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Erdészeti nyílt nap Egerben

feltáró utak felé döntik a fákat, ahonnan a legallyazott törzse-
ket már viszonylag könnyen ki lehet közelíteni az erdei rako-
dókra.

A 10-15 cm alatti oldalágak általában az erdõterületen ma-
radnak, amelyek elkorhadva az erdei talajok humusztartal-
mát gazdagítják.

A tölgyesekben a szálaló üzemmód kérdése kicsit össze-
tettebb, hiszen az indító bontóvágás után a tölgyújulat nap-
fényt kap ugyan, de a talaj is nedvesedik, elõsegítve ezzel a
kõrisek és juharok elterjedését, a vaddisznók pedig feleszik a
makkot, így azután a kisebb-nagyobb foltok induláskori be-
kerítése ajánlott.

A szálalás elterjesztésében a pilisiek úttörõ feladatot vállal-
tak, hiszen az elviekben ismert, de a gyakorlatban nem alkal-
mazott gazdálkodási mód olyannyira új volt, hogy még
üzemtervi elõíráskód sem volt, és a vágásérettségi kort is csak
a 990-es technikai számmal tudták jelölni.

A szálalás bevezetése óta a Pilisszentkereszti Erdészet te-
vékenységének jövedelmezõsége a támogatásoktól függetle-
nül is jelentõsen javult, ezért ezt az erdõgazdálkodási módot
az erdõgazdaság minden erre alkalmas erdejében bevezették
vagy a bevezetését tervezik.

A részt vevõ kollégák számára kellemes volt az idõ, sokat
tanultunk és jó ellátásban volt részünk, így azután dr. Balázs
István, a Magánerdõ csoport és a Szakosztály elnöke jó érzés-
sel köszönhette meg mindannyiunk nevében ezt az igen
hasznos és tanulságos szakmai napot.

Dr. Czerny Károly

„Igazi” erdõvé változott az egri Ér-
sekkert a „2011 Az erdõk nemzetkö-
zi éve” alkalmából rendezett I. Erdé-
szeti nyílt napon. Az EGERERDÕ Zrt.
elsõsorban az óvodásokkal és általá-
nos iskolásokkal szerette volna meg-
ismertetni a cég tevékenységét. 

Dr. Jung László vezérigazgató és Ha-
bis László polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd Horváth László
kormánymegbízottal közösen elültették
az év fáját, egy tiszafát.

Ezután a gyerekek birtokukba vehet-
ték az Érsekkertet, ahol kilenc állomá-
son vártuk õket. A növények leveleinek
és terméseinek megismerése után a ma-
dárhangok felismerésében tehették pró-
bára tudásukat. A különbözõ állatok
preparátumainak és trófeáinak megte-
kintése mellett vadászkutyákat simogat-

hattak. A rovarokkal való ismerkedés leg-
izgalmasabb része a szorgos méhek be-
mutatása volt egy valódi méhkaptárban.

Az erdész mun-
kájából munka
közben lehetett
megfigyelni az ap-
rítógépet, az LKT-t,
de forwardert, ra-
kodógépet és hasí-
tógépet is bemutat-
tunk a kihagyhatat-
lan motorfûrészek
mellett. A mellék-
haszonvételek kö-
zül teákat, lekváro-
kat, szörpöket és a

legkülönfélébb erdei gyümölcsöket lehe-
tett megkóstolni. Megmutattuk azt is, me-
lyek a legfontosabb szabályok kirándulás
közben, hogyan rakjunk tüzet, és mi
mindenre kell figyelni az erdõben. 

Mintegy 1500 óvodás, általános isko-
lás és középiskolás vett részt az Erdésze-
ti nyílt napon, így becsléseink szerint a
családokkal, szülõkkel és a többi látoga-
tóval együtt több mint 2000-en jöttek el.
Ahogy dr. Jung László a köszöntõjében
mondta, lefordíthattuk az erdõ különle-
ges, nemzetközi nyelvét magyarra. Hi-
szen „amikor a tölgyet kivágják, az egész
erdõ visszhangzik az esésétõl, de száz
makkot vet csöndben egy észrevétlen
szellõ” (Thomas Carlyle).




