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sehol sincs egy pagonyban annyi vad-
gesztenye, mint itt, mert különben a ku-
tatók már felfedezték volna és ismer-
nénk a szakirodalomból.)  

A gyarmatpusztai vadgesztenyésnek
a viszonylag nagy térfoglalása mellett
még az is elõnye, hogy téglafallal körül-
kerített vadaskertben van. A vadasker-
tet 1830 körül építtette Sándor Móric
gróf; s 8 kilométer kerületû, másfél tég-
la szélességû,  2,2 méter magas téglafal
övezte, így ez a zárt terület megkönnyí-
tette a méréseket és a megfigyeléseket,
mert csak a vadaskerti állandó vad fo-
gyasztotta a takarmányt.

A közel két évtizedes mérési, megfi-
gyelési adatok szerint, a tárolásra
összegyûjtött vadgesztenyetermés
(amibõl a számított vadtakarmány-
szükséglet feletti részt átadták az ura-
dalom mezõgazdaságának) éves hek-
táronkénti átlaga elérte az 50 mázsát is.
A vadaskertben a vadgesztenyés egy
hektárján átlagosan 55 faegyed találha-
tó (13,5 x 13,5 m hálózatban), egy-egy
fáról így legalább 50 kilogramm vad ál-
tal hasznosítható vadgesztenyetermést
számítottak.

A II. világháború elõtt a vadaskertben
sem gímszarvast, sem vaddisznót nem
tartottak/tûrtek; legfeljebb 70 dámvad,
90 muflon és 35 õz (télvégi állapot) élt a
bekerített 323 hektáros területen. A vad-
eltartó képességre (1965-ben) megadott
erdõterületi hektárokból kiindulva és át-
számítva, ez a vadállomány 92 „számos
szarvast” (szarvasegységet) képezett.
Egy számos szarvasra így 3,5 hektár te-
rület jutott, a túltartás tehát az (1965-
ben) elõírásos 75 hektárhoz viszonyítva
21-szeres volt a háború elõtt, a károsítás
mégsem veszélyeztette az erdõgazdál-
kodást, fõleg nem az erdõfelújítást. Ez
utóbbi megállapítást az a tény is bizo-
nyította, hogy azokban az években 56
hektár idõs cseres-tölgyes, kisebb rész-
ben gyertyános-tölgyes sarjerdõbõl szál-
erdõt újítottak fel sikeresen (az erdõfel-
újítást védõ „belsõ” kerítés nélkül), s
ezek az állományok évtizedek múltán is
jól növekedtek. A leírtak mellett a vad
kiváló erõnlétben volt, ezt igazolja,
hogy hazánkban, de akkoriban Európá-
ban is, a gyarmatpusztai volt a legjobb
muflonállomány. Jellemzõ, hogy 1965-
ig, a 20. század addigi jelentõsebb nem-

zetközi vadászati kiállításain (Bécs 1910,
Berlin 1937, Düsseldorf 1954) nem volt
a Gyarmatpusztán 1943-ban elejtett muf-
lonkos trófeájánál (213 Nádler pont;
91,5 cm) erõsebb, hosszabb csiga.

Az értekezést záró javaslat szerint az
ország mintegy egymillió hektár („er-
dei”) nagyvadas vadászterületein (1965-
ben) fenntartható vadállomány számára
összesen 2400 hektár, 12 x 12 méteres
hálózatban nevelt vadgesztenyést lehet-
ne százéves vágásfordulóban kezelve
„üzemeltetni”, biztosítva ezáltal az õszi-
téli takarmányozásukat (némi szálas és
lédús takarmány kiegészítéssel), és a le-
hetõ legkisebb erdei vadkárt. A célsze-
rû területi eloszlást a mintegy 1000 hek-
tár erdõterületenkénti 2,4 hektár vad-
gesztenyés telepítése jelentené. A vad-
gesztenyések eme szerény léptékû tele-
pítésével nem vonnánk el a fatermesz-
téstõl területet, mert még tág hálózat-
ban is elérhetõ 2-3 köbméter átlagnöve-
dék és a kitermelhetõ faanyag, az akko-
ri tudományos vizsgálatok szerint, ipari
célokra is hasznosítható.
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Ebben az évben szeptember 11-én tar-
tották meg a Selmeci Szalamandert.
Az akadémián korábban a végzõsöket
búcsúztatták a diákok felvonulásával,
a szalamander mára igazi nagy töme-
geket megmozgató kulturális és tu-
risztikai eseménnyé is vált. 

Az idei rendezvényen az Országos Erdé-
szeti Egyesület 10 fõvel képviseltette ma-
gát. A Pilisi Parkerdõ Zrt.,  az Ipoly Erdõ
Zrt., az Északerdõ Zrt. és az Egererdõ Zrt.
munkatársaiból, egyesületi tagjaiból, va-
lamint a titkárság dolgozóiból álló cso-
portot Lomniczi Gergely fõtitkár vezette. 

A korábbi évek hagyományainak
megfelelõen rengeteg bányász és ko-
hász résztvevõje volt az eseménynek.
Az elsõ hivatalos megemlékezést az
Óvárban, a Honvéd-szobornál tartot-
tuk, ahol dr. Nagy Lajos, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület (OMBKE) elnöke üdvözölte az
egybegyûlteket. Ezt követõen Lomniczi
Gergely tartotta meg köszöntõjét, ame-
lyet az Országos Erdészeti Egyesület
alapvetõ értékeire, a Szakértelem – Er-

kölcs – Összetartozás gondolatkörre épí-
tett fel. Nagy ívû beszédét hangos tet-
szésnyilvánítással fogadta a bányászok
és kohászok hallgatósága, amelyben
apró, de üde zöld színfoltként volt jelen
az erdészküldöttség. A szobor megko-
szorúzása, a karok himnuszainak és a
Kossuth-nótának a közös eléneklése
után átvonultunk az akadémiára, és az
Erdész Palota elõtt, az egykori helyszí-
nen emlékeztünk az OMBKE 1892-es
megalakulására. 

A Selmeci Szalamanderen a bányá-
szok és kohászok táborát erõsítve vo-
nultunk fel és a jókedvet még a szala-

manderek oly gyakori kísérõ jelensége,
a szakadó esõ sem tudta elrontani. 

Az esti baráti beszélgetést követõen
másnap felkerestük és megkoszorúztuk
a selmecbányai temetõkben nyugvó
nagy erdész elõdeink, professzoraink
nyughelyeit és a két tragikusan elhunyt
egykori hallgató ikersírját. Ezután ma-
gyar nyelvû(!) ökomenikus istentiszte-
leten vettünk részt, ahol a református
lelkész beszédében Bedõ Albertet idéz-
te: „Szeressük hazánkat, nemzetünket
és szakunkat hûséggel, egyetértéssel és
összetartással”. Úgy legyen!

Dr. Sárvári János

Szalamander 2015-ben is Selmecbányán
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttsége is részt vett az idei ünnepségen


