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A pécsváradi lõtéri találkozóra érkezõ
buszokat viharos erejû szél köszöntötte.
Az idõjárási körülmények miatt baleset-
veszélyes Zengõ-hegyre tervezett túrát
egy, az elõzetes tervek és híresztelések
ellenére jóval kényelmesebb séta vál-
totta fel.  A lõtéri sorompótól az erdõ-
gazdasági úton haladtunk a Diós-kútig,
majd innen a turista utat követve jutot-
tunk Kisújbányára a Kelet-Mecsekben
szervezett szakmai programok találko-
zási helyére. 

Utunk a Zengõ északi lábánál veze-
tett, az átalakító üzemmódba sorolt Ré-
kai tömb határán. Ez egy 600 hektáros,
70%-ban 60-90, 30%-ban 90-100 éves
korosztályba esõ, õshonos kemény
lombos fafajokból álló erdõket magába
foglaló terület. Itt az idei évtõl végrehaj-
tott munkák legfõbb hosszú távú célja a
szálaló erdõszerkezet kialakítása, a ter-
mészetvédelmi elõírásokat és igényeket
messze szem elõtt tartva. 

Utunk során az elsõ megállóhelyen a
kialakított és országosan használatban
lévõ  nevezéktanról és a kezdéskor ki-
tûzendõ, és a következõ évtizedekben
(századokban) követendõ célokról be-
szélgettünk.

A második stációnál egy, az idei év-
ben már fahasználati tevékenységgel
érintett, és az átalakítás kezdõ fázisában
lévõ növedékfokozó gyérítést néztünk
meg. A 60 éves bükkös-kocsánytalan
tölgyes fafaj összetételében, szerkezeté-
ben, termõhelyi jellemzõiben (stb..) al-
kalmas a kiinduló állományra alapozott
szálaló erdõvé alakításra. Elsõ lépésként
megkerestük az értékfákat, melyek ko-
ronaalakítására, uralkodóvá válására fel-

sõ szintû gyérítéssel nagy gondot fordí-
tunk. Ezen fák (nagyrészt tölgyek) egye-
dei fogják alkotni az évtizedek alatt ki-
alakuló szálaló erdõkép árnyaló szintjét.
Azokon a területrészeken, ahol már
megjelent újulatot találtunk, ott kisebb
lékek nyitásával próbálunk annak meg-
maradásáról és fejlõdésérõl gondoskod-
ni. Ezen üzemtervi ciklusban marad
érintetlen részterület is viszont újulat
nélküli (fõleg bükkös, gyengébb minõ-
ségû faanyagot adó részeken), nudum
körülmények között a lombsátor cso-
portos, egyenlõtlen erélyû meglazításá-
val indukáljuk az utódnemzedék megje-
lenését. Nem titkolt távlati célkitûzés mi-
nõségi, dimenziós faanyagot adó fák
nevelése, melyek maximális folyónöve-
dékérõl a folyamatosan fenntartott fény-
helyzet gondoskodik. 

A program során mindvégig jellem-
zõ volt az élénk érdeklõdés és véle-
ményalkotás, ami biztosan a felvetett
problémák és megoldások aktualitását
is bizonyítják. Mindenki tudja, hogy az
erdõben, kollégákkal beszélgetve az
idõ gyorsan telik.  Ez sajnos itt sem volt
másképp, így a Kisújbányáig vezetõ út
hátralévõ részének megtétele feszített
tempóban történt. 

Elhaladtunk a bánáti bazsarózsa
egyik legnagyobb területû csoportja
mellett, mely sziromleveleit az elõzõ
héten hullatta le, így csak egy tájékozta-
tó táblán csodálhattuk meg színpompás
virágát.

A ledolgozott kalóriákat a Kisújbá-
nyán szervírozott borok, rétes és egyéb
finomságok pótolták.

Nagy Attila

Kelet-Mecsek: Átalakító üzemmód

Pécsvárad, csinos magyar-német m.város, Baranya vmegyében, a Mecsekhegy déli
tövében, Pécshez 2 órányira: 1950 kath., 820 ref., 42 g., 13 ágostai, 27 zsidó lak.,
kath. és ref. plebániákkal. – A Mecsek oldalából csergedezõ patakok, szõlõhegyek,
erdõk, szilvás, gesztenyés és gyümölcsös kertek, s a szelid éghajlat e várost a legre-
gényesebb lakhelylyé varázsolják. Épületei csinosak, köztük elsõ helyen az igen
szép és nagy kath. templom áll szép kálváriával, melly a mostani t. plebanus buzgó-
sága által jött létre. Az uradalmi kastély kõfallal körülvéve, a város legmagasabb ré-
szén áll. A megyében tanyázó lovas ezred stabja itt szokott fekünni. Szent István
apostoli királyunk 1000-dik évben itt a benedeki szerzeteseknek gazdag apátságot
alapitott, mit Damaslaus herczeg, Szent László, II. Béla és II. Geyza kegyessége is
nevelt, ez a törökök bejövetléig csak az esztergomi érsektõl függvén, virágjában va-
la. E kolostorban, mint legbiztosabb mendék helylyen vala vak Béla elrejtve, míg
1129-ben gróf Ottmár és Pál püspökök bizodalmas beszélgetés közt hollétét föl nem
fedezték a királynak, ki Bélát tüstint udvarába hozatta és kormánytárssá emelte. II.
Geyza idejében égés dult e monostoron, megemésztvén többek közt arany és drága-
kövekkel ékes feszületeket és kelyheket. – A törökök idejében csak csekély haszon-
bért huzott némellykor az illetõ apát, miglen Mária Therézia az egész apátságot,
melly roppant uradalomból áll, s mellynek feje Pécsvárad, a magyar kir. egyetem-
nek ajándékozá, s melly jelenleg is birtokában van. Nem rég saját postahivalt nyert.
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