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Az Erdôfeltárási Szakosztály 2000.
október 4–5-én szakosztályülést tar-
tott a Szombathelyi Erdészeti Rt. terü-
letén. A szakosztály tagjai a közel-
múltban felújított ivánci vadászház-
ban gyülekeztek, ahol Bakó Csaba
erdôgazdálkodási igazgató mutatta
be az erdôgazdaság egészének mun-
káját. Ezt követôen a házigazda
Szentgotthárdi Erdészeti Igazgatóság
igazgatója, Kutas Lajos ismertette az
erdészet tevékenységét. Mindkét elô-
adó kitért arra, hogy a természetvé-
delmi oltalom alatt álló erdôterülete-
ken milyen korlátokat kell betartani
az erdôgazdálkodónak, és azok mi-
lyen hatással vannak az erdôgazdál-
kodás eredményeire. Az erdôfeltárás
helyzetérôl Hôbör Árpád fejlesztési
fômérnök beszámolójában kiemelte
azt, hogy a kedvezô minôségû helyi
anyag (agyagos kavics) segíti a
feltáróhálózat bôvítésének lehetôsé-
gét. A szakosztály tagjai ezután meg-
tekintették a magyar–szlovén vasút-
építés legérdekesebb szakaszait, a
nagyrákosi völgyhidat, az alagutat és
a pályaépítést. Utazás közben érintet-
ték az aradi vértanúk erdejét, ahol
megemlékeztek a tizenhárom hôs tá-
bornokról és megkoszorúzták emlék-
oszlopukat.

A szakosztályülés kiemelt témája
volt egy új útfenntartási technológia
ismertetése és bemutatása. Az utántö-
mörödô lágyaszfalt felhasználásáról
dr. Törôcsik Frigyes, a FINNÚT Kft.
ügyvezetô igazgatója tartott elôadást.
A finnaszfalt néven ismert anyag
kisforgalmú közutakon mindazoknak
a követelményeknek megfelel, amit a
meleg aszfaltoktól megkövetelhe-
tünk, de annál felhaszná-lóbarátabb,
környezetkímélôbb és nem utolsó
sorban olcsóbb is. A kellô teherbírású
pályaszerkezetre helyezett finnasz-
falt-réteggel egységes felület alakít-
ható ki, és a kárlánc megszakításával
a további romlások megszüntetethe-
tôk. Az utántömörödô lágyaszfalt tá-
rolható, beépítésekor finiserrel vagy
gréderrel elteríthetô, majd a felület
egy-két hengerjárattal kialakítható. A
tömörítést a forgalom végzi. A kez-
detben még képlékeny anyag a forga-
lom hatására nyeri el stabilitását és a
kezdeti felületi egyenetlenségek is ki-
simulnak. A finnaszfalt árban nagyon
versenyképes a meleg aszfaltokkal és

a hagyományos vékony rétegekkel
(felületi bevonás stb.).

A Kôszegi-hegységben tartott hely-
színi bemutatón a résztvevôk beutaz-
ták a karbantartott és még karbantar-
tás elôtt álló útszakaszokat és meg-
gyôzôdhettek arról, hogy egyéves
használat után milyen képet mutat az
úthálózat. Gergye András építési elô-
adó ekkor ismertette azt az eljárást,
amellyel az új technológiát kiválasz-
tották és ahogy a pénzügyi lehetôsé-
geket és a szükséges útfenntartási
munkák sorolását elvégezték. A ked-
vezô helyszíni tapasztalatok alapján a
kisforgalmú közutak forgalmánál is
kisebb forgalmú erdészeti utak pálya-
szerkezetének fenntartásához ezért
biztonsággal ajánlható ez a technoló-
gia.

A szakosztályülés ünnepélyes pil-
lanata volt, amikor az Erdôfeltárási
Szakosztály a Kôszegi-hegység feltá-
rásában elért eredményeiért és az er-
dôfeltárásban kifejtett kiemelkedô
munkájáért átadta Szovják Jenô okle-
veles erdômérnöknek elsôként a
szakosztály által alapított elismerô
oklevelet.

A szakosztályülés programját a hi-
degkúti új vadászház megtekintése
zárta. A funkcionálisan jól elrende-
zett, reprezentatív vadászház Papp
Nándor építési elôadó (ZALAERDÔ
Rt.) szakosztályunk tagjának tervei
alapján épült meg.

Az Erdôfeltárási Szakosztály olyan
erdôgazdaságot ismerhetett meg,
ahol az erdôfeltárást és az erdészeti
útügyet tudatosan árfogó szemlélet-
tel, hosszú távú gondolkodásnak
megfelelôen kezelik.

* * *
A VERGA Rt. által kezelt erdôterüle-
tek jelentôs részére jellemzô a vízhi-
ány, s nemcsak a kifejezetten aszá-
lyos, de az átlagosan csapadékos
években is. A csapadék nagyobb ré-
sze azonnal elpárolog, illetve beszi-
várog a talajba, kisebb része felszíni
lefolyás formájában távozik a terület-
rôl. Kevés az állandó forrás és patak,
nincsenek természetes vízfelületek.
Mindezen körülmények erôsen korlá-
tozzák az erdô- és vadgazdálkodást.

Figyelembe véve a természeti
adottságokat és mérlegelve a terület-
használati lehetôségeket, a VERGA
Rt. 1994-tôl kezdôdôen következete-

sen törekszik a helyzet javítására, ne-
vezetesen arra, hogy a csapadékból
származó vizek felfogásával és
visszatartásával vizet biztosítson a
vadállomány részére. Eme elsôdleges
cél mellett a vízfelületek befolyásol-
ják a mikroklímát, vizes élôhelyek
alakulnak ki, gazdagodik az élôvilág,
egyes területeken a közjóléti funkció
is elôtérbe kerül, s általános értelem-
ben is gazdagabbá válik a térség.

Az Erdészeti Vízgazdálkodási
Szakosztály 2000. október 11-én a
VERGA Rt. területén tartott szakosz-
tályülést. A résztvevôket Mészáros
Gyula termelési és kereskedelmi
igazgató köszöntötte és tájékoztatta
az erdôgazdaság tevékenységérôl.
Ezt követôen Rakk Tamás elnök-ve-
zérigazgató és dr. Kaliczka László
vízügyi szaktanácsadó vezetésével
elôször a Zirci Erdészet területén a
Malomvölgyben, majd a Kabhegyi Er-
dészet területén lévô Mátyás király
vadaskertben mutattak be különféle
vízvisszatartó kislétesítményeket. Az
egyes helyszíneken a résztvevôk tájé-
koztatást kaptak a létesítés körülmé-
nyeirôl, az elôzetes megfontolások-
ról, a kivitelezés és az üzemeltetés ta-
pasztalatairól, a létesítmény haszná-
ról.

A bemutatott kislétesítmények a
csapadékvizek visszatartásának, táro-
zásának számos lehetôségét és válto-
zatát képviselik a néhány négyzetmé-
teres „mesterséges dagonyától” a ha-
gyományos földgátas víztározón ke-
resztül a felszín alatti tározó meden-
cével összekötött negyedhektáros
„csapadékvízgyûjtô kavicságyig”.

A VERGA Rt. vízgazdálkodási tevé-
kenysége követendô példa mindazok
számára, akik jobban akarják haszno-
sítani a természeti adottságokban
meglévô, sôt folytonosan megújuló
lehetôségeket, s a kedvezô tapaszta-
latok talán a felettes szakmai szerve-
ket is ösztönzik a hasonló kezdemé-
nyezések támogatására.

Megjelent
A Páneurópai kezdeményezés az er-
dôk védelmére címû kiadvány az
MTA Erdészeti Bizottságának Buda-
pesten 2000. IV. 6-án megrendezett
IV. Erdészeti Fórumán elhangzott elô-
adásokat tartalmazza.

Szakosztályi hírek


