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45. alkalommal került sor Ausztria,
Magyarország és Szlovénia határ men-
ti erdészeti egyesületi csoportjainak
évente megrendezett szakmai konzul-
tációjára és tapasztalatcseréjére. 

A jubileumi találkozó házigazdája a
Burgenlandi Erdészeti Egyesület volt,
Lois Berger, Andreas Leitgeb és Hubert
Iby vállalták magukra a fõszervezést. 

Magyarországot, illetve az Országos
Erdészeti Egyesületet a Szombathelyi
Helyi Csoport és a Nagykanizsai Helyi
csoport két-két tagja, míg a Szlovéniát
a Muraszombati és Maribori Erdészeti
Egyesület három tagja képviselte. 

Az elsõ hivatalosan is jegyzett talál-
kozóra 1972-ben került sor, már akkor
felismerve a határon átívelõ régiók er-
dészeti tapasztalatcseréjének jelentõsé-
gét. A program második napján részt
vett Friedrich Prandl, aki 1972-ben
alapító tag volt.

A találkozás az ausztriai Vasvörösvár
(Rotenturm) mellett található horgász-
tónál volt, a rövid bemutatkozás, majd
a helyi termékekbõl készült tízórai el-
fogyasztása után elõadással kezdõdött
a program. Hubert Iby, a burgenlandi
erdõfelügyelõség vezetõje ismertette a
tartomány erdeivel és erdõgazdálkodá-
sával kapcsolatos legfontosabb ismér-
veket. 

Burgenland erdõsültsége 29,7%,
Oberwart, Oberpullendorf körzetében
eléri a 44-45%-ot. A tartomány 130 000
ha erdõterületén 26 000 tulajdonos
osztozik. 

A fenyõállományok területe az
utóbbi idõben csökkent a lucfenyõben
ismét erõsebben fellépõ szúkár miatt.
A minimális vadászterület nagysága
115 hektár, a vadállomány létszáma
1970 óta évrõl évre folyamatosan nö-
vekszik.

Az ebédet követõen indult a terepi
program, melynek elsõ állomása a Kõ-
szegi hegységben, Óhodász (Althodis)
községhatárban található lombkorona-
tanösvény megtekintése volt. A sétaút
akadálymentesített, kerekesszékkel
közlekedõk és vakok is tudják látogat-
ni. A létesítmény 2010-ben készült, a
beruházás értéke 700 ezer euró. A tan-
ösvény hossza 500 m, legnagyobb ma-
gassága 22 m.

A következõ megálló az Óhodászi
Erdõbirtokosság területén volt, ahol a

közösség erdõgazdálkodásával és az
erdõtömb feltárásával kapcsolatban
kaptunk részletes ismertetést. 2004 és
2012 között 9320 m utat építettek, en-
nek költsége bruttó 208 000 euró volt.
Burgenlandban 1955-tõl 2015-ig 1328
km utat építettek támogatással, 992
projekt keretében, a tartomány erdõfel-
tártsága jelenleg 22,8 fm/ha.

Hosszabb utazással érkeztünk a Sop-
roni-hegység déli lejtõihez, és ott a la-
kompaki Esterházy-kastélyt, illetve
annak parkját tekintettük meg (Lacken-
bach), majd a közeli Sopronnyéken
(Neckenmarkt ) foglaltuk el szállásun-
kat. Az est a Juliana Wieder Pincészet
megtekintésével és borkóstolóval zárult.
A pincészet 40 hektár szõlõterületen
gazdálkodik, a kóstolás érdekessége,
hogy csak kékfrankos volt terítéken,
annak különbözõ évjáratait ízlelhet-
tük, és ismerkedtünk a kezelési mó-
dokkal.

A második napi programok teljes
egészében a sopronnyéki községi kö-
zösségi erdõtulajdonosok szervezésében
és területén kerültek megrendezésre.
Traktor vontatta kocsikon indultunk a
szõlõkön keresztül a Magyarországgal
határos erdõterületre. Útközben a helyi
plébános bemutatta a szõlõk közé
épült, közelmúltban felújított Szent Do-
nát-kápolnát, melyet 1735-ben az ak-
kori apátplébános építtetett.

A 665,61 ha nagyságú erdõtömbbe
érve a közösségi erdõtulajdonosok ál-
tal a Burgenlandi Erdészeti Egyesület
megalakulásának 90. és a Pannónia
Napok 45. évfordulójára felállított em-
lékszikla mellé egy vénic szilt (Ulmus
laevis) ültettünk el.

Az erdõtömbben több kisebb bekerí-
tett kontrollparcellát alakítottak ki,
melyek segítségével az újulatban kelet-
kezett vadrágáskárt monitorozzák. 1996-
ban az osztrák állam és a község képvi-
selõi által aláírt szerzõdés alapján az
erdõterületbõl 29,22 ha nagyságú erdõ-
rezervátum került kijelölésre Lange Leitn
néven. Az állam minden évben a szerzõ-
désben foglaltaknak megfelelõen a kie-
sõ jövedelmet megtéríti a társulásnak. Az
erdõrezervátumban tízévenként végez-
nek részletes felmérést, illetve kiértéke-
lést. Ausztriában 195 erdõrezervátum ta-
lálható, melyek összterülete 8403 ha.

Az akác térhódítását próbálják
visszaszorítani, az állományátalakítás
dróthálós és elektromos kerítés mellett
történik, egyébként törekednek a ter-
mészetes felújításra.

Utunk során elhaladtunk egy emlék-
mû mellett, melyet nyolc fiatal emléké-
re állítottak, akik 1983 május 23-án egy
kirándulás során villámcsapás követ-
keztében ezen a helyen hunytak el.

Megtekintettünk egy építés alatt lé-
võ 3270 m3 víz befogadására képes víz-
tározót is, melyet az egyre gyakrabban
elõforduló erdõtüzek megfékezésére
hoznak létre.

Az erdõben elfogyasztott ebéd után
megköszöntük vendéglátóinknak a tar-
talmas programokat, a szíves vendéglá-
tást, és a következõ év házigazdájaként
a Szombathelyi Erdészeti Zrt és az Or-
szágos Erdészeti Egyesület Szombathe-
lyi Helyi csoportja nevében Ferenczi
Tamás tolmácsolta a tiszteletteljes
meghívást.

Ferencziné Székely Adél 
Fotók: Ferenczi Tamás

EGYESÜLETI ÉLET

Pannónia Napok 2017
45 éves a Hármashatár menti erdész-tapasztalatcsere


