szem elvégezni az erdõsítéseket, mert a
tavasziak sorsa az áradások végett sok-
szor bizonytalan. A vadkár elviselhetõ
szintre csökkentése érdekében õsszel
cervacolos kezelést alkalmazunk. A vad-
disznó váltóvad a kerületben, bár a Bod-
rogközben szinte állandóan jelen van.
Ezért ott a tölgy erdõfelújítások nehézke-
sebbek, részben a Bodrog szeszélyessé-
ge miatt is. Idõnként az árvízi hatások is
befolyásolnak: van, amikor fekete dió
pusztul el a tartós árvízben, és a  kény-
szer a nemes nyár felé fordít, vagy a ko-
csányos tölggyel kísérletezünk, mert elég
jól tûri az idõszakos vízborítást.   

– A vadgazdálkodás üzemi feladat?
– Nekem nem, négy vadásztársaság

bérli a területeket. A bodrogközi részen a
természetvédelmi hatóság szeretné át-
venni a vadászati jog gyakorlását, mely-
nek az intézése már egy ideje folyamat-
ban van. Érdekesség még a Tokaji-hegy

alatti Dicse-tó, amely fokozottan védett
terület, a Ramsari Egyezményben szerep-
lõ védettséget élvez. A kedvezõ feltételek
és a védettség hatására a vidraállomány
folyamatosan gyarapodik, ennek arányá-
ban azonban a vadréceállomány fokoza-
tosan visszaszorul.  

– Milyen védett természeti terület érin-
ti a kerületedet?

– A Tokaj-Bodrogzugi T. K, amelynek
a munkatársaival jó kapcsolatot tartunk.
A Tokaji-hegyen a jellegzetes erdõtár-
sulások védelme érdekében csak egész-
ségügyi jellegû beavatkozással történik a
fahasználat.

– A mostani idõszakban milyen fel-
adatokkal foglalkozol?

– Az árvíz után a nemesnyár-erdõ-
sítésekben sorköz gépi talajápolás, mes-
terséges keménylombos erdõsítésekben
kapálás, kaszálás kezdõdött és folyik. A
jövõ hónapban kezdõdik egy 4000 m3-es
nemesnyár-véghasználat. 

– Kikkel dolgoztok?
– Kizárólag vállalkozókkal szerzõd-

tünk, tapasztalt, évek óta együtt dolgozó
csapatok.

– Néhány szót még hadd kérjek rólad
és a családodról.

– Prügyön lakunk (nevezetes helység
Móricz Zsigmond életében is – a szerk.).
1990-ben  megnõsültem, a feleségem
Prügyön tanít. A kislányunk 12, a fiúnk 8
éves, jó tanulók. A tanulás még engem is
érint, az idén végzek Debrecenben vad-
gazdálkodási mérnöki szakon. 

– Családban, munkában, tanulás-
ban sok örömet és sikert kívánok!
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