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2016. április végén a Zalaerdõ Zrt. és az OEE Nagykanizsai
Helyi Csoportjának meghívására a Lenti Erdészet területé-
re látogattak el a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársai
és az OEE Szombathelyi Helyi Csoportjának tagjai.

A 11. alkalommal megrendezett tapasztalatcsere résztvevõit a
Zalaerdõ Zrt. nevében Kovács Ferenc termelési igazgató és
Varga Attila, a Nagykanizsai Helyi Csoport titkára fogadta és
köszöntötte a Kerkakutas 16-os tagban.

Ezt követõen Gróf András, a Lenti Erdészet igazgatója kö-
szöntötte a jelenlévõket és ismertette az általuk kezelt terüle-
tek adatait. Az erdészet 15 600 hektáron folytat erdõgazdál-
kodást és 30 000 hektáron vadgazdálkodik. Az éves erdõfelú-
jítás 150 hektárt tesz ki, a fakitermelés pedig éves szinten net-
tó 90 000 m3. A fafajok közül az erdeife-
nyõ elegyaránya 40 százalékos, így er-
deikben komoly szerepet játszik, és en-
nek fenntartása érdekében mindent
meg is tesznek.

Házigazdáink ezután itallal és harap-
nivalóval látták el a vendégeket. A frissí-
tõt követõen pedig Bakó Csaba, a
Szombathelyi Helyi Csoport elnöke is
szólt pár szót. Elmondta, milyen nagy
érdeklõdéssel várták ezt a napot, hiszen
a zalai kollégák is döntõen ugyanazok-
kal az erdõgazdálkodási problémákkal
küzdenek, mint mi Vas megyében.

Elsõként Lukács Istvánnal, a fahaszná-
lati ágazat vezetõjével tekintettük meg a
Kerkakutas 16/J erdõrészletben az erdei-
fenyves átgyérítés (átszálalás) lehetõsé-

geinek gyakorlati megvalósítását. A 115 éves erdeifenyõ alatt
egy alátelepített bükk második koronaszint található, melynek
kora 85 év. Lukács István elmondta, hogy a második korona-
szint felszabadítása a cél. A bükk most már belenõ az erdeife-
nyõ koronájába, így száradás és koronagyérülés mutatkozott. 

Gond, hogy bár az erdeifenyõ alatt fejlõdött bükk nem ál-
gesztes, szélállósága gyenge és fényérzékenységére is figye-
lemmel kell lenni. Vannak azonban gazdasági elõnyök is:
nincs erdõfelújítás, kiesõ növedék, csak folyamatos hozam és
„ajándékba” kapunk egy növedékfokozó korú erdõt.

A folytatásban Molnár György erdõmûvelési mûszaki ve-
zetõ részletezte a Kerkakutas 16/E erdõrészlet erdeifenyõ-
pásztás felújító vágásának körülményeit. Az erdõgazdaság az
1950-es évektõl állított be kísérleteket az erdeifenyõ termé-
szetes felújításával kapcsolatban. Az évek során pedig kiala-
kult az a módszer, amivel a Lenti Erdészet területén a legjobb
eredmény érhetõ el. Ismertette a magvetõ pászták kialakítá-
sának követelményeit (kelet-nyugat irány, pásztaszélesség),
az alkalmazott pásztakészítõ gépeket, valamint a gyomok
visszaszorítására felhasznált vegyszereket és azok alkalmazá-
sának módjait. A területen valamivel kevesebb a vad, így nem
okoz gondot a felújításokban.

Végezetül Lukács István fahasználati ágazatvezetõ osztotta
meg a jelenlévõkkel a 2011. évi hótörés tapasztalatait és javas-
latokat hallhattunk a jövõbeli hótörésekre való felkészülésre.

A terepi program végeztével a Csömödéri Állami Erdei Vasút
Lenti állomásépületében Kaliba Mihály, a Vasútüzem vezetõje
fogadott minket. A vasútállomás és a múzeum termei az egyko-
ri Esterházy-uradalom épületeinek hangulatát elevenítik fel. Az
épületben három – vasúttörténeti, erdészettörténeti és fûrészi-
par-történeti – kiállítóterem a látogatókat. Kaliba Mihály vezeté-
sével végig járva ezeket bepillantást nyerhettünk a göcseji er-
dõk magával ragadó világába, az ott dolgozó erdészek munká-
jába, a Lenti és Csömödéri Fûrészüzemek, valamint az erdei va-
sút történetébe. A fûrészipar-történeti terem kialakításnak kö-
szönhetõen testközelbõl szemlélhettünk meg egy közel száz
esztendeje gyártott gõzkazán homlokzatát és egy korhû, mére-
teibõl fakadóan is rendkívül impozáns gõzgépet. 

Ezt követõen lehetõségünk nyílt megtekinteni a tavaly
õsszel Magyar Termék Nagydíjjal kitüntetett Zakatoló Erdei Is-
kola oktatókocsiját. A közeli étteremben, jó hangulatú baráti
beszélgetés közben fogyasztottuk el bõséges ebédünket. 

Göcsej fája, Tündérkertek zamata
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Ezután a Lenti Fûrészüzemet látogattuk meg. Lukács Fe-
renc fafeldolgozási mûszaki vezetõ röviden ismertette a fûré-
szüzem történetét és kíséretével megismerkedhettünk az
üzemben zajló gyártási folyamatokkal és termékekkel. A fû-
részüzem 1923-ban indult, 7 hektáron évente összesen 15
ezer köbméter rönköt dolgoznak fel (10 000 m3 tölgy, 6 000
m3 bükk és 1 000 m3 egyéb fafaj). A gyártott termékek listája
széles skálán mozog, fõ termékük az elõgyalult svéd padló,
de foglalkoznak aprótermék-termeléssel és pelletet is gyárta-
nak. Az üzemben készülõ Lenpell keményfa pellet 2014-ben
szintén elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat.

A szakmai programok végeztével átutaztunk a pórszom-
bati Medes-hegyre. A közeli Szentegyházi-tetõn 20 méter ma-

gas tölgyfából faragott kereszt hirdeti az
egykori Medes falu templomának he-
lyét. Annak tövében várt minket Kovács
Gyula erdész, a Tündérkert-mozgalom
megalapítója. Köszöntõje és a hely törté-
netének ismertetése után átsétáltunk
Medes-hegyi pincéjéhez. Ezen a birto-
kon létesült az országban elõször gén-
bank az õshonos gyümölcsfajták meg-
mentésére. A pórszombati erdész mun-
kája példaértékû. Gyûjtõmunkája során
szinte az egész Kárpát-medencét bejárva
igyekezett tudása legjavát és azt a szem-
léletet is elhinteni, „beoltani” az embe-
rekbe, hogy õrizzük meg gyümölcskul-
túránk õsi értékeit és sokszínûségét. Az

öreg tölgyek övezte kis pince udvarán, házigazdáink ízletes
vacsoráját követõen, Kovács Gyula palackokba rejtett kutatá-
si eredményeibõl is kaphattunk egy kis ízelítõt. 

Végezetül Bakó Csaba Szombathelyi HCs elnök és Varga
Attila Nagykanizsai HCs titkár záró gondolataival ért véget ez
a rendkívül tartalmas és szakmailag is igazán építõ jellegû ta-
pasztalatcsere. Köszönjük a Nagykanizsai Helyi Csoport és a
Zalaerdõ Zrt. munkatársainak a töretlen lelkesedéssel zajló
kiváló szervezést és a változatos programokat. Találkozunk
õsszel Sárvár térségében!

Szöveg: Nagy-Khell Melinda
Fényképek: Markó András, Kronekker József

OEE Szombathelyi Helyi Csoport

Könyvtári aktualitások
Könyvtárunk árverésen jutott hozzá az Országos Erdészeti
Egyesület díszokleveléhez, amelyben 1914  januárjában arról
értesíti dr. Kiss Ferenc fõerdõtanácsos urat, hogy az Egyesület
Horváth Sándor Alapítványának 1913. évi ezer koronás juta-
lom díjával tünteti ki azért az „alapvetõ, sikeres gyakorlati és
tudományos munkásságáért, amelyet a magyar Alföld, s neve-
zetesen a homoki területek erdõgazdaságának érdekében
több évtizeden keresztül kifejtett.” A díszoklevelet mellékelten
bemutatjuk, s egyben köszönjük Kiss Csaba tagtársunknak a fi-
gyelemfelhívást és az árverésen Egyesületünk képviseletét.     

Babos Rezsõtõl júniusban gazdag könyvadományt kap-
tunk. A több mint 80 könyvért, folyóiratért, hivatalos rende-
letért, amelyeket hiánytalanul és megkímélt állapotban vet-
tünk át levélben mondtunk köszönetet. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy a dokumentumokat 6 fejezetbe csoportosítva,
katalogizálva és külön csomagolva kaptuk kézhez, ami nagy-
ban megkönnyítette állományba sorolásukat és adminisztra-
tív feldolgozásukat.

Néhány értékes és érdekes kiadványt külön is ki szeret-
nénk emelni az ajándékból: Tomcsányi Gusztáv: Erdei facse-
meték nevelése (1889), Az erdészeti rendeletek tára
(1891–1900), Péch Dezsõ: A külföldi fanemeknek hazánkba
való telepítésérõl (1903). Nagy Gyula: Vadászattörténetünk
problémái címû akadémiai doktori értekezésének bekötött
példánya kuriózumnak számít, ugyanígy a könyvtári feltárás
eszközeit gyarapító Brehm négykötetes Az állatok világa cí-
mû hiánytalan sorozata is könyvtári állományunk féltett da-
rabjai lesznek. Még egyszer köszönjük az adományt!

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre


