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A Salgótarjáni Erdészet vezetõ-
jétõl kaptam az útbaigazítást,
hogyan érhetem el Szántó Ró-
bertet, a Karancs erdõinek ke-
zelõjét. Legalábbis a Karancs
nagyobb részének, minthogy
az országhatár hurokszerûen
nyúlik a hegy északi oldalára.
Az egyeztetett idõpontban sike-
rült beszélgetnünk.

– Úgy értesültem, hogy nyugod-
tan tegezhetlek.

– Persze, könnyebben megy
úgy a beszélgetés.

– Elõször hadd mutassalak be
az olvasónak!

– 1963-ban születtem, Bercelen
(a sorozat elsõ interjúja kapcsoló-
dik Bercelhez – a szerk.). Gyerek-
koromban erõsödött a kapcsola-
tom a természettel, mindenképp
erdészeti középiskolában szeret-
tem volna tanulni. Elsõ lépcsõben
ez nem sikerült, ezért mezõgazda-
sági szakközépiskolában érettsé-
giztem, ezt követõen Sopronban
vadgazdálkodási technikus képesítést
szereztem. Közben a MAVOSZ inászói
fácántelepén dolgoztam, ahol 1500-
2000-es törzsállományt kezeltünk, csi-
béket és elõnevelt fácánokat adtunk to-
vább. 22 évesen teljesítettem a másfél
év sorkatonai szolgálatot. Utána a Sal-
gótarjáni Erdészetnél a szakma vala-
mennyi ágában dolgoztam fizikai állo-
mányban, illetve Szegeden levelezõ ta-
gozaton folytattam erdészeti tanulmá-
nyokat. A technikus képesítés birtoká-
ban beosztott erdész lettem Szûcs Dá-
vid erdész mellett, akitõl a gyakorlati is-
meretek nagy hányadát tanultam. Két
év után a Mátraszelei Kerületet bízták
rám, ahol 7-8 évig dolgoztam. A mosta-
ni kerületbe elõdöm, Kormos István er-
dész nyugdíjazásakor kerültem.

– A tanulmányaid után hol teleped-
tél le?

– Salgótarjánban lakom saját lakás-
ban, innen járok a kerületbe, leginkább
saját Trabanttal. A költségeket a tulaj-
don arányában az erdészettel közösen
álljuk.

– Most pedig a kerületedrõl mondd el
a legfontosabbakat!

– A kerület 90 %-a a Karancshoz kap-
csolódik, egyben a Karancs-Medves
TVK része. Az andezites hegy a 729 m-
es magasságával kiemelkedik a tájból,

csúcsán az erdõgazdaság által felújított
kilátóval. Tiszta idõben a Magas-Tátráig
is jól el lehet látni. A hegy a vízválasztó
az Ipoly és a Zagyva vízgyûjtõ területe
között. Szerencsére, nemcsak névlege-
sen, hanem a számos forrás, ér vizének
elvezetése révén is.

– A források foglalt állapotban van-
nak?

– Nagyrészt igen, bár a rongálás he-
lyenként rontja a látványt. Legutóbb a
Gyopár-forrás nemesfém jelképét tün-
tették el vandál kezek.

– Milyen erdõk borítják ezt a sajátos
hegyet?

– Tudni kell, hogy a II. világháború
elõtt a korábbi tulajdonosok az akkori
erdõket nagyrészt tarra vágatták, ezért
a korosztályok közül a 60-asok a jel-
lemzõek. Az északi oldalon a bükkö-
sök, délen molyhos, cseres-, kocsány-
talan tölgyesek, gyertyános-tölgyesek
annak rendje szerint fejlõdnek. A völ-
gyekben jelen van az akác és az éger, a
fûz is. A kor szerint tehát a törzskivá-
lasztó és a növedékfokozó gyérítések
adják a teendõk zömét. Jövõre például
mintegy 120 hektárnyit, amelynek a je-
lölése, becslése volt a közelmúlt leg-
fontosabb feladata. A méretesebb állo-
mányokból rönk és kivágás termelésé-
vel is számolunk. 

– A helyenként nehéz terepen
milyen módszerrel termeltek?

– Mind a tõ melletti, mind az
utak menti, rakodóra felkészítés
gyakorlat. A tõáras kitermelés is
folyik, az elszállítás a megbeszélt
helyen és módon történhet. 

– Mennyiben érinti a munka a
TVK-t?

– A Bükki NP-kal a munkák be-
sorolásától a kivitelig folyamato-
san egyeztetünk. Eddig különö-
sebb gond nem adódott az erdõ
kezelésével kapcsolatban.

– Az erdõfelújítás ad-e felada-
tot?

– A Karancson kívül, Salgótar-
ján mellett folyik erdõfelújítás, ki-
zárólag természetes úton. Csere-
sekben és tölgyesekben is, pl. sá-
vos végvágás vagy egyenletes
bontóvágás után. Sikeres az úju-
lat fejlõdése, most folynak az
ápolások, készülök a mûszaki át-
vételekre.

– A vadgazdálkodás mennyi
munkát jelent?

– Üzemi kezelésben folyik a vadgaz-
dálkodás. A vadászkollégák munkájába
szükség szerint bekapcsolódunk. Az
õz, a vaddisznó, a gím és a muflon él a
nagyvadfajok közül a területen. A szar-
vas 5-6 kg-os trófeát produkál általá-
ban, de elõfordul 10 kg körüli is.

– A földhasznosítás kapcsán kaptál-
e helyet a bizottságban, mint egyesületi
tag?

– Én valamilyen okból kimaradtam a
bizottságokból, a kollégáim azonban
kaptak ilyen feladatot. Az egyesületi
tagság és a földhasznosítási bizottsági
tagság, úgy hallom, nem egyformán lel-
kesítõ a körükben.

– A kapuvári vándorgyûlésrõl érte-
sültél-e?

– Nem tudtam, hogy hol lesz, csak az
idõpontjáról tudtam nagyjából.

– Erre vagy más rendezvényre eljöt-
tél volna?

– Biztosan, mint ahogy korábban is.
Legutóbb 2-3 éve az erdõgazdaság által
szervezett, képzés jellegû összejövetel
is jól sikerült, hasonlóra vagy kirándu-
lásra biztosan volna jelentkezõ az er-
dészkollégák közül is.

– Remélem, sikerül ilyen programo-
kon ismételten élményeket szerezned!  
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