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Az OEE Szeniorok Tanácsa és az FvM
Helyi Csoportja kihelyezett rendezvé-
nyét a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. Ra-
vazdi Erdészete területén tartotta. A ko-
máromi vasútállomáson dr. Magas
László a Zrt. nevében fogadta, ill. kö-
szöntötte dr. Pethõ Józsefet, az OEE el-
nökét és a 23 fõs csoportot. 

A tervezett program elsõ állomása a
komáromi Monostori erõd megtekinté-
se volt. A „Híres Komárom” neve egy-
befonódott a Duna mindkét partjára ki-
terjedõ erõdítésrendszerrel és az 1849
évi szabadságharc Klapka György ve-
zette végsõ ellenállásával. Bár a Monos-
tori erõd –mint az erõdrendszer legna-
gyobb létesítménye – késõbb, 1851-tõl
épült, teljesedett ki és vált a 19. század
hadiépítészetének egyik legfontosabb
közép-európai emlékévé. 

A következõkben a térség erkölcsi-
ségével áthatott szellemi központjának,
a pannonhalmi Bbencés apátságnak a
pincészetében a szõlõ- és borkultúra új-
jáélesztése indítékaival ismerkedhet-
tünk. Minthogy Pannonhalmának az
1945 utáni államosításig saját borászata
volt, a hagyomány folytatásaként épült
meg a 2000 m2 alapterületû pince és
borház. A „pinceszeren” a Szenior-ta-
nács elnöke köszöntötte dr. Szász Ti-
bor tiszteletbeli elnökünket 85. szüle-
tésnapja alkalmából. 

A továbbiakban e szellemi központ
korábbi kisugárzásának helyszínein, a
Ravazd fölötti Willebald dombvonula-
ton Solymos Szilveszter atya emlékét õr-
zõ kilátónál kaptunk ismertetõt a Szent
Willebald templom romjairól, ill. az er-
dõ kezelésérõl, amelyek történeti feltá-
rásában az atya szerepe kiemelkedett. 

A Ravazdi Erdészet központjában és
az erdei iskola helyiségeiben Kocsis Mi-
hály vezérigazgató-helyettes – egyben
az erdészet igazgatója – kiegészítõ, kul-
túrtörténeti beágyazottságú szakmai is-
mertetésében visszatekintett az elõdök-
re, Stróbel Sándorra, az elsõ világi er-
dõmesterre, aki a fõapát megbízásából
1869-tõl irányította az erdészeti tevé-
kenységet, és azokra, akik között több
neves erdõkezelõ személyiség volt. De
kitért az erdõgazdaság jelenlegi szerke-
zetére, hat erdészetbõl két kemény és

négy meghatározó lágy fafaj tenyésze-
tét és hasznosítását, feldolgozását vég-
zõ egységre stb.. Az erdészettörténeti
áttekintést követõen a helyszíneken lá-
tottakat véleménycsere jelleggel érté-
kelték a jelenlévõk. 

Az Ökoturisztikai és Sportközpont-
ban, valamint az épülõ fedett lovardá-
ban tervezett szolgáltatások összehan-
golása újszerû kezdeményezésnek te-
kinthetõ. 

A természetszerû erdõgazdálkodás
mozaikjai mellett figyelemre méltóak
azok az objektumok, emlékoszlopok –
azokon idézetek és ismertetõk –, ame-
lyekkel az elõdök, ill. munkásságukra
emlékezve példaértéket közvetítenek.
A helyszínek történeti vonatkozásai,
üzenethordozó, -közvetítõ szimbólu-
mai, millenniumi emlékmûvek gondo-
zása, patriotikus szellemisége, a múl-
tunk relikviáit is tisztelõ kollektíva szán-
dékait érzékeltette. 

A tapasztalatok elõmozdították az
apátsági tradíciók közvetítésével az er-
dõgazdálkodás és természetvédelem
összehangolása kezdeteinek a megis-
merését, a helyi kapcsolatokban rejlõ
lehetõségeket. A jelenlévõk mintaérté-
kû tapasztalatokkal gazdagodtak a kor-
szerû természetközeli módszerek gya-
korlati kezdeményeirõl és tájékozód-
tunk a vadgazdálkodás jellemzõirõl, va-
dászházak és a 247 ha területû vadas-
kert mértéktartó kezelésérõl.

A terepi szemlét követõen dr. Magas
László vezérigazgató, Holdampf Gyula,
az FvM helyi csoport, ill. dr. S Nagy
László, a Szeniorok  elnöke értékelték a
közös rendezvény jelentõségét. 

dr. S. Nagy László

Az OEE Erdõmûvelési Szakosztálya
november 27-én tartotta az  elmúlt év
utolsó rendezvényét Budapesten, az Er-
dészeti Információs Központban.

Báder László, a Palocsa Egyesület el-
nökeként sokat tett azért, hogy lehetõ-
vé vált az erdõkért is felajánlani a sze-
mélyi jövedelemadók 1%-át.

Bolygónkon már jelentkeznek az
emberi túlhasználat jelei. Nem vigyá-
zunk a felszíni és felszín alatti vizeinkre,
a talaj eróziója, az elsivatagosodás egy-

re jelentõsebb. Ezzel fokozatosan ront-
juk életfeltételeinket Földünkön. Ne a
Marsra készüljünk! Itt tegyünk meg
mindent az élhetõbb környezetért!

A társadalom igénye a több és jobb
állapotú erdõ, a vizeinkkel való takaré-
kos gazdálkodás.

Véleménye szerint Magyarországon
a 40%-os erdõsültség lehetne a társada-
lom távlati célja. Egy jelentõs erdõtele-
pítési program révén újra felértékelõd-
hetne az erdészszakma.

Dr. Csóka György, az ERTI Erdõvé-
delmi Osztályának vezetõje elõadásá-
ban azt fejtegette, hogyan befolyásolha-
tó az erdõmûveléssel erdeink egészségi
állapota és immunrendszere.

A globális felmelegedés hatására az
aszályossági trendek növekednek, s ez
kihat az erdõk egészségi állapotára. A
biotikus erdõkárok folyamatosan növe-
kednek.

Az erdõmûvelés gyakorlatában vég-
bemenõ szemléletváltás nem költség-
igényes, a természetességre törekvés az
erdõ immunrendszerét erõsíti.

Dr. Frank Norbert az erdõmûvelés
oktatásáról tartott tájékoztatót. A Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdõmérnöki
Karán oktató és kutató elõadó a száz
éves múltról, a jelenleg oktatott tantár-
gyakról és a kutatási témákról beszélt.

Az Alföldön dolgozó kollégák felve-
tették, hogy igény jelentkezne az „Alföl-
di erdõgazdálkodás” címû tantárgy be-
vezetésére is, a speciális erdõfelújítási
módszerek elsajátítása érdekében.

Kondor István, a Pro Silva Hungária
elnöke, az ilyen szemléletû gazdálkodás
hazai eredményeirõl tartott elõadást. Pél-
dáit, a „nyitott szem, mint kutatási esz-
köz” módszerével gyûjtötte, hiszen a vá-
gásos erdõkezeléssel ellentétben a ter-
mészeti folyamatokra alapozó erdõkeze-
lés kidolgozásához sajnos még kevés tu-
dományos ismeret áll rendelkezésünkre.

A lelkes hallgatóság ezt az igényt
meg is fogalmazta, s javasolta, hogy a
Pro Silva szemléletû gazdálkodás okta-
tása kapjon nagyobb teret az egyetemi
képzésben is.

Rostáné Reményfy Rita
szakosztálytitkár

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Szakosztály- és helyi csoport hírek
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A hazai erdõfeltárás jelentõs évfor-
dulóiról emlékezetek meg az Erdõfel-
tárási Szakosztály tagjai 2008. október
27-28-án Huszárokelõpusztán a BA-
KONYERDÕ Erdészeti és Faipari Zrt.
területén. Az erdõgazdaság jogelõdjé-
nél ugyanis 1957-ben kezdõdött el a
„saját rezsis” erdészeti útépítés, amely-
nek 50 éves évfordulójáról emlékeztek
meg – kissé megkésve – a résztvevõk.
Ebben az idõszakban az erdészeti ága-
zat elõtt nyilvánvalóvá vált, hogy az
idegen kivitelezõk által megépült erdé-
szeti utak nem felelnek meg a kívánal-
maknak, ezért saját mélyépítõ részlege-
ket hoztak létre. Dr. Ecsedy Sándor  volt
mûszaki osztályvezetõ a házilagos kivi-
telezést   a következõkkel indokolta: „A
korszerû erdõgazdálkodáshoz szüksé-
ges épület és építmény beruházási és
fenntartási munkák végrehajtása a kivi-
telezõvel szemben különleges követel-
ményeket támaszt. Ez a körülmény az
idegen kivitelezõnek szervezeti felépí-
tése, más jellegû felkészültsége és a
munkahellyel szemben támasztott igé-
nye, valamint a munkák volumenének
tekintetében nem felel meg. Ennek kö-
vetkezménye, hogy az erdõgazdasági
munkák vállalásától idegenkednek, a
kivitelezés során a határidõket és költ-
ségvetés értékét tartani nem tudják, az
elvégzett munka minõsége pedig leg-
több esetben kifogásolható.” A megem-
lékezés kissé késõi idõszerûségét adta
az is, hogy a második világháború után
1947-ben épült meg az elsõ makadám
burkolatú út a Nyugat-Bükkben a Bán-
völgy feltárására 3,0 km hosszban, Jáhn
Rezsõ irányításával.

Dr. Kosztka Miklós egyetemi tanár
elemezte az elmúlt 60 év eseményeit.
Az 1990-ig tartott „aranykor” idõszaká-
ban az állami támogatások, a folyama-
tos mûszaki fejlõdés és fejlesztés, a kor-
szerû útépítési módszerek jellemezték
az erdészeti útépítést. Ennek egyik leg-

magasabb szintjét az jelentette, amikor
a erdõgazdaság a saját keverõtelepen
elõállított meleg aszfaltot saját aszfaltte-
rítõ géppel építette meg. Az 1990-1993
közötti idõszak az összeomlás idõszaka
volt, amikor az erdészeti útépítések
pénzügyi támogatása megszûnt.. Ebben
az idõszakban az erdészeti útépítés
ügyét az OEE Erdõfeltárási Szakosztálya
és az Erdõfeltárási Tanszék tartotta
fenn. 1993 után az erdészeti útépítések
támogatása újszerû – pályázati – formá-
ban ismét megindult Az új peremfelté-
teleknek megfelelõ erdészeti útügyi
rendszer kialakítására szintén az OEE
Erdõfeltárási Szakosztálya tett több-ke-
vesebb sikerrel javaslatokat a jogalko-
tók felé, az Erdõfeltárási és Vízgazdál-
kodási Tanszéken folyó mûszaki fej-
lesztések pedig az erdészeti utak terve-
zését, építését, fenntartását tették kor-
szerûvé, valamint megteremtették a tu-
datos vagyongazdálkodás alapját jelen-
tõ erdészeti útadatbank alapját

.Ez után Balogh József mûszaki osz-
tályvezetõ foglalta össze a BAKONYER-
DÕ Erdészeti és Faipari Zrt.-nél folyó
erdészeti útépítés 50 éves történetét. Az
erdõgazdaság területén öt vasútüzem
mûködött. A második világháborút kö-
vetõen az egész világon a tehergépko-
csis szállítás vált uralkodóvá. Ennek je-
lentõségét felismerve a Magyar Állami
Erdõk Üzemi Központja 1949-ben négy
útépítõ kirendeltséget hozott létre. Ez-
zel kezdetét vette az erdõterületek út-
hálózattal történõ feltárása. Az 1952. év
elején önálló Erdõgazdasági Építõipari
Vállalat alakult. Építésvezetõségei fog-
lalkoztak az egész országban az erdé-
szeti burkolt utak kivitelezésével. A Zrt.
jogelõdje a Magasbakonyi Erdõgazda-
ság 1957-ben vette át az útépítések kivi-
telezését az Építõipari Vállalattól. A Zrt.
másik jogelõdjénél a Keszthelyi Erdõ-
gazdaságnál is megtörtént az útépítések
kivitelezésének átvétele. A Bakony tér-
ségében Építésvezetõségi, a Balaton-
Felvidéken Mûszaki Erdészeti szerve-
zetben történt a munkavégzés. A két
gazdaság 1970-ben egyesült. 1988-tól
két telephelyen, de egy szervezetben
történt az építési kivitelezés. Az Építés-
vezetõség 1992-ben kft.-vé szervezõ-
dött. Az építõ szervezet(ek) rendelkez-
tek lánctalpas erõgépekkel, gréderek-
kel, saját szállító és rakodó gépparkkal,
úthengerrel és a bányamûveléshez
szükséges berendezésekkel. Az Erdõ-
feltárási Alaptervek készítése 1956-ban
kezdõdött meg. A Magas-Bakony (37 400
ha) Erdõfeltárási Alapterve 1959-ben, a
Balaton-felvidéké (59 600 ha) 1960-

ban, a Balaton-felvidéki régióé (vala-
mennyi szektoré 140 000 ha) 1972-ben
készült el. A Balaton-felvidéki Erdõ és
Fafeldolgozó Gazdaság úthálózat fej-
lesztési terve 1982-ben született meg.
Eszerint az addig megépült 224 km út-
hálózatot további 232 km hosszú vonal-
lal kell bõvíteni. A feltárási alaptervek
elkészültével a saját kivitelezõ szerve-
zetek létrehozásával nagy lendülettel
épült a feltáróhálózat. 1982-ig évente 9-
10 km út épült. 1983-tól a folyamat
lényegesen lelassult, így évente átlago-
san csak 5-6 km út készült el. Az alkal-
mazott technológiák változatosak vol-
tak. Épültek itatott burkolatok, felületi
bevonatok és aszfalt burkolatok, ce-
mentes talajstabilizációk, tõzeges terü-
leten a töltésalapozásra Fiketex geotex-
tilt használtunk. 2003 óta 30 km út
épült, amelyek többsége kisebb erdõte-
rületek feltárását oldják meg, fõként sík-
vidéken, szerényebb mûszaki tartalom-
mal. Az erdõgazdaság átlagos feltártsá-
ga erdészeti utakkal 5,70 fm/ha, a közu-
takat is figyelembe véve 8,10 fm/ha. Bár
az alaptervekben megfogalmazottak
szerint még mintegy 100 km feltáróutat
kellene építeni, mégsem ez a probléma.
Jelenleg a meglévõ úthálózat felújítása,
illetve karbantartása vált rendkívül sür-
gõssé. 2008-ban elkészült a Huszároke-
lõpuszta–Farkasgyepû II. feltáróút be-
hajlásméréssel alátámasztott állapotfel-
vétele. Az állapotfelvétel alapján felújí-
tási terv készült. Pályázati lehetõséget
keresünk és a felújítást pályázati forrás
igénybevételével kívánjuk elvégezni
(EMVA). A utak terveit diplomaterve-

Új belépõk

Kecskeméti HCs: Pintye Imre er-
désztechnikus, Zalaegerszegi HCs:
Horváth György egyéb középfok,
Cseke Károly egyéb középfok, Mil-
lei Milán egyéb középfok, Sza-
bolcs-Szatmár megyei HCs: Sápi Fe-
renc erdésztechnikus, Sárospataki
HCs: Girdán Sándor egyéb közép-
fok, Tõkés Sándor egyéb középfok,
Bajai HCs: Osváth Gábor egyéb kö-
zépfok, Egri HCs: Lezák Sándor er-
désztechnikus, Kaszala Edit tanu-
ló, Balázs József faipari középfok,
Egyéni tag: dr. Riedl Rita egyéb fel-
sõfok, Visegrádi HCs: Bukta Péter
erdõmérnök, Békés megyei HCs:
dr. Puskás Lajos egyéb felsõfok,
Gyõr Magánerdõ HCs: Silniczki Ár-
pád erdésztecnikus, Csordós Diána
tanuló, Debreceni HCs: dr. Juhász
Lajos egyéb felsõfok.

Kerületvezetõ erdészek figyelem!

Az Erdészeti Lapok szerkesztõsége kéri a
kerületvezetõ kollégákat, hogy  aki meg-
õrizte szolgálati naplóját, juttassa el a
szerkesztõségbe. Szeretnénk ezekbõl a
feljegyzésekbõl kivonatolni, és a tanulsá-
gos, érdekesebb eseményeket, megfigye-
léseket közreadni. A naplókat természete-
sen visszajuttatjuk a feladónak. Ha fény-
másolatot kapunk az is alkalmas a szer-
kesztésre. Megkülönböztetett figyelem-
mel várjuk  idõs erdészek feljegyzéseit. 

A szerkesztõség
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zõk készítik, az építést korábban az Er-
dépszolg Kft. végezte. Jelenleg az úté-
pítéseket és az állapot fenntartási mun-
kákat vállalakozók végzik.

Az ünnepi megemlékezés zárása-
ként az Erdõfeltárás Szakosztály támo-
gatta Fábián Gábor okleveles erdõmér-
nöknek azt a kezdeményezését, hogy a
Bakony feltárásában, az erdõgazdaság
mûszaki fejlesztésében elévülhetetlen
érdemeket szerzett dr. Ecsedy Sándor
okleveles erdõmérnök nevét Huszárok-
elõpusztán, vagy annak környezetében
egy emlékmû örökítse meg. 

A szakosztályülés második napján a
Geomatikai, Erdõfeltárási és Vízgazdál-
kodási Intézet Erdõfeltárási Csoportja
bemutatta az állapotfelvétel és értékelés
informatikára alapozott módszerét, az
új állapotjelzõk szerepét. Dr. Kosztka
Miklós egyetemi tanár röviden ismertet-
te az állapotfelvétel és értékelés elméle-
tét. Dr. Péterfalvi József egyetemi do-
cens bemutatta az informatikára alapo-
zott szubjektív állapotfelvételi eljárást.
Ennek lényege, hogy a mérõgépkocsi-
ban ülõ két értékelõ személy a kátyú-
kat, repedéseket és keresztmetszeti tor-
zulásokat kiterjedésük szerint méret-
csoportokba osztják és azok helyét
érintõképernyõs adatrögzítéssel tárol-
ják. A kiértékelõ program ennek alap-
ján kialakítja az út szubjektív állapotát
jellemzõ J járhatósági értéket. A burko-
lat állapotának értékelése mellett a pad-
kák, árkok és a rézsûk állapotát is érté-
kelik. Primusz Péter doktoráns elõadá-
sában a nehéz ejtõsúlyos dinamikus te-
herbírásmérést (FWD) ismertette. A ha-
gyományos behajlásmérõvel végzett te-
herbírás-mérésnél és értékelésnél az ej-
tõsúlyos berendezéssel gyorsabban,
lényegesen több információt tartalmazó
mérést lehet megvalósítani.

Dr. Markó Gergely egyetemi docens
bemutatta a komplex kiértékelésére ki-
dolgozott programot.A torzult kereszt-
szelvények gyors felvételét teszi lehetõvé
az általa vezetett fejlesztõ csoport alkotta
profilográf. A lézeres távmérõvel és dõ-
lésmérõvel felszerelt mûszer 2 cm-
enként rögzíti a keresztszelvény felületét.

Tímár György erdészeti igazgató ve-
zetésével bejártuk a Roth Gyula tanös-
vényt. Az érdekes erdõmûvelési kísérle-
tek eredményei mellett megismerked-
hettünk az erdõfeltárás és erdõmûvelés
kapcsolatával. Köszönetünket fejezzük
ki Horváth László vezérigazgatónak aki
a szakosztályülés megtartását támogat-
ta, Diósi Gyula vezérigazgató-helyettes-
nek a szakosztály fogadásáért és az er-
dõgazdaság tevékenységének a bemu-

tatásáért, valamint Balogh József mûsza-
ki osztályvezetõnek a fáradtságot nem
ismerõ szervezésért. Az ünnepélyes és
tartalmas szakosztályülésen 35 fõ vett
részt. 

Balogh József, 
dr. Kosztka Miklós

Ez évben a Nyírerdõ Zrt. Gúthi Erdésze-
ti Igazgatóságánál tartotta õszi ülését az
Országos Erdészeti Egyesület Vadgaz-
dálkodási Szakosztálya. A gúthi dám-
állomány a földkerekségen alighanem a
legjobb, hiszen a világranglista elsõ
húsz helyezettje közül hat innen került
ki, közöttük a két elsõ is. 

Gúthot a házigazda, Bartucz Péter
igazgató mutatta be:

A vadászterület 13 ezer hektár, nagy
elõnye, hogy az erdészházakon kívül
alig akad lakott hely. Az adottságokat
jól jellemzi, hogy a leghosszabb nyila-
dék, ami sehol nem jön ki az erdõbõl,
14 kilométer hosszú!

Bár a fõ téma a vadgazdálkodás volt,
nem lehetett megkerülni az erdõmûve-
lés kérdéseit sem. A vidékre az 1800-as
évek közepén hozták be az akácot – az
itteni állomány, a hosszú, egyenes tör-
zset növesztõ árboc akác a Nyírség kin-
cse lett. Az akác mellett a kocsányos
tölgy a másik fõ fafaj.

Bartucz Péter elmondta, hogy régen
Gúth jellemzõen apróvadas terület volt,
a mezei nyúl, a fácán és a fogoly mellett
egy kevés õz képezte a vadállományt. A
XIX. századig elõfordult a farkas és a
kajtatóebekkel vadászott nyírfajd is.

A selejtezés fõ irányelveként említet-
te, hogy a bikaborjakat egyáltalán nem
lövik, hanem megvárják az elsõ vagy a
második agancs felrakását. 

A többi vadfajról elmondta, hogy
300–350 gím is él a területen, a dámhoz
hasonló elvek szerint selejtezik õket. Az
állomány jelentõs része a kárpáti vérvo-
nalból való, a szárhossz 120–130 centi-
méteres. Eddig évi öt-hat gímbika és 15-
20 tarvad került terítékre, ez a mennyi-
ség a tervek szerint nõni fog.

Gúthon a disznóállomány is kiváló, a
szabad terület mellett két kert is várja a
vadászvendégeket. Õz fõleg az erdõ-

tömb körüli mezõgazdasági területeken
él. Elõfordul itt a róka, a nyest, a nyuszt,
a görény, a menyét, a hermelin. Az utol-
só farkast 1995-ben lõtték.

Gúth jó szalonkázó hely volt, hogy a
múltról is beszéljünk – említette sokunk
szívfájdalmát Bartucz Péter.

Az ismertetõt rögtönzött trófeabemu-
tató követte, amelyen kiderült: a 2008-
ban november elejéig elejtett 46 gúthi
bika közül öt bronz-, öt ezüst-, 28 pedig
aranyérmes lett, úgyhogy a jövõre gon-
dolva jó pár öt kiló körüli trófeát viselõ
bikát még meg is hagytak! 

Láthattunk két agyarpárt is, egyik
26,2, a másik 24,3 centiméteres. 

Bartucz Péter elmondta, hogy a ter-
vek között szerepel egy erdészeti skan-
zen kialakítása is, hiszen megõrizte a
korábbi évszázadok hangulatát: van itt
istálló, tucatnyi gyönyörû, sárga gidrán-
nal és magyar félvérrel, külön szín a ko-
csiknak, hintóknak, szánoknak, minde-
zek mellé, ahogyan a fogatok mûködte-
tése megkívánja, kovács- és szíjgyártó
mûhely is. Amint megtudtuk, egy fogat
fenntartása többe kerül, mint egy terep-
járóé, de a hintóval vagy a szánnal való
barkácsolás hangulatát a vadászvendé-
gek nagyra tartják.

Maga az erdészet valóságos kastély, az
irodák felett konferenciateremmel, a to-
rony teraszán kilátóval, a tetõtérben még
négy vendégszobával – a híres Zöldház. 

A program este az erdészet konfe-
renciatermében filmvetítésekkel folyta-
tódott – ezek témája mi más is lehetett
volna, mint az akác és a dám.

Az esti program elsõ elõadójaként
Pintér István, az FVM Természeti Erõ-
források Fõosztályának helyettes veze-
tõje adott tájékoztatást a vadászati tör-
vény módosítása során várható változá-
sokról. A fontosabbak között említette,
hogy a törvény hatálya az állatkertben
tartott vadat kivéve a jövõben ki fog ter-
jedni mindenre, így a vadaskerti és a va-
dasparki állományokra is. Szintén a je-
lentõsebb változások közé sorolható,
hogy a földtulajdonosok vadászati kö-
zössége vitás ügyeiben a jövõben önál-
lóan perelhet és perelhetõ is lesz, ugyan-
akkor kötelezettségeket vállalhat, jogo-
kat és képviseletet szerezhet.

Elõadásában szó esett a különleges
rendeltetésû vadászterületek 2010 utáni
egyben tartásának kérdéseirõl – ez biz-
tosítottnak tûnik –, a haszonbérletekrõl,
az uniós vadvédelmi irányelveknek va-
ló megfelelésrõl, illetve az ettõl való el-
térés lehetõségeirõl.

Kondor Endre, az Ipoly Erdõ Zrt. vadá-
szati tanácsadójának témafelvetõ kérdé-
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seire válaszolva a trófeabírálatról elmond-
ta, hogy ez a német vadászati kultúrkörre
jellemzõ, máshol szinte ismeretlen. Fenn-
tartása mindenképpen kívánatos. 

Elõadása után dr. Szendrei László, a
Nyírerdõ Zrt. vadgazdálkodási szakre-
ferense adott részletes tájékoztatást a
cégrõl. Változatlanul négy vadgazdál-
kodási egységet mûködtetnek, az
összesen 22 739 hektárnyi vadászterület
52 százaléka állami tulajdon.

A cég vadaskertjeiben intenzív va-
dásztatás folyik, ezek összesen 1751
hektáron fekszenek és két új disznós-
kert kialakításába is belekezdtek. A ló-
nyai kert és vadászház különösen jó he-
lyen van, az Unió és Ukrajna határán.
Ami a vadászvendégeket illeti, kelet fe-
lé kell tekintenünk!

Az oktatás és kutatás helyzetérõl el-
mondta, hogy a debreceni egyetemmel és
az erdészeti szakiskolákkal is gyümölcsö-
zõ együttmûködést alakítottak ki az el-
múlt években; Kaknics Lajos vezérigazga-
tó és Bartucz Péter címzetes egyetemi do-
cens segíti a kutatómunkát, amibõl persze
a hallgatók is kiveszik részüket.

Dr. Juhász Lajos, a Debreceni Egye-
tem Mezõgazdaság-tudományi Kar Ter-
mészetvédelmi, Állattani és Vadgazdál-
kodási Tanszékének vezetõje a Nyírer-
dõ Zrt. nyírfajd-visszatelepítési prog-
ramjáról adott részletes tájékoztatást:
Magyarországon egyedülálló kezdemé-
nyezést vállalt fel ezzel a cég.

A faj a jelenlegi határokon belül nem
él szabadon, az utolsó, hitelesnek elfoga-
dott megfigyelés 1966-ból, a Bükk-fenn-
síkról származik. A XIX. századig a Bükk,
a Mátra, a Zemplén, a Karancs-Medves, a
Kõszegi-hegység, Vas megye és a Nyír-
ség tartozott az élõhelyek közé. Az eddi-
gi telepítési kísérletek nem vezettek
eredményre. A magashegyi és a közép-
hegységi területek mellett a síksági lápvi-
dékek is kielégíti a nyírfajd igényeit.

A nyírfajdprogram célja ezen õshonos
madárfaj önfenntartó állományának lét-
rehozása a Nyírség természetközeli élõ-
helyein – mondta dr. Juhász Lajos.

A technológiáról szólva elmondta, hogy
a madarakat zárt volierekben tenyésztik. 

Az elsõ, oroszországi eredetû példá-
nyok 2005-ben érkeztek Németország-
ból. Ez azért is kedvezõ, mert ezek õsei
síksági láperdõkben éltek. Az állomány
2008-ra 128 egyedre gyarapodott, ebbõl
111 importált, 17 pedig a tenyésztésbõl
származik.

Az élõhelyi igényekrõl elmondta, hogy
a tölgy-kõris-szil ligeterdõk, gyöngyvirá-
gos tölgyesek, nyír- és égerlápok többfelé
fennmaradtak itt, az öreg erdõk és a fiata-
losok mozaikosan helyezkednek el, ami
kedvezõ a faj szempontjából. A nyírfajd a
vizes élõhelyeket is szereti.

A faj fõ predátoraként említette a hé-
ját, a fészekaljakra a vaddisznók, a ró-
kák és a hollók jelentik a fõ veszélyt.

Dr. Hõnich Miklós állatorvos a vade-
gészségügy idõszerû kérdéseirõl tartott
elõadást, majd Kaknics Lajos, a Nyírerdõ
Zrt. vezérigazgatója és helyettese, Fekete
György mutatta be a társaság erdõgazdál-
kodását.

A Szakosztály ügyrendi programja
keretében, tagjai sorába vette fel Fáczá-
nyi Ödön újságírót, a Vadászati Hagyo-
mányokat Ápoló Kulturális Bizottság el-
nökét, valamint ifj. Gyenes István erdõ-
mérnököt, a Pilisi Parkerdõ Zrt. Gödöl-
lõi Erdészetének mûszaki vezetõjét.

Haraszti Gyula titkár közvetítette Kro-
nekker Józsefnek, a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. vezérigazgatójának meghívását
a Szakosztály tavaszi tanulmányútjára.

Másnap a terepi programmal folyta-
tódott a látogatás, amelynek során a
vendégek fogatokkal keresték fel az
1991-ben, majd 2006-ban a világranglis-
ta elsõ helyét elfoglaló dámbikák elejté-
sének kopjafával jelölt színhelyét. (Bi-
zonyára az is világrekord, hogy a ven-
dégek mindkettõt Baráth Béla vadásza-
ti ágazatvezetõ kíséretében ejtették el.)
A helyszínen az ágazatvezetõ emléke-
zett vissza a 17 évvel ezelõtt történtek-
re, majd a vadgazdálkodási szakosztály
emléktáblájával is ellátott kopjafánál az
egykori elnök, Kondor Endre idézte fel
a korábbi látogatását.

A kopjafára felkerült a vadgazdálko-
dási szakosztály emléktáblája.

Ezután egy szép fekvésû erdõrész-
ben a vendégek és a házigazdák közö-
sen emlékeztek meg a 39 évesen el-
hunyt Géber Miklós erdészrõl. Amint
Bartucz Péter mondta, kiváló munka-
társuk tragikusan korán hunyt el, de tel-
jes életmûvet alkotott. Rá emlékezve
november 5-étõl az általa tájesztétikai
szempontból ültetett platánfasor a Gé-
ber-allé nevet viseli.

A terepi program egy nyírfajdvolier
meglátogatásával ért véget.

Faragó Zoltán

Az Oktatási Szakosztály 2008. novem-
ber 18-án tartotta ez évi második rendez-
vényét, Ásotthalmon, a 125 éves Bedõ Al-
bert Erdészeti Szakiskolában.  A szakosz-
tályülésre a szakosztály tagjai és az Egye-
sület vezetõsége mellett meghívást kap-
tak a régió egyesületi kitüntetettjei, vala-
mint a Csongrádi Helyi Csoport nyugdíja-
sai.  A program az iskola történetének és
jelenlegi mûködési körülményeinek be-
mutatásával kezdõdött, amelyet Andrési-
né dr. Ambrus Ildikó igazgató asszony
tartott.  A Szakosztály megvitatta az erdé-
szeti géptan oktatásának helyzetét.  A fel-
sõfokú erdészképzés géptani oktatásáról
dr. Horváth Béla professzor (NYME, Er-
dészeti-Mûszaki és Környezettechnikai
Intézet), a középfokúról Hanyvári Zsolt
(Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola,
Sopron), a szakmunkásképzés géptani
oktatásáról Fõdi Csaba (Bedõ Albert Szak-
iskola, Ásotthalom) tartott beszámolót.
Az elõadásokat a jelenlévõk hozzászólá-
sokkal, kérdésekkel egészítették ki, ame-
lyekben a géptan témája mellett megje-
lentek a szakképzés jelenlegi helyzetével
kapcsolatos gondolatok, vélemények is.

A szakmai vita után Puskás Lajos az
Egyesület elnökségi tagja oklevelet és
jutalomkönyvet adott át Göbölyös Vik-
tornak, a Bedõ Albert Szakiskola 10. A
osztályos tanulójának, aki az FVM, az
Állami és magánerdõ-gazdálkodók, az
OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztá-
lya, és a DALERD Zrt. internetes pályá-
zatán elsõ helyezést ért el.

A délutáni programban a résztvevõk
megtekintették a Bedõ-ligetet (Ásottha-
lom 18E).  A védett erdõrészlet adatait, az
Erdõgazdaság további terveit, szándékait
Juhász Pál erdészeti igazgató, valamint
Puskás Lajos a DALERD tájékoztatási igaz-
gatója ismertették.  A terület Bedõ Albert-
hez és Kiss Ferenchez kötõdõ történetérõl
Fröhlich András címzetes igazgató tartott
tájékoztatást, majd a résztvevõk a gyönyö-
rû, késõ õszies idõben bejárták a ligetet.

dr. Folcz Tóbiás




