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Programunkat a Göbös-major Ökotu-
risztikai Központjában kezdtük, ahol
Kóródi Sándor erdészeti igazgató fo-
gadta a csoportot. Elsõként megtekin-
tettük a több évszázados történelmi
múltra visszatekintõ egykori Esterházy
uradalmi majort. A kisalföldi várostól 16
km-re található Ökoturisztikai Központ-
ban ma már elsõsorban erdei iskolai
foglalkozásokat, kirándulásokat és te-
matikus nyári táborokat szervez az er-
dõgazdaság.

A Göbös-majori programot követõen
a fertõdi Esterházy-kastélyba látogat-
tunk. A kastély szakszerû idegenvezeté-
ses bejárása után a kastélyparkban talál-
ható 176 hektáros Lés-erdõt Kóródi
Sándor mutatta be.

A Lés-erdõ mindig fontos szerepet
töltött be a Kapuvári Erdészet életében.
Az 1980-as évekig az erdõterület elsõd-
leges rendeltetése gazdasági volt, vágá-
sos üzemmódban kezelték. Csemete-
kert és karácsonyfatelep is mûködött a
kezelésében. 1983-ban készült el az el-
sõ fejlesztési terv, amely a közjóléti
funkciókat helyezte elõtérbe, és ennek
alapján kerítették be az erdõt.  

Az allérendszer nyomvonalait felújí-
tották, és részben újak is kialakításra
kerültek, valamint ekkor renoválták és
korszerûsítették a kínai pagodára emlé-
keztetõ Bagatelle épületét is. Harminc
évvel késõbb, 2014–15-ben uniós pá-
lyázati forrásból valósult meg a parkre-
konstrukció. A régi kerítés helyett új ke-
rítést építettek, az allékban lévõ fákat
FAKOPP mûszerrel megvizsgálták. A vizs-
gálat során menthetetlennek bizonyuló
fák eltávolításra kerültek, helyettük új
sorfákat ültettek.

A fertõdi látogatást követõen vissza-
tértünk Göbös-majorba, majd a szállás
elfoglalása után a vendéglátóink lovas
kocsizásra invitáltak bennünket. Ezután
a szakmai beszélgetéssel egybekötött
baráti beszélgetés a hosszan tartó va-
csora közben folytatódott.

Másnap reggel szintén az erdészeti
igazgató volt a kísérõnk, útközben csat-
lakozott hozzánk Bors László erdõgond-
nok is. A napot a Fertõ–Hanság Nemze-
ti Park Igazgatóság Hanság Élõvilága Ki-
állítás megtekintésével kezdtük Öntés-
majoron. Megismerkedtünk a Hanság
élõvilágával, a hansági emberek által
gyakorolt mesterségekkel, valamint a táj
geológiai múltjával és az egykori vízren-
dezés hatásaival.

A múzeumi programot követõen a
Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.-t és a ven-
déglátó Kapuvári Erdészetet ismerhet-
tük meg részletesebben. Az erdõgazda-
ság mûködési területe 35 000 ha, a Ka-
puvári Erdészet az erdõgazdaság által
kezelt területek délnyugati részén talál-
ható, szomszédos a Tanulmányi Erdõ-
gazdaság Zrt.-vel.

Az erdészet területe 10 500 ha, ebbõl
9200 ha az erdõvel borított terület. Két
nagy erdõtömbre tagolódik. A dél-han-
sági erdõgondnokság Kapuvártól észak-
ra nagyrészt puhafás állományokkal,
éger, hazai nyár, nemesnyár, tölgy és
egyéb kemény fafajokkal gazdálkodik.
A rábaközi erdõgondnokság többnyire
keményfás erdõket kezel, tölgy, cser,
egyéb kemény lomb, fenyõ, akác fa-
fajokkal.

A terepi program során a dél-hansá-
gi erdõgondnokság területén jártunk,
ahol megnézhettük a Csíkos-égerest. Az
égeres a láprétek tocsogóiban, csator-
náiban valaha élõ réti csík halfajról kap-
ta a nevét.

Késõbb hazai és nemes nyár erdõfel-
újításokat tekintettünk meg. A szakmai
beszélgetés során kiderült, hogy telje-
sen más erdõmûvelési eljárással ültetik
az erdõket, mint mi az Alföld tájain.

Köszönet illeti a program támogatóit,
a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipa-
ri Zrt., valamint a Kisalföldi Erdõgazda-
ság Zrt. vezérigazgatóit, a szervezõket,
különösképpen Kóródi Sándor erdé-
szeti igazgatót és Bors László erdõgond-
nokot.
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A Kisalföldön jártunk
Tanulmányút a Kapuvári Erdészetnél

Immáron hagyományossá vált, hogy az Országos Erdészeti Egyesület
Kecskeméti Helyi Csoportja az õsz folyamán felkerekedik, hogy szakmai
tanulmányútra induljon, melynek során az ország egy másik erdõgaz-
daságánál szerez új tapasztalatokat, kapcsolatokat, valamint barátságot
ápol és épít. Így történt ez 2016-ban is. A tanulmányút során a Kisalföldi
Erdõgazdaság Zrt. Kapuvári Erdészete volt a vendéglátónk.


