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A Mecseki Erdészeti Zrt. a világhálón
keresztül kívánja megismertetni az álta-
luk végzett termelési munkát. A társa-
ság ezzel kíván nyitni a Mecsekért ag-
gódó zöldszervezetek irányába. Az álla-
mi társaság nyitása azért is fontos, mert
a zöldszervezetek korábban többször is
a mecseki fák védelméért szálltak síkra,
tartva attól, hogy a biomassza-tüzelésû
pécsi erõmû táplálása miatt drasztikus
mértékben fogyatkozik az állomány.

Az állami tulajdonú Mecseki ERDÉ-
SZETI Zrt. termelési vezérigazgató-he-
lyettese, Szõnyi János elmondta: azt sze-
retnék bemutatni, hogy miként végzik
munkájukat a kezelésükben lévõ 54 ezer
hektárnyi erdõterületen, hiszen a termé-
szetjárók számára az ekkora volumen-
ben zajló gazdálkodás rendkívül nehe-
zen áttekinthetõ. Erdészetenként lebont-
va, különbözõ térképen külön jelezve az
egyes tevékenységeiket, összesen 54
pontos rajzot tettek közzé, s egy külön
táblázatban is bemutatják adataikat.

Tájékoztatása szerint a darabonként
kevesebb mint öthektáros erdõrészle-

tek állományát mûszerrel mérte fel a
hatóság, így ismert a populáció kora, ál-
lapota, ami alapján meghatározható a
következõ húsz-harminc esztendõre
vonatkozó gazdálkodás.

A honlapon részletesen közlik azt is,
hogy mely területeken végeznek úgy-
nevezett erdõfelújítást. Jelzik azt is, a
Mecsek mely erdõrészein folytatnak
úgynevezett erdõnevelést, azaz a szak-
mai szempontból nemkívánatos egye-
dek eltávolítását, ritkítást. Állítása sze-
rint a 80–130 éves állományt érinti a fa-
kitermelés, a csereseket 80 évesen, a
bükköt és a tölgyet 100–130 éves korá-
ban vágják ki.

A vezérigazgató-helyettes kiemelte, az
elmúlt két évtizedben elöregedtek az ál-
lami erdõk fái, mert kisebb területen vé-
geznek fakitermelést, mint amelyen a vá-
gásérett, 100 év körüli populáció megta-
lálható. Átlagosan évente a teljes állo-
mány egy százalékát termelhetnék ki, ez-
zel szemben csupán 0,7 százaléknyi részt
érintenek a fakivágások. Tíz évvel ezelõtt
még 300 ezer köbméternyi fát vágtak ki a

mecseki erdészet fennhatósága alatti ren-
getegbõl, ma már egyharmaddal keve-
sebbet – elsõsorban a természetvédelmi
szempontok érvényesülése miatt. Ma
már a szálaló, azaz a nagyobb, egybefüg-
gõ erdõrészletek megtartásával végzen-
dõ munkálatokra helyezik a hangsúlyt.
Véleménye szerint azért fontos, hogy
mindenki számára hozzáférhetõvé válja-
nak az adataik, mert a szükséges infor-
máció nélkül nem lehet megítélni a mun-
kájukat, s azt, hogy pontosan milyen te-
vékenységeket folytat az erdészet.

A tubesi radar védelméért harcoló
Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvi-
võje, Vicze Csilla az erdõgazdaság lé-
pésével kapcsolatosan úgy nyilatko-
zott: örül a munkák nyomon követhe-
tõségének, ugyanakkor az erdõtör-
vény célját kell figyelembe venni elsõ-
sorban. Eszerint a feladat az erdõ meg-
óvása, s nem szabad kiskapukat ki-
használva, elszigetelt területeken tar-
vágásokat végrehajtani.

Bóka Máté Ciprián
(Magyar Nemzet)

Világhálón a mecseki erdõk

Rekordméretû fákat ta-
láltak Somogyban a Du-
na-Dráva Nemzeti Park
munkatársai. A most föl-
lelt szilfa az 582 centimé-
teres törzskörméretével,
valamint a vadkörte a
maga 370 centiméterével
országos elsõ a maga ne-
mében. (A törzs-körmére-
tet a talaj fölötti 0–130
centiméter közötti ma-
gasságban mérik.) Mind-
két fa elhagyott, becser-
jesedett legelõn áll Tap-
sony, illetve Gadány ha-
tárában, olyan helyen,
ahol a madár is alig jár,
legföljebb a nemzeti park kutatói.

Hazánk legtermetesebb fáiról egyéb-
ként nyilvános lista áll rendelkezésre,

ami a www.dendroma-
nia.hu honlapon olvas-
ható. A honlapot Pósvai
György, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Sze-
gedi Biológiai Központ
Biológiai Intézetének
igazgatója tartja fönn, és
– bejelentések alapján is
– folyamatosan frissíti.
Ebbõl kiderül, hogy ha-
zánk legnagyobb tör-
zskörméretû fái a fekete
és a fehér nyár közül ke-
rülnek ki. A csúcstartó
1064 centiméteres kör-
méretével a Révfalu ha-
tárában álló fekete nyár,

de rajta kívül Adony, Süttõ és Köröstar-
csa is büszkélkedhet 1000 centimétert
meghaladó törzskörméretû nyárfákkal.

Biztos második helyen áll a pápai pla-
tán a 992 centiméteres körméretével, de
a szabolcsbákai 840 centiméteres fûz is
csúcstartó a maga nemében, Szent-
györgyvár és Nagykutas pedig a rekord-
méretû, a 810 centiméteres körméretet
meghaladó szelidgesztenyéivel dicse-
kedhet.

A tölgyek versenyében a Bak határá-
ban álló kocsányos tölgy viszi el a pál-
mát a 740 centiméterével, Ikervár pedig
a 642 centiméteres hegyi juharjával tû-
nik ki. A különlegességek tekintetében
Iharosberény verhetetlen: az 537 centi-
méteres körátmérõjû himalájai cédrusa,
valamint a 712 centiméteres óriás ma-
mutfenyõje egyaránt rekordnak számít.
Iváncsa az 582 centiméteres törzskör-
méretû tulipánfája miatt nevezetes, Kõ-
szeg pedig azért, mert olyan hatalmas
kúszó borostyánnak ad otthont, amely-
nek körmérete 85 centiméter.

V.L.
(Szabad Föld)
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