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VÁNDORGYÛLÉS

2015 után ismét hazánk egyik leger-
dõsültebb megyéje, Somogy látja ven-
dégül a Kárpát-medencébõl összese-
reglõ magyar erdészeket, az Országos
Erdészeti Egyesület 148. Vándorgyûlé-
sén. Az éves nagy találkozóhoz szoro-
san kapcsolódva ugyancsak a belsõ-
somogyi erdõkben rendezik az idei „Év
erdésze” szakmai verseny országos
döntõjét is. A kiemelt jelentõségû
szakmai és egyesületi rendezvények
kapcsán beszélgettünk Galamb Gá-
borral, a házigazda szerepét felvállaló
Kaszó Zrt. vezérigazgatójával. 

– Somogy megye és az erdõk kap-
csán rögtön eszünkbe juthat az a be-
szédes régi mondás, miszerint: „Nem
az erdõ van Somogyban, hanem So-
mogy van az erdõben”. Kaszón is igaz
még ez a régi népi bölcsesség? 

– Feltétlenül igaz, hiszen 15 000 hek-
táros egybefüggõ erdõtömb közepén
várjuk a hozzánk érkezõket. Az ország
egyik legkisebb állami erdõgazdasága
vagyunk, ugyanakkor a síkvidéki er-
dõk tekintetében a legnagyobb egybe-
függõ erdõterületen gazdálkodunk.
Észak-déli irányban közel 25 km
hosszan haladhatunk megszakítás nél-
küli erdõtömbben.

– A Vándorgyûlésnek helyszínt adó
Kaszópusztának és környezetének kü-
lönleges múltja van, a vadászati ha-
gyományok és az erdõgazdálkodás te-
rén is. Kérlek mutasd be néhány szó-
ban a történeti hátterét!

– Az elsõ írásos emlék Kaszóról
1398. május 5-re datálódik, amikor
Zsigmond király birtokadományozás
kapcsán említi meg egy latin nyelvû
középkori oklevélben. 

Ha több évszázadot ugrunk elõre az
idõben, akkor láthatjuk, hogy 1726-tól
1911-ig az esztergomi fõkáptalan volt a
környék földesura. 

Késõbb Karl Christian Kraft Hohen-
lohe Oehringen herceg vadászat meg-
hívás kapcsán került Kaszóra, és annyi-
ra megtetszett neki a terület, hogy az
1900-as évek elején elõbb bérbe vette,
majd néhány év múlva több részletben
megvásárolta a tulajdonosoktól. 

A kiváló vadászterület kialakítása
mellett intenzív erdõtelepítést is vég-
zett. Mesélik, hogy amikor telefonpóz-
nára lett volna szükség, a herceg nem
engedett Kaszón semmit kivágni. A

Tátrából, javorinai birtokairól hozatott
alapanyagot. 

Ha ismét ugrunk egyet az idõben, a
II. világháború után 1950-ig a Szovjet
Javak Igazgatóságához került a terület,
jóvátétel címén. Onnét csak 1950-ben
került vissza államközi megegyezés
alapján a magyar állam tulajdonába. 

Kaszó és tágabb környezete 1967.
július 1-én került a Honvédelmi Minisz-
tériumhoz, egészen 2010-ig. Megjegy-
zem, hogy a Földmûvelési Minisztéri-
um tulajdonosi joggyakorlása mellett a
vagyonkezelõ jelenleg is a HM. 

A Vándorgyûlésre érkezõ érdeklõdõ
résztvevõk megismerkedhetnek majd
Kaszó részletes történetével is, a ren-
dezvényre megjelenõ Kaszó 600 éve cí-
mû könyv segítéségével.

– E sok ezer hektárnyi kiterjedésû er-
dõvidék, vízfolyásokkal szabdalt dom-
bos homoktáj számos szakmai kihívást
is rejt. Milyen feladatokat kell ma a
gyakorlatban megoldanotok, ha a hon-
védségi múltra, a klímaváltozás és a víz-
visszatartás kérdéskörére, vagy a ter-
mõhelyi adottságokból adódó erdõmû-
velési nehézségekre gondolunk?

– A honvédségi múlttal kapcsolat-
ban az egyik legfontosabb feladat a
korábban lõtérként használt területek
lõszermentesítése, illetve az értékesí-
tés elõtt az ún. szilánkos anyag kiszû-
rése. Az éves erdõgazdálkodási terv-

hez igazítva, évi 50-70 hektár területen
tudja a Társaság megoldani ezt a prob-
lémát. 

A honvédségi múlt okozza azt a
gondot is, hogy míg az erdõterület fel-
tártsága a terület nagy részén az orszá-
gos átlagnál jobb, éppen az említett
déli részen a korábbi elzártság miatt a
közelítõ úthálózat hiányzik, vagy nem
megfelelõ. Ezen a területrészen több
esetben a szükséges kiszállítás, vagy
többszöri anyagmozgatás szintén több-
letköltséget ró az erdõgazdaságra. 

A fenti problémák természetesen
megoldhatók, de egy „átlagos” erdõ-
gazdaság mûködéséhez képest többlet
felkészültséget követelnek meg a szak-
személyzettõl, amelynek munkatársa-
ink képesek is megfelelni. 

A fentiekben felsorolt másik három
témakör szorosan összefügg egymás-
sal. A Társaság üzemi területének csak-
nem 90 százaléka a Belsõ-Somogyi Ho-
mokvidék erdészeti tájba tartozik, az
alapkõzet savanyú homok. 

Ezen a termõhelyen mintegy száz
évvel ezelõtt intenzív belterjes módsze-
rekkel gyönyörû kocsányos tölgyes er-
dõt telepített az akkori tulajdonos. Az
elültetett csemetéket szinte kertészeti
módon gondozták, kapálták, ugyanak-
kor mivel ezek elõtte fõként legelõte-
rületek voltak, a talajban nem volt cse-
rebogár-pajor fertõzöttség. 

Somogy zöld szívében
Beszélgetés Galamb Gáborral, a Kaszó Zrt. vezérigazgatójával

Galamb Gábor a Kaszó Zrt. vezérigazgatója Tusnádfürdõn vette át 2016-ban az OEE
Vándorgyûlések vándorzászlaját
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Jelenleg a százéves, vagy idõsebb
erdõben mindenhol ott található a pajor
a talajban, amely közben a klímaválto-
zás miatt egyre melegebb és szárazabb.
Így elõáll a kettõs veszélyforrás,
hiszen a szárazság miatt
amúgy is legyengült
ellenállóképességû
csemetét támadja
meg a pajor. 

Évrõl-évre ér-
zékelhetõ, hogy
egyre kevesebb a
csapadék, jelenleg is
mintegy három havi
mennyiség hiányzik már. Emiatt a
legtöbb esetben az erdõsítésekben
nem az elsõ kivitelek elvégzése okoz-
za a gondot, hanem a két-három éves
jól indult erdõsítések a folyamatos csa-
padékhiány és a pajor kártétel kettõs
szorításában nem tudnak fejlõdni, sõt
ritkulni kezdenek. 

A területet tarkító vízfolyások ebben
valamennyire segítik munkánkat, de a
száraz homoktalajon sok esetben már
egy-két méteres szintkülönbség – akár
egy erdõrészleten belül is – komoly el-
téréseket okoz a termõképességben. 

Az erdõrészlet egyik sarkában méz-
gás égerrel kell végezni az erdõsítést,
mert szinte egész évben víz alatt áll,
száz méterrel arrébb, és másfél méter-
rel magasabban pedig olyan száraz a
talaj, hogy csak a cser a megfelelõ fa-
faj, már a kocsányos tölgynek sem al-
kalmas a termõhely. 

Éppen a kisvízfolyások adta lehetõ-
séget kihasználva, illetve látva, hogy a
rendelkezésre álló csapadék sem egyen-
letesen, hanem sokszor kiszámíthatat-
lanul érkezik, 2015 évtõl kezdõdõen a
nemzetközi LIFE+ programhoz csatla-
kozva több tavat érintõ vizes élõhely
fejlesztéseket, illetve több idõszakos és
állandó vízfolyást érintve, vízvisszatar-
tási munkálatokat végez a Társaság. Ez
lehetõséget biztosít, hogy a téli, kora
tavaszi csapadékot tovább a talajban
tartsuk, ezzel is javítva a termõhely mi-
nõségét. 

A Társaságnál a klímaváltozás legmar-
kánsabb jele az elõbb említett kiszámít-
hatatlan, vagy elmaradó csapadék. Ha vi-
szont ez hosszú távú változás lesz, akkor
meg kell fontolni a folyamatban lévõ és
jövendõ erdõfelújítások célállománya-
inak helyes kiválasztását. Hiszen sok
esetben, ahol a jelenlegi erdõsítési elõírá-
sok kocsányos tölgyesek felújítására kö-
telezik a Társaságot, lehet, hogy ötven,
vagy száz év múlva már cseres termõ-
helynek sem lesznek megfelelõek. 

Ezt jelenleg csak találgatni lehet, kiala-
kult módszer, eljárás nincs, ugyanakkor
egyre több szakmai szervezet hívja fel
ugyanerre a figyelmet. Meg kell jegyezni,

hogy a jelenlegi törvényi keretek
ezeket a prognózisokat

nem veszik figye-
lembe, az erdõfe-
lújítások célállo-
mány elõírásai
nagyon kötöt-
tek.
– Nem régen

adtatok át egy külön-
leges lombkorona tanös-

vényt, mely az elsõ ilyen létesítmény,
amely állami erdõgazdaság beruházása
során valósult meg. Az erdészeti társasá-
gok közjóléti szerepvállalása mára szin-
te önálló ágazattá nõtt. A Kaszó Zrt. mi-
lyen mûködési, fejlesztési elképzelésekkel
látja el ezt a feladatkörét? 

– A lombkorona tanösvény a leg-
újabb a közjóléti fejlesztéseink sorá-
ban, és annak ellenére, hogy reméltük
annak sikerességét, ilyen nagymértékû
érdeklõdésre nem számítottunk. Egyéb-
iránt ugyanúgy, ahogy valamennyi
erdõgazdaság, mi is kiemelt figyelmet
fordítunk a közcélú turisztikai fejleszté-
sekre. És valóban, mára ez a feladat
olyan mértékûvé vált, hogy hamarosan
munkába álló új munkatársunk egyik
fõ feladata lesz ennek a koordinálása. 

Öt évvel ezelõtt döntött úgy a Társa-
ság vezetése, hogy kialakítja a Kaszói
Kirándulóközpontot, és erre mintegy
„felfûzve” a különbözõ attrakciókat,
tartalmas nap vagy akár napok eltölté-
sére nyújt lehetõséget az érdeklõdõk-
nek Kaszón, Somogy Zöld szívében. 

Ezt a célt szolgálva az erdei vasút
mellett most már több tanösvény, va-
daspark, erdei tábor, játszóterek, pikni-
kezésre alkalmas fõzõ- és sütõhelyek,
vagy akár a legújabban „üzembe állí-
tott” lombkorona tanösvény áll rendel-
kezésre.

– A jubileumi erdélyi vándorgyûlés
után nem kis kihívás a vándorgyûlés és
az Év erdésze szakmai verseny helyszí-
neit, programjait, hátterét biztosítani.
Egy ekkora országos esemény jelentõs
többlet leterhelést jelent a helyi kollé-
gáknak. Mi motivál benneteket az OEE
Titkárságával közösen végzett szervezé-
si munka során?

– Valóban az erdélyi nagy sikerû
Vándorgyûlés után nehéz szebbet-job-
bat alkotni, de mi tesszük a dolgunkat,
igyekszünk olyan színvonalú rendez-
vényt szervezni, ami egyrészt méltó az
Egyesület Vándorgyûléseinek hagyo-

mányához, másrészt pedig a kaszói
nagyrendezvények nívójához is. 

Feltétlenül nagy motivációt jelent
– annak ellenére, hogy a vadászok, vér-
ebesek nagy „családjának” már több
megyei, országos és nemzetközi ren-
dezvényt is szerveztünk-, hogy Kaszó
még soha sem volt házigazdája az er-
désztársadalom legnagyobb összejöve-
telének!

– A terepi programok mindig kiemel-
ten fontos részei a vándorgyûlésnek, az
ünnepi közgyûlés mellett. Mivel várjá-
tok az ország minden tájáról összese-
reglõ erdész kollégákat, a vendégeket?
Röviden mutasd be kérlek!

– Összesen tíz terepi programot ter-
vezünk. Az OEE kérésének, valamint a
hagyományoknak megfelelõen a prog-
ramok döntõ többségében a szakmát
igyekeztünk elõtérbe helyezni, de azért
be-becsempésztük a környék kulturális
értékeinek, csodás természeti környe-
zetének bemutatását is. Sõt, egy hatá-
ron átnyúló programot is kínálunk a
résztvevõknek! 

Szeretnénk megmutatni azokat a fel-
adatokat, kihívásokat, amelyek a síkvi-
déki homoki erdei „létbõl” adódnak, a
HM-es múlt kapcsán a lõtereken törté-
nõ erdõgazdálkodás nehézségeit, kor-
látait, és egy program erejéig bepillan-
tást nyújtunk a magán-erdõgazdálko-
dás hétköznapjaiba is. 

Azt remélem, – ahogy azt vala-
mennyi hozzánk ellátogató vendég
esetében is szeretném –, hogy a ren-
dezvény végeztével teljesüljön az az
évekkel korábban kitûzött célunk, mi-
szerint: aki egyszer Kaszó levegõjét szív-
ta, örökké szomjazzon utána!

– Megköszönve a beszélgetést jó idõ-
járást, tartalmas programokat és sike-
res rendezvényt kívánok!

Nagy László
Fotó: Nagy László, Kaszó Zrt.
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