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Az OEE Kecskeméti Helyi Csoport-
jának hagyományos Erdészklub
összejövetele június 12-én a KEFAG
Zrt. Császártöltési Erdészeténél ke-
rült megrendezésre.

A tagságból verbuválódott közel
50 résztvevõ Bács-Kiskun megye
teljes területérõl érkezett az erdé-
szet Keceli Csemetekertjébe, ahol a
vendégeket Kara Miklós erdészeti
igazgató vezetésével a Császártöl-
tési Erdészet szakszemélyzete fo-
gadta. 

A program elsõ részében a csemete-
kerti vetéseket tekintettük meg az alkal-
mazott technológiák ismertetése közben.
Megismertük a kert létesítésének körül-
ményeit, történetét. A kérdésekre ifj. Gó-
hér Zoltán mûszaki vezetõ és Balogh K.
Róbert csemetekert-kezelõ, kerületveze-
tõ erdész adott részletes válaszokat.

A továbbiakban sétát tettünk azon az
alföldi erdõket bemutató tanösvényen,
amelyet a 2007. évi erdészeti vándor-
gyûlés kísérõ szakmai programjaként
létesített a KEFAG Zrt. A ma is kitûnõ ál-
lapotban lévõ ismertetõ tábláknál Bódi
György mûszaki vezetõ adott tájékozta-

tást a helyi erdõgazdálkodás fahaszná-
lati gyakorlatáról. 

Rövid üdítõs pihenõ után, a szakmai
program zárásaként Hajós községhatár-
ban tekintettük meg a Császártöltési Er-
dészet által tervezett és kivitelezett má-
sodik éves kitûnõen sikerült megbízá-
sos erdõtelepítést. Erdész szívet melen-
getõ látvány volt a 62 ha-os egybefüggõ
„zöld tenger”, a tájhasznosítás egyik ki-
váló példája a szomszédos szõlõ-, gyü-
mölcs- és elcserjésedett gyepterületek
kontrasztjaként. Sok hozzászóló dicsér-
te a helyi szakszemélyzet, többek kö-
zött Rostás Róbert, a kivitelezést irányí-

tó kerületvezetõ munkáját. A bemu-
tatott erdõsítés történetét és a térség
erdõtelepítési lehetõségeit Szabó
Tibor József, a Kormányhivatal Er-
dészeti Igazgatóságának igazgatója,
egyben az OEE Bács-Kiskun me-
gyei régióképviselõje ismertette.

A tevékeny szakmai program zá-
rásaként az erdészet kezelésében
lévõ Császártöltési Parkerdõben fo-
gyaszthattunk el egy pompás est-
ebédet baráti beszélgetés keretében.

Késõ este volt már, amikor bú-
csút vettünk vendéglátóinktól. Kara
Miklós erdészeti igazgatónak egy mind-
annyiunk által aláírt emlékkönyvvel kü-
lön is megköszöntük a szívélyes ven-
déglátást azon apropóból is, hogy több
mint 3 évtizedes erdészetvezetõi mun-
kássága zárásaként ez év végén befeje-
zi aktív szakmai pályafutását. Bízom
benne, hogy a Helyi Csoport hasonló
rendezvényein vendégként a késõbbi-
ekben ugyanolyan lelkesedéssel vesz
majd részt, mint ahogyan ezt a szép na-
pot megszervezte!

Koczka Zoltán
OEE Kecsekméti HCs 
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Az Erdészeti és Gazdászati Lapok
1866. évfolyamában cikksorozat je-
lent meg, „Állatélet erdeinkben” cím-
mel. Az egykori megfigyelések számít-
hatnak a ma olvasójának érdeklõdé-
sére is.

Július havában a nyár tetõpontját éri, a
nap hatalmas sugarainak tikkasztó hõ-
sége lankasztólag hat a szerves lények-
re, melyek azonban életök fõmunkás-
ságát – a fajfenntartásról való gondot –
nagyobbrészt már be is fejezték. 

Az erdei emlõsök közül csak némely
hátramaradt dámvad szüli még e hó-
napban foltos kis fiait és a nyul harma-
dik fiadzásra készül. Szarvasunk érett
agancsairól veti le a külhámot s azzal je-
let ad, hogy a nagy vadászat (hohe
Jagd) kezdõdik. A nagy vadászat fõtár-
gyai a szarvasok és az õz, továbbá a
medve, vaddisznó, hiúz és a farkas. No-
ha a ragadozók vadászata semmi idõ-
höz kötve nincsen, mégis leginkább
csak télen lövetnek, minthogy téli bun-
dájok sokkal becsesebb a nyárinál. Õsi

elõdeink szükségbõl ûzték a vadásza-
tot, mi pedig mulatságból, kedvtöltés-
bõl tesszük azt – és valóban nemes és
lovagias mulatság is a vadászat, csak
hogy már kevés ország van Európában,
melyekben a nagy vadászatot még
élvezni lehet, áldott hazánk azonban
azon szerencsésekhez tartozik, noha itt
is esztendõrõl esztendõre a vadak ke-
vesbülnek. 

A kétszer költõ madarak vagy már
etetik második fiaikat, vagy pedig még
tojásaikon ülnek; a veréb apa pedig
már az idei második nemzedékét vezet-

geti a gabnamezõkre; a szárnyasok éne-
ke mind inkább elnémul. Még az egy-
szerû pity-palaty is gyérebben zeng már
füleinkbe, mert csinos kis fürjünk fiai
elõtt büszkén lépdegelve fölösleges
dolgokra rá nem ér, de még sem akadá-
lyozhatja, hogy szivecskéje, mely gyer-
mekei gyarapodása fölött örömmel
megtelt, néha-néha ezen egyszerû han-
gokban boldogságát ki ne fejezze.
Fenyveseinkben már repülõ fiatal fajdo-
kra találhatunk és a lombos fák koro-
náiban turbékol a fiatal zsenge gerlék
serege. 

Hogy a nyár tetõpontját elérve ismét
visszafelé indul, már onnan is követ-
keztethetjük, hogy a madarak vagy
már ismét tõlünk elvonulnak vagy le-
galább is elvonulni készülnek. Az el-
sõkhez tartozik a kakuk, mely, mint
tudjuk magának fészket nem rakván,
semmi által hozzánk nem vonzatik, de
táplálékából – szõrös hernyókból – is
már kifogyott. Az útra készülõk közé
tartozik a madarak philosophusa, a
mindenkitõl kedvelt hosszúlábú gyer-
mekbarát – a gólya. 

Kriesch
http://erdeszetilapok.oszk.hu/
00370/pdf/00370_333-334.pdf

Állatélet erdeinkben VI.
(Erdészeti és Gazdászati Lapok, 1866. július)


