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natúrparkban számos nálunk is elõfor-
duló védett faj mellett néhány helyi rit-
kaság is él. A különbözõ fogolyfajokra
külön élõhelyvédelmi programot indí-
tottak. Folyik a fakókeselyû fajvédelmi
programjuk is.

Az Északnyugati Állami Vállalat 512
000 hektár erdõt kezel, ebbõl 290 000
hektár az állami tulajdon. A területük
déli részén van a Vranchanski Balkán
Nemzeti Park, ahol jelentõs a gazdálko-
dási korlátozás. 22 000 hektár vadászte-
rületük is van. Fõ fajok a gím és vad-
disznó, két intenzíven tartott vadaskert-
ben tartanak dámot és muflont is. Érde-
kesség, hogy vadászati célból egy csor-
da tibetijak-állományuk is van. 

A következõ napon a Strandja-hegy-
ségben és Szófiában jártunk. Délelõtt az
Elin Pelini Erdészeti Igazgatóság vendé-
gei voltunk. Számunkra érdekesség,
hogy az irányító személyzet minden
tagja nõ. Az erdészet munkáját Rumia-
na Dimitrova erdészetvezetõ mutatta
be. A gazdálkodási terület 20 000 hek-
tár, amibõl 18 000 hektár állami tulaj-

don. Központi elvárásként meghatároz-
zák a szükséges bevétel nagyságát. Az
értékesítésben szabad kezet kapnak.
Rönk és egyéb ipari fa mellett komoly
mennyiséget termelnek papírfából és
tûzifából. Mindezt belföldre, hogy a he-
lyi gazdaságot segítsék és munkát te-
remtsenek. Vadkár jellemzõen itt sin-
csen. Fõ problémájuk a sarj eredetû

cseresek átalakítása mag eredetûvé.
Ezen kívül leginkább mesterséges fe-
nyõállományaik vannak, amelyeket
erózióvédelem miatt ültettek. 

A város névadóját, Elin Pelin írót be-
mutató múzeum megtekintése után egy
felújítás alatt álló sarj cseres erdõt mu-
tattak be. Ezeket az állományokat elsõ-
sorban lékes szálalóvágással újítják fel.
A 0,3 hektáros lékeket folyamatosan
bõvítve érik el a végvágást. Délután
Szófia történelmi nevezetességeivel is-
merkedtünk.

A hazautazás napján még útközben
megálltunk a szerbiai Paracinban, és a
helyi erdészkollégák vendégszeretetét
élveztük. 

Köszönet Anna Petrakievnának, a
Bolgár Erdészeti Egyesület alelnökének
a pontos szervezésért, valamint Raina
Pashovának, a Rilai Natúrpark munka-
társának és Olia Genovának, a Vra-
chanski Balkán Natúrpark munkatársá-
nak a tolmácsolásért.

Urbán Pál,
elnök, OEE Erdõmûvelési Szakosztály

A szakmai napon a helyi csoport tagjai
mellett részt vettek a mátrafüredi erdé-
szeti szakiskola diákjai, a helyi erdészet
képviselõi, valamint a térségben dolgo-
zó erdõfelügyelõk.

Lelkes kis csapatunk a Mátra Erdésze-
ti, Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási
Szakképzõ Iskolától indult el terepjárók-
kal és kisbusszal. A csoportot Dudás Bé-
la, a Mátrafüredi Erdészet vezetõje irá-
nyította a terepi bejárás helyszínére,
Gyöngyössolymos-Kapitányülésre, a va-
lamikori Gyöngyössolymos 107A erdõ-
részlethez. Itt megtekintettük az 1963-
ban a Mátrában elsõként bekerített ko-
csánytalan tölgy természetes erdõfelújí-
tást, illetve azt a tölgyest, amivé vált bõ
50 év elteltével. A nap fõ témája a termé-
szetes erdõfelújítás lehetõségei és a vad-
létszám alakulása a Mátrában volt.

Lajos bácsi visszaemlékezését nem
csak a jelenlévõ diákság figyelte tágra
nyílt szemekkel. Kiderült, hogy koráb-
ban nem volt ekkora a vadlétszám a tér-
ségben és itt létesítették az elsõ vadkár-
elhárítási célzatú kerítést a természetes
erdõfelújítás védelmére. 

Lajos bácsi visszaemlékezését köve-
tõen elmondta szakmai gondolatait
Schmotzer András, Dudás Béla, Re-
ményfy Rita, Szuromi László, Csóka
György, Kondor István és Urbán Imre. 

Nemcsak a vadkárelhárító kerítések
építésének hatásairól volt szó, hanem
beszéltünk erdõvédelmi kérdésekrõl,

tartamosságról, fenntarthatóságról, a 65
évvel ezelõtti és a ma dolgozó erdészek
helyzetérõl, problémáiról is.

A jó hangulatú terepi bejárást köve-
tõen betértünk a Szalajka-házhoz,
mely a helyi erdészeti erdei iskola
nemrég felújított infrastrukturális hát-
terét biztosítja. 

A közösségi térben a rendezvény hi-
vatalos részének záróakkordjaként Sza-
bó Lajos, a Helyi Csoport elnöke átnyúj-
totta Lajos bácsinak az emléklapot, me-
lyet tisztelete és szeretete jeléül minden
jelenlévõ aláírt. A szakmai nap kötetlen
baráti beszélgetéssel, adomázással zá-
rult vaddisznópörkölt és jófajta mátrai
borok kíséretében.

A szakmai nap végén a jelenlévõkkel
megállapíthattuk, hogy a külsõ nehéz-
ségek ellenére még mindig él a selmeci
szellem, fontos a szakmai összetartás, a
jövõépítés szempontjából pedig ki-
emelten fontos a generációk közötti ta-
pasztalatcsere. Ezen a napon Miklósi
Lajostól ugyanis nemcsak az erdész-
szakmát, hanem történelmet, a nehéz-
ségeken átsegítõ derût és mély szakmai
elhivatottságot is tanulhattunk.

Dr. Csóka György
Szabó Lajos

Egy élet tapasztalata
65 erdész év a Mátrában

Az OEE Mátrafüredi Helyi Csoportja
2015. június 10-én terepi bejárással
egybekötött szakmai napot szerve-
zett Miklósi Lajos ny. erdõfelügyelõ
tagtársunk tiszteletére Egy élet ta-
pasztalata címmel. Ugyanis Lajos
bácsi épp 65 éve él és dolgozik a
Mátra erdõségében.


