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Április 27-30. között a türingiai állam-
erdészet 6 fõs csapatát látta vendégül
a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. és a
Budapesti Erdõgazdaság Zrt. 

A tanulmányút szakmai programja hét-
fõn kora délután kezdõdött a KAEG Zrt.
Kapuvári Erdészeténél. A vendégek el-
sõként a Hanság történetével és az otta-
ni erdõk kialakulásával ismerkedtek
meg, majd megtekintették az egykori
Csíkos-éger elnevezésû tájegység utol-
só, reliktum erdejét. A régi idõkben, a
lápvidéken természetes úton megjelent
égeresek támasztógyökereket fejlesztet-
tek a felázott talajon; a területet beháló-
zó csatornákban, tocsogókban, tavak-
ban pedig csíkhalak úszkáltak (belvizes
idõkben akár a törzsek között is). Mára
nagyban megváltozott a vidék vízgaz-
dálkodása, talaja, így az erdõállomá-
nyok is. Az egykori égeresek utolsó
képviselõje most erdõrezervátum mag-
terület, ahol semmiféle erdészeti tevé-
kenység nem folyik.

Ezután a hagyományos (ma már
kegyvesztettnek számító) nemesnyár-
gazdálkodás bemutatása következett,
melyet nagy érdeklõdéssel figyeltek a
német szakemberek. Szó esett a csator-
narendszer mûködésérõl, majd a Han-
ság-fõcsatorna nyomvonalát követve –
a betelepített hódok tevékenységének
nyomait megszemlélve – érkezett a csa-
pat az Andaui-hídhoz. A közelmúltban

újjáépített átkelõnél kétnyelvû informá-
ciós táblák emlékeznek meg a vasfüg-
gönyrõl és az 1956-ban a hídon át me-
nekülõk tömegérõl.

Végül – részben már kulturális prog-
ramként – megtekintettük a fertõdi Es-
terházy-kastély udvarát, parkját és park-
erdejét, ahol akkor még javában folytak
a KAEG által irányított nagyszabású re-
konstrukciós munkák.

Kedden a Göbös-major Ökoturiszti-
kai Központ lovas kocsis bejárása után
a Ravazdi Erdészethez utazott a Thü-
ringenForst csapata, ahol az átalakító

üzemmódú erdõkezelés és a csergaz-
dálkodás szerepelt a középpontban. A
nyugati kollégák nagy érdeklõdéssel
hallgatták, hogy a Sokorói-dombság
száraz viszonyai között miként zajlik
az üzemmódváltás. A csertölgy nem
fordul elõ állományszerûen Türingiá-
ban, de a klímaváltozás hatásait érez-
ve, a szakemberek már vizsgálják azo-
kat a fafajokat, amelyek várhatóan tért
nyernek a felmelegedéssel. A szakmai
részletekbe menõ megbeszélések
visszatérõ témája volt, hogy a helyi vi-
szonyokat ismerõ erdész munkáját ho-
gyan segíthetik vagy gátolhatják a ha-
tósági elõírások. Türingiában az állam-
erdészet az erdõtervezést és erdõfelü-
gyeletet is ellátja, így sokkal rugalma-
sabban – a helyi lehetõségekhez iga-
zodóan – alakítják az üzemtervi elvárá-
sokat, míg nálunk a mindennapi gaz-
dálkodástól távolabb születnek a szûk
mozgásteret engedélyezõ, többnyire
sablonos elõírások.

A szakmai beszélgetés másik, ismét-
lõdõen visszatérõ eleme a vadállomány
volt. E témában a német erdészek a ha-
zaitól merõben eltérõ álláspontot kép-
viselnek. Meggyõzõdésük szerint leg-
fontosabb feladatuk az egészséges faál-
lomány kialakítása, nem pedig az, hogy
a nagyvad számára létesítsenek paradi-
csomi élõhelyet. A vadlétszámot mun-
kaköri kötelességként végrehajtott in-
tenzív vadászattal tartják alacsony szin-
ten. A természetes felújítások lehetõsé-

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Német erdészek a Kisalföldön 
és a Gerecsében



Erdészeti Lapok CL. évf. 9. szám (2015. szeptember)272

gének biológiai és gazdasági elõnyei, a
kerítésépítés és fenntartás elmaradó
költségei, valamint – hosszú távon gon-
dolkodva – a véghasználati állományok
faanyagának minõségi értéktöbblete
bõven ellensúlyozzák a trófeásvad-lelö-
vések értékesítésének elmaradó bevé-
telét. Úgy tartják, hogy a sikeres erdõfel-
újítás két legfontosabb feltétele: „genü-
gend Licht und Blei”, vagyis az elegen-
dõ fény és ólom…

A nap utolsó szakmai programjaként
megtekintettük a KAEG magyalosi lõte-
rét, mely méretével és hangulatos erdei
elhelyezkedésével még befejezetlen álla-

potában is nagy ha-
tást gyakorolt a tü-
ringiai kollégákra.

A vendégek a
vacsorát már a Bu-
dapesti Erdõgaz-
daság alsóvadácsi
vadászházában
költötték el, köz-
ben/utána élénk
eszmecsere alakult
ki a német és a ma-
gyar erdészek kö-
zött az idõszerû er-
dészeti kérdések-
rõl.

Szerdán reggel a vendégek rövid tá-
jékoztatást kaptak az erdõgazdaság és a
Süttõi Erdészet munkájáról, majd – elsõ
terepi programpontként – a Gerecse
egyik jellemzõ erdõtársulását, a száz-
völgyi erdõrezervátumot tekintettük
meg, közben pedig élénken megvitat-
tuk a magyar természetvédelemmel va-
ló együttmûködés kérdéseit. A követke-
zõ helyszín a dunaszentmiklósi lõtér, il-
letve az erdõgazdaság kezelésében lé-
võ védõzónája volt, ahol a Magyar Hon-
védséggel közös használatú területek
gazdálkodásának gondjaival ismerked-
tek meg a német kollégák. A továbbiak-

ban megismerhettük a tardosi kõbányá-
szatot, valamint – a Gerecse bükkös és
cseres erdõfelújításainak megszemlélé-
se után – a Pisznice fokozottan védett
szurdokvölgyét, ahol már a rómaiak is
bányászták a süttõi vörös mészkövet, a
„süttõi márványt”.

A délután az állandó borítottságot
biztosító erdõgazdálkodásra való átme-
net jegyében telt el, a türingiai erdészek
megismerték a Süttõi Erdészet eddigi
eredményeit, elmesélték otthoni ta-
pasztalataikat, majd elmondták vélemé-
nyüket a Süttõn látottakról.

A csütörtöki nap a kulturális ismer-
kedés jegyében zajlott. A vendégek –
szakszerû és lelkes idegenvezetéssel –
megismerkedtek az esztergomi bazili-
kával és a várral, Esztergom történeté-
vel, kiemelve a német kapcsolatokat és
a kitelepítések történetét.

A német vendégek a gyors ebédet
követõen, kora délután indultak haza-
vezetõ hosszú útjukra az élménydús, és
– véleményük szerint – érdekes és élve-
zetes négy nap után.

Iványi Ákos
KAEG Zrt., OEE Gyõri Erdõgazdasági

HCs titkár
Keresztes György

elnök, OEE Budapesti HM-csoport
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Noha az erdészek nem arról híresek,
hogy úton-útfélen szerepelnek, és ünne-
peltetik magukat, most elérkezettnek
látták az idõt, hogy összefoglalják
munkájuk eredményét, mondta Dégi
Zoltán vezérigazgató a szolnoki Nagy-
kunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
(NEFAG Zrt.) alapításának 65. évfordu-
lója alkalmából tartott rendezvényen.

Van mirõl beszélni, ugyanis a hat és fél
évtized alatt nagyon sokat tettek az al-
földi erdõk fölvirágoztatásáért, a szinte
fátlan megye erdõterületét több tízezer
hektárral gyarapították. Kivették a ré-
szüket az 50-60-as évek Alföld-fásításá-
ból, a Tisza-tó kialakításából, a 70-80-as
évek faipari, gépészeti fejlesztéseibõl,
az új erdõgazdálkodási, erdészeti tech-
nológiák kidolgozásából a rendszervál-
tás idõszakában. Ma is megfelelnek a
kor elvárásainak, és a gazdasági, védel-
mi rendeltetése mellett az erdõ közjólé-
ti szerepét is mindinkább kiteljesítik. 

A NEFAG Zrt. jelenleg korszerû, ered-
ményesen mûködõ, a térség elismert,
meghatározó agrár-nagyvállalata. Az er-

dõgazdaság életében a biztos jövõ zálo-
gai ugyanakkor elsõsorban az erdészek,
akik a természet erejével dacolva dolgoz-
nak az erdõk felvirágoztatásáért – mond-
ta a vezérigazgató ünnepi beszédében.

Az erdészeti társaságok társadalmi
szerepvállalásának egyre nagyobb mér-
tékûnek kell lennie, a közjóléti beruhá-
zások a NEFAG Zrt.-nél is arra irányul-
tak, hogy az emberek megismerjék,
megszeressék és becsüljék az erdõt –
mondta a földmûvelésügyi miniszter az
ünnepségen.

Fazekas Sándor emlékeztetett: a
NEFAG Zrt. korábbi jogelõdje a Szol-
nok Megyei Állami Erdõgazdaság 1950.

augusztus 1-jén alakult meg az ország
egyik legkevésbé fás vidékén, mind-
össze 126 hektár állami erdõterületen.
Ezt követõen jelentõs erdõterület növe-
kedés következett, köszönhetõen a tér-
ségben zajló hatalmas erdõtelepítési, fá-
sítási munkának. Kunhegyesen, Karca-
gon, Kisújszálláson például több száz
hektár egybefüggõ erdõség jött létre. A
társaság ma már több mint 31 ezer hek-
tár állami tulajdonú erdõterület vagyon-
kezelését végzi.

Az évforduló alkalmából Dégi Zoltán
jubileumi emlékérmet adományozott
Fazekas Sándornak, míg a miniszter ün-
nepi oklevelet nyújtott át.

Emellett Fazekas Sándor tiszteletpél-
dányt kapott az Országos Erdészeti
Egyesület kiadványából, a Pápai Gábor
által szerkesztett erdészportré sorozat-
ból, a Gyökerek és Lombok egyik köte-
tébõl. A társaság múltjáról pedig dr.
Oroszi Sándor az OEE Erdészettörténe-
ti Szakosztályának elnöke tartott elõ-
adást.

Forrás: Rimóczi Irén – MMG Online,
MTI, OEE

Fotó: Nagy László

Az alföldi erdõk felvirágoztatásáért


