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Mint minden tavasszal, azon erdõmér-
nök-hallgatók, akik az erdészeti szapo-
rítóanyag-termesztés és nemesítés, az
erdõismerettan, az erdõmûvelés-erdõsí-
tés, valamint az erdõmûvelés-erdõne-
velés tantárgyakat lehallgatták, részt
vettek a háromnapos erdõmûvelés ta-
nulmányúton.

A Lenti Erdészet területén Gróf And-
rás és munkatársai kalauzoltak minket.
A program során elõször az erdészet, il-
letve az erdõgazdaság ismertetésére ke-
rült sor a 2010 júniusában felszentelt
magyarföldi fatemplom tövében. Ezu-
tán Palotai István emlékmûvénél Ko-
vácsné Gergácz Judit erdõmûvelési
ágazatvezetõ ismertette a térség erdõ-
gazdálkodásának történetét, a kispa-
raszti szálalás üzemmód jelenlegi lehe-
tõségét, annak elõnyeit, illetve nehéz-
ségeit (lásd még a július-augusztusi,
vándorgyûlést taglaló számot. A szerk.).
Lukács István fahasználati ágazatvezetõ
egy szálalóvágásos terület elsõ fahasz-
nálati beavatkozás végrehajtásának
eredményeit mutatta be. Ezek után
megtekintettünk egy egyhektáros, be-
kerített kísérleti területet, illetve Gróf
András igazgató egy 17 éves erdeife-
nyõ-állomány természetes erdõfelújítá-
sának történetén keresztül elemezte a
fafaj természetes felújításának elõnyeit,
végrehajtásának nehézségeit.

Másnap a Gyõri Erdészet területén
Limp Tibor igazgató köszöntötte a hall-
gatókat. A terepi program elsõ részében
megismerkedtünk az eurázsiai hód
visszatelepítésének történetével, illetve
az általuk okozott károk formáival és
mértékével. Ezután az igazgató részletes
és átfogó ismertetést adott a Szigetköz
kialakulásáról, a terület erdõgazdálkodá-
si sajátosságairól, a Duna elterelésének
történetérõl, az erdõgazdálkodás–termé-
szetvédelem–vadgazdálkodás elõtt álló
feladatokról. Majd a helyszínen szemlél-
hettük meg egy kocsányos tölgyes mes-

terséges erdõfelújítását. Délután megte-
kintettük az ásványrárói csemetekertet,
ahol Béli Ferenc kalauzolása mellett ta-
nulmányozhattuk a fehér nyár, az éger
és nemesnyárak termesztéstechnológiá-
ját, illetve az anyatelepek kialakítását és
fenntartását.

A tanulmányút harmadik napjának
délelõttjén a Zirci Erdészet nevében
Sipos László erdõmérnök, az erdészet
sík vidéki pagonyának vezetõje ismer-
tette a Márkó és Veszprém környéki
kopárterületek kialakulásának törté-
netét, illetve az egykori fenyvesítések
okait. Megtekintettünk olyan 20-50
éves állományokat, amelyekben a
lombos elegy- és fõfafajok megjelené-
sével lehetõség nyílik tarvágás nélküli
fafajcserés átalakításokra. Egy másik,
kedvezõbb termõhelyi viszonyokkal
rendelkezõ területen a csertölgy mes-
terséges és természetes felújításának
mesterfogásaival ismerkedtünk meg.
A nap hátralévõ részében a Farkasgye-
pûi Erdészet területén lévõ bükkgaz-
dálkodást mutatta be Tímár György

erdészeti igazgató. Az immár hagyo-
mányosnak mondható program kere-
tében megtekintettük a Majer Antal
nevét viselõ tanösvényt, amely a táj
honos növény- és állatfajainak bemu-
tatásán túl megismerteti a látogatókkal
(laikusokkal és szakemberekkel) az
erdõk mesterséges és természetes er-
dõfelújítási módszereit, a szálalóvá-
gást és a szálalást. 

Sajnos a három nap nagyon kevés
ahhoz, hogy hallgatóink a magyaror-
szági erdõmûvelés minden aktuális
problémájával találkozhassanak, azon-
ban e három nap – úgy vélem, s remé-
lem – hozzájárulhatott néhány fonto-
sabb fafaj, üzemmód, erdõgazdálkodá-
si és természetvédelmi probléma gya-
korlatiasabb megismeréséhez. Köszö-
netemet fejezem ki a Zalaerdõ Zrt., a
Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt., a VERGA
Zrt. és a Bakonyerdõ Zrt. vezetõinek
és minden munkatársának a tanulmá-
nyút lebonyolításában nyújtott segítsé-
gükért.

Dr. Frank Norbert 

Erdõmérnök-hallgatók tanulmányútja 

Szigetköz alacsony vízállásnál

A kiszemelt fa fejével

– Mivégbõl állsz még elõttem?!
Fejszéd a markodat marja:
Vághatod a rönköt tõben,
Törheted vesszõnyi sarjam.

Vesszõn lesiklik a fejsze.
Erõdet rönköm apasztja,
Hajk mélye ébreszti merszed,
Száz gyûrûs tuskóm lohasztja.

Százból úgy negyvenet ölt le
Fejszéd a vénségem hamván.
Rönkömmel életem dõlt le,
S végzi egy tûzrakás halmán.

– Mivégbõl álltam elõtted?!
Példának: hamvamon élek,
Feltörök, – s hiába tetted,
Hamvamba szállsz, fagyos lélek!

Aponymus, 2011

Erdész-vadász könyvek
Az alábbi témákban könyveket, illetve fo-
lyóiratokat keresek: erdészet, vadászat,
halászat, horgászat, madarászat, állattan,
növénytan, gombászat, méhészet, útleírás,
néprajz. Akár egy darab könyve van vagy
esetleg egész könyvtárat, hagyatékot adna
el, keressen meg bizalommal! 
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