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Mesics Ferenc, Vas megyei erdészeti
szakirányító pályázatot nyújtott be az
erdõk közjóléti célú védelmét és bõví-
tését szolgáló feladatok ellátásának cse-
kély összegû (de minimis) támogatásá-
ra szóló pályázatra.

A pályázat célja a hazánkban törté-
nelmi múltját tekintve kuriózumként
említhetõ õrségi és vendvidéki kispa-
raszti szálaló erdõgazdálkodás, továbbá
a nagyüzemi természetközeli erdõgaz-
dálkodás és a Pro Silva-módszerek
összehasonlítása és alkalmazásuk be-
mutatása volt.

A sikeres pályázat eredményeként
megvalósult háromnapos tanfolyam
szervezésében és lebonyolításában a
pályázón kívül számos szakember vett

részt, elsõsorban a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt., az Õrségi Nemzeti Park Igaz-
gatóság, a Vas megyei MgSzH Erdészeti
Igazgatósága dolgozói közül.

A résztvevõket a kétvölgyi közösségi
házban Mesics Ferenc, Nagy Imre
(MgSzH) és Doncsecz András (polgár-
mester, Kétvölgy) köszöntötte.

Hován István Iván (MgSzH) a térség
vend népcsoportjának részletes történel-
mét ismertette, majd a kisparaszti szála-
lás történeti vonatkozásaira utalt. Ezt kö-
vetõen az MgSzH részérõl a közelmúlt és
a jelen erdõtervezési, hatósági és támo-
gatási gyakorlatát ismertette Nagy Imre
igazgató, Balogh Csaba igazgatóhelyet-
tes és Kelemen Géza osztályvezetõ.

Rendkívül fontos témát járt körbe

Nagy Imre: „Vadgazdálkodási kérdések
az átalakító és szálaló üzemmódú er-
dõkben” címû elõadása. Leszögezhetõ,
hogy a szálalás nagyobb mértékû alkal-
mazásának legnagyobb akadályozója a
magas nagyvadlétszám lehet.

Végezetül Gyöngyössy Péter (Kerek-
erdõ Alapítvány): „Történeti szempon-
tok a vendvidéki és az õrségi erdõk ér-
tékeléséhez, különös tekintettel a ses-
sionális (erdõ-)gazdálkodásra” címû
elõadásában a jelen értékeléséhez mu-
tatott be fontos múltbéli tapasztalatokat.

A vendvidéki paraszti szálalás egy ér-
dekes példáját tekintette meg a résztvevõ
gárda a Kétvölgy 104-es erdõtagban. A
területet Balogh Csaba és Hován István
Iván mutatta be. A legfontosabb tapasz-

Szálalás az Õrségben és a Vendvidéken
Jövõnk a természetközeli erdõgazdálkodás

Bartha Dénes-Vidéki Róbert (szerk.):
A Bockerek-erdõ 

(Nyíregyháza-Sopron 2008. 1-272.
o.) (NYÍRERDÕ, Nyírségi Erdészet

ZRt. kiadása)

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állí-
tom, a könyv címét adó erdõ földrajzi
elhelyezkedését kevesen tudják. Nem
csoda, mert az ország egyik legtávolibb
zugában, a Tisza és a kárpátaljai ország-
határ között fekvõ Bereg megyei térség
egyik összefüggõ erdejérõl van szó.

Vegetációját a hatvanas években a
kiváló növényföldrajz tudós – Soó Rezsõ
– örökét elfoglaló Simon Tibor írta meg
„Északalföld erdei” c. könyvében, ám
ebben a mûben a hangsúly a növényvi-
lágon volt, kevés szó esett az erdõ élõ
és élettelen tényezõirõl, köztük kiala-
kult kapcsolatokról, állatvilágáról és
azokról a néprajzi, természeti értékek-
rõl, amelyek kiváló csalogatói az ún.
ökoturizmus híveinek.

Páratlan természeti ritkaságok van-
nak itt, az erdõt körülölelõ aprófalvak
tölgyfából készült haranglábaikkal, er-
délyi templomok fatornyos, fakazettás
mennyezetû templomai igazán megér-
demlik a táj és az erdõ felfedezését. Jó
érzékkel érzett rá erre Kaknics Lajos, a
NYÍRERDÕ vezérigazgatója, és hívott
meg oktatókat, kutatókat a térség vizs-
gálatára és eredményeiket tetszetõs kö-

tetbe gyûjtve a megjelenést is segítette
vállalata pénzeszközeivel. Mindez a jö-
võbe is látó, gondos gazdára utal, aki
tudja, hogy a Nagy-Alföld egy többé-
kevésbé bolygatatlan, õsi állapotában
megmaradt részének bemutatását tá-
mogatnia kell, hiszen ilyen adottságok
már alig maradtak ránk, megõrzésük el-
sõrendû feladat.

A könyvet Kaknics Lajos bevezetõje
nyitja, majd a soproni Termõhelyisme-
rettani Tanszék docens-triója (Bidló
A.–Heil B.–Kovács G.) mutatja be az
élettelen környezet hidrogeológiai és ta-
lajtani viszonyait. Ebbõl a sorból a klíma
sajnos kimaradt, pedig ez is külön feje-
zetet érdemelt volna. Igaz, a fontosabb
adatai megjelennek más fejezetekben.

A vegetáció elemei között gyakorta
elhanyagolt moha-, zuzmó- és gomba-
világa is megjelenik erre szakosodott
kutatók (Szûcs P.–Tóth H.–Rimóczi J.)
tollából.

Ezt követi a két szerkesztõ részletes
leírása az erdõ- és mocsárvilág növé-
nyeirõl, fafajairól. Teljesen újszerû a
több részre tagolódó erdõ egyes eleme-
inek helyi elnevezését feltáró fejezet.
Ilyennel eddig Majer Antal bakonyi ti-
szafás kötetében találkoztunk.

Az állatvilágot csiga-faunára, rovarok-
ra, kétéltû és hüllõkre, madarakra, em-
lõsökre bontott részekben olvashatjuk.

Kellõ súllyal kaptak helyet az erdé-

szeti vonatkozások és az erdészeti ke-
zelés jövõbeli irányelvei. Ebben már az
élõ és élettelen természeti tényezõk
összekapcsolódásáról is olvashatunk,
valamint az erdõ eredetiségének meg-
õrzésére teendõ intézkedésekrõl is tájé-
kozódhatunk. Errõl nehéz lenne rövid
összefoglalást adni, ezért a fejezet utol-
só bekezdését szó szerint (Szalacsi Ár-
pád) idézem: „Meggyõzõdésem, hogy a
régmúltban alkalmazott helyi erdõgaz-
dálkodási eljárások továbbfejlesztésé-
vel és tudatos jövõbeli alkalmazásával
menthetjük meg térségi erdeink termé-
szeti értékeit, amelyek csak így marad-
hatnak meg az utókor számára.” Fele-
lõsségteljes és követendõ szép monda-
tok. Megvalósításukhoz sok sikert!

Végül egy személyes vélemény.
Örömteli feladat ilyen nagyszerû, szép
fényképekkel, táblázatos adatközléssel
és mutatós megjelenítésben készült táj-
ismertetõket olvasni. Legutóbb Balsay
Miklós hansági könyvét mutathattam
be, most meg ezt, az ország távolfekvõ
területérõl írott másik mûvet. Vannak
még hasonló, feltáratlan vidékek. (Né-
hány közülük: barcsi õsborókás, Or-
mánság, Duna-Tisza közi Õrjeg stb.)
Õszintén kívánom, hogy a már elké-
szült mûvek követõre találjanak, és eh-
hez ne maradjon el a helyi gazdálkodók
erkölcsi és anyagi segítsége.

Ajánljuk a könyvet azok kezébe,
akik a Nagy-Alföld õsi tájképét meg kí-
vánják ismerni és a vázolt munka fel-
dolgozási módját elsajátítani.

Ismertette: Dr. Szodfridt István

Könyvismertetés
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talat talán az lehet, hogy a magyarországi
viszonyok között elsõsorban a csoportos
szálalásnak van létjogosultsága.

A Rönök 12-es erdõtagban, erdõbir-
tokossági területen szép bükkös felújí-
tóvágást tekintettünk meg, végvágás
elõtti állapotában. 

Balogh Csaba, az MgSzH igazgatóhe-
lyettese „Az átalakító üzemmód módszer-
tani kérdéseirõl” címû elõadásának fõ té-
maköre a szálaló és az átalakító üzemmó-
dok nomenklatúrája, módszertana és
módszerei voltak a gazdálkodó és a gya-
korlati erdõtervezõ szemével nézve a dol-
gokat. Az elõadásban részletesen ismerte-
tésre kerültek a gazdálkodók választási le-
hetõségei, a követendõ eljárások, az álla-
potfelvétel a tervezés folyamata, a kezelési
tervek tartalma, a végrehajtás fõbb elemei.

Bakó Csaba, a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. erdõgazdálkodási igazgatója
„Pro Silvától az átalakító üzemmódig”
címmel tartott elõadást. Bemutatta a Pro
Silva-módszert, mint az egyik lehetsé-
ges utat az állandó erdõborítású gazdál-
kodás palettáján, valamint a Szombat-
helyi Erdészeti Zrt. által bejárt utat, a ta-
nulás és tapasztalatgyûjtés lépcsõfokait,
amíg üzemi körülmények között is be-
vezetésre került az átalakító üzemmód
az általa kezelt erdõterületeken. 

Napirenden kívüli felszólalóként Dé-
nes Károly magánerdõ-gazdálkodó
nyújtott betekintést az általa Pro Silva-
módszerrel kezelt erdõterületek jelenle-
gi állapotáról és az általa alkalmazott
módszerekrõl. 

Végül Szép Tibor, a Szombathelyi Er-
dészeti Zrt. fahasználati és kereskedel-
mi igazgatója emelkedett szólásra, hogy
„A régió erdõgazdálkodásának jövõje a
klímaváltozással összefüggésben, az ál-
landó erdõborítású erdõgazdálkodás
fahasználati vonatkozásai” címû elõ-

adásában ismertesse a klímaváltozással
kapcsolatos legfrissebb eredményeket,
s a világot és hazánkat sújtó várható jö-
võbeni változások hatásait. Valamennyi
elõadó kiemelte, hogy a megfelelõen
szabályozott vadlétszám nélkül az ál-
landó erdõborítású gazdálkodás megte-
remtése nagyon megnehezedik. 

Az elsõ terepi bemutató a Csörötnek 8
F erdõrészlet volt, ahol egy nagyon ígére-
tes Pro Silva munkát tekinthettünk meg.
A terület villanypásztorral van körbeke-
rítve, hogy a vad kártételét csökkentsék
az adott területen. A területen két évvel
ezelõtt végrehajtott fakitermelés nyomait
– az alkalmazott kíméletes technológiák-
nak köszönhetõen – gyakorlatilag nem
lehetett észrevenni, csak a megmaradt
tuskók emlékeztettek az egykori munká-
latokra. Két eltérõ nagyságú léket mutat-
tak be a szervezõk, ahol szemléletesen
magyarázták el a lékekben fény hatásárá-
ra lejátszódó folyamatokat. 

A Máriaújfalu 8 B erdõrészlet két for-
galmas mûút által közrezárt erdõtömb,
amely mind állományszerkezetileg,
mind földrajzi elhelyezkedése okán ide-
ális helyszíne az átalakító üzemmódnak.
A területet Kutas Lajos, a Szentgotthárdi
Igazgatóság vezetõje mutatta be. Ezek
után Balogh Csaba (MgSzH) arra kérte a
jelenlévõket, hogy segítsenek a két nap
folyamán elhangzott ismeretek birtoká-
ban egy lék kijelölésében. Bátortalanul,
de azért némi biztatás hatására formát
öntött a lék. Rövid szakmai diskurzus
után a rendezõk – tekintettel a sötéte-
désre – megköszönték a részvételt és fel-
hívták a figyelmet, hogy a program más-
nap Õriszentpéteren folytatódik. Ezek
után ki hazafelé, ki a kétvölgyi szállás
irányába fordította szekere rúdját.

A zárónap házigazdája az Õrségi
Nemzeti Park volt. Az elõadások számá-

ra a Nemzeti Park õriszentpéteri köz-
pontja adott helyet. A megjelenteket
Márkus Ferenc, az Õrségi Nemzeti Park
Igazgatója köszöntötte, és röviden kifej-
tette a természetvédelmi oldal elképze-
léseit a jövõre vonatkozóan. Az elsõ fel-
szólaló Horváth Jenõ erdõmérnök, a
Nemzeti Park munkatársa volt. Beszá-
molóját egy rövid, általános iskolás gye-
rekek részvételével készített film bemu-
tatásával kezdte, majd elõadásában fõ-
ként az állandó erdõborítású gazdálko-
dási mód ökológia elõnyeit emelte ki.

Mesics Ferenc saját erdészeti integrá-
torként gyûjtött, esetenként negatív ta-
pasztalatait összegezte.

Megtisztelte részvételével a tanfolya-
mot Õr Zoltán, Õriszentpéter polgármes-
tere, aki a lakosság erdõvel, erdészettel
szemben támasztott igényeirõl beszélt.
Külön kiemelte az õrségi ember kötõdé-
sét az õrségi erdõkhöz, valamint kitért a
napjainkat sújtó gazdasági válságra is,
mondván, hogy csak globális összefo-
gással érhetõ el számottevõ eredmény.

A záró nap prominens vendége
Pethõ József, az Országos Erdészeti
Egyesület elnöke volt, aki felszólalásá-
ban kifejezte örömét afelett, hogy ilyen
nívós eseményt sikerült szervezni, va-
lamint napjaink egyik napirenden lévõ
problémájával kapcsolatban kiállt az
erdõk jelenlegi gazdálkodói, kezelõi
struktúrája mellett.

Ezt követõen rövid vitafórum kere-
tén belül volt lehetõsége a hallgatóság-
nak feltenni kérdéseit az elõadóknak,
illetve kifejteni saját nézeteit a témában.

Biztosan jelenthetjük, hogy az adófi-
zetõk 1%-a jó helyre került, a térség és
a környék erdõgazdálkodásának meg-
újulását szolgálta.

A folyamatos erdõborítást fenntartó
erdõgazdálkodási módszerek kidolgo-
zása, üzemszerû mûködtetése napjaink
legfontosabb szakmai kérdése. Az erdé-
szek oldaláról ez a szakmai, a társadal-
mi és természetvédelmi érdekek ellent-
mondásai feloldásának útja lehet.

Balogh Csaba
Németh János
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