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A Gemenci Erdei Vasút keselyûsi meg-
állója melletti „Õcsény 30C” erdõrész-
letben, 0,8 hektáron a régi nemes nyár
állományt õshonos fehér nyár erdõre
cserélte le az erdõgazdaság. 

A „Hogyan lesz itt erdõ?” program ke-
retében a Gemenci Erdei Vasút keselyûsi
megállója melletti „Õcsény 30C” erdõ-
részlet felújítását a környékbeli gyerme-
kek is gyakorlati munkájukkal segítették. 

Az õcsényi 4. osztályosok idén
õsszel október 20-án erdész szakembe-
rek iránymutatásával, feladatlapok se-
gítségével, és fotók készítésével már
felmérték az erdõfelújításra kijelölt terü-
letet (élõvilág, növényzet, terepviszo-
nyok). Most az elõkészületi munka gyü-
mölcseként a diákok részt vettek a faül-
tetés szép és tanulságos munkájában is. 

A több, mint 1000 facsemete ültetése
után a Gemenc Zrt. olyan tanösvényt is
kialakít majd, amelynek segítségével az
elkövetkezõ években a látogatók végig-
kísérhetik egy új erdõ létrehozásának
és fejlõdésének állomásait. 

„Meggyõzõdésünk szerint csak a ge-
nerációkon átívelõ természetszeretet-
bõl fakadó természetvédelem lehet si-
keres. Mindezért folytatjuk az általános
iskolások oktatását az üres vágásterüle-
ten történõ faültetéssel.” – jelentette ki
Csonka Tibor vezérigazgató.

Az erdõ a tervek alapján elegyes lesz.
Vénic-szillel elegyítik a fehér nyarat az er-
dész szakemberek. Ez a fafaj a területen õs-
honos, és kiváló a második lombkorona-
szintbe. Az erdõtörvény elõírása és a szak-

mai igényesség követelményének megtar-
tása mellett a társaság tudatosan biztosítot-
ta, hogy a véghasználatot követõ felújítást
õshonos fafajjal teszi meg. Mindezt azért
vállalta a Gemenc Zrt., hogy mindinkább
természetközeli erdõt hozzon létre.

Baricz Árpád

Õshonos csemeték és a diákok

Ne tessenek megijedni, nem egy új fafajt
fedeztem fel, egyszerûen csak az történt,
hogy miután a „megélhetési bûnözõk”
kilopták a pusztavacsi akácosunk nagy
részét, a „jobban élni akaró bûnözõk” el-
kezdték kilopni a mellette lévõ fiatal ne-
mes nyáras vastagabb fáit is.

Az örkényi rendõrkapitány kijelentet-
te, hogy õk bizony tehetetlenek, mert
hiába is tudják, hogy kik a nagyüzemi fa-
tolvajok, meg hogy ki a raklapgyártó nagy-
üzemi orgazda, ha van valamennyi
számlával igazolt faanyaga, akkor nincs
ember, aki meg tudná mondani, hogy
melyik a hivatalos és melyik a lopott áru.

Miután tényleg nincs ember, aki az
erdõt így ezerszeres járõrözéssel is meg
tudná védeni, nem maradt más hátra,

mint a középkori lótolvajok ellen már
bevált módszer, a „billogozás”, ese-
tünkben a fák vörösre festése, és láss
csodát, mert megszûnt a falopás, lega-
lábbis ebben az erdõben.

A módszer bizonyára határtalan le-
hetõségeket tárt fel. Hazánk erdeit lehet
majd évjáratonként kékre, zöldre, bar-

nára, sárgára vagy feketére, késõbb pe-
pitára és csíkosra is festeni, a ráérõseb-
bek pedig tájjellegû, kalocsai, somogyi
vagy matyó mintákkal is díszíthetik a
veszélyeztetett fatörzseket.

Fát már a nagyapám Vác környéki
erdejébõl is loptak a régmúlt idõkben,
és mivel õ egy igen béketûrõ ember
volt, ilyenkor csak annyit mondott,
hogy „bizonyára nem a polgármester
lehetett a tettes, meg hogy jó annak,
akitõl van mit ellopni”.

Nagyapám erdeinek egy részét ké-
sõbb sikerült kárpótláson visszavásárol-
nom, a világ pedig csak annyit válto-
zott, hogy tõlem már lopott polgármes-
ter is és a zalai vadõr is, és hogy én is
örülök annak, hogy tõlem is van mit el-
lopni, csak legalább ne büntessenek
meg érte…

Dr. Czerny Károly

A „vörös nyáras” titkai
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