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Idén lesz harminc éve, hogy az
Egyesület Vándorgyûlésén a tolnai
erdôkkel ismerkedhettek az ország
minden részébôl összesereglett er-
dészeti szakemberek. A majd em-
beröltônyi idô után nézzünk körül
ismét a világhírû dámvadállományt
kezelô erdészeti részvénytársaság-
nál. Fehér Istvánt kérdezem a rész-
letekrôl, aki Müller János vezérigaz-
gató nyugállományba menetele
után vette át a gazdaság vezetését.

– 23 300 hektáron gazdálkodunk,
vadászterületünk 33 000 ha. A jelenle-
gi 180 fôs létszámunk fele fizikai dol-
gozó, a másik fele alkalmazott. A köz-
pontban húszan vagyunk. Minden, az
erdôben folyó tevékenység vállalko-
zói formában történik. Az utolsó erdô-
mûvelô brigádot 1999-ben szüntettük
meg. 1993 óta fokozatosan számoltuk
fel a fakitermelô munkacsapatokat is,
melyek átalakultak vállalkozókká. Se-
gítjük ôket az új gépek és felszerelé-
sek beszerzésénél. Itt kell megemlíte-
nem, hogy az elmúlt évek során mi is
értékesítettük az évi 15-20 ezer köb-
méter feldolgozó kapacitású fûrész-
üzemünket. Ma viszont számításaink
szerint egy kisebb üzem gazdaságosan
termelhetne jól értékesíthetô, külön-
bözô félkész árut.

A négy erdészet közül a tamási a
legnagyobb a maga 9000 hektárjával.
A hôgyészi 5500, a pincehelyi 4800, a
nagydorogi  4000  hektáron gazdálko-
dik. Talajadottságukat tekintve igen

változatosak erdeink, hiszen a Somo-
gyi- dombságtól egészen a Duna-árté-
rig húzódnak. Az ártéren mintegy há-
romszáz hektár található. Ennek meg-
felelôen a fafajösszetétel is változó.
Összességében 30% cser, 22% akác,
15% tölgy alkotja állományaink több-
ségét. A maradék 33% fenyô, gyertyán
, hárs és nyár. Ebbôl is látszik, hogy a
hagyományos erdôgazdálkodásból
nem lehetne megélni ezen a tájon. Az
intenzív vadgazdálkodásból adódóan
a természetes felújítást nem alkalmaz-
hatjuk. A véghasználat után bekerít-
jük az erdôrészletet és vagy makkve-
téssel, vagy csemeteültetéssel újítjuk a
területeket, A kerítések általában ti-
zenöt évig védik a fiatalost. A rágásá-
val nem károsító vaddisznót ellenben

már hat-hét év után beengedjük a te-
rületekre. Így afféle miniatûr disznós
kertekként hasznosíthatjuk az erdô-
részletet. Ez a módszer bevált, szá-
mottevô károsodás nélkül növeked-
hetnek az állományok.

– Az olvasók többsége nem tudja,
hogy a Tamási Erdészet vezetését
cserélted fel a vezérigazgatói székkel.

– Valóban. A Tamási Erdészetnél
dolgoztam tíz évig. Ez az erdészet az
egész részvénytársaság területének
majd a felén gazdálkodik, és évi 90-100
milliós eredményt termelt.

– Úgy tudom, hogy az erdômér-
nöki gyakorlatban az erdészetve-
zetôi munka a legszebb. A terület
még áttekinthetô, naprakész is-
meretekkel rendelkezik a vezetô,
és az erdô alapos ismeretére is
könnyebben szert tehet, mint egy
nagy gazdaságnál. Személyes kap-
csolatok fontosságáról nem is be-
szélve.

– Annak ellenére, hogy  nem pályá-
zattal nyertem el az állást, hanem felké-
rést kellett mérlegelnem, végül is úgy
döntöttem, hogy vállalom. Azt hiszem
kevés mérnök van, akit nem izgatna a
mind nagyobb kihívás. Kétségtelen
azonban, hogy jóval több lett az ügyvi-
tellel járó munka, mint amire számítot-
tam, így kevesebb idô jut a gyakorlati
feladatokkal kapcsolatos elmélyülésre,
de kollégáim jól végzik munkájukat, így
csak nekem hiányzik olykor az erdôjá-
rás.

– Meddig tartható a világhírû
gyulaji vadállomány minôsége?

– Nyolcezer hektáron mintegy há-
romezer darabból áll a dám törzsállo-
mányunk. Ezenkívül van háromszáz
szarvas és hozzávetôleg ötszáz vad-
disznó. Itt kell megemlíteni, hogy
1923 óta minden világcsúcsot jelentô
dámtrófea a gyulaji erdôkben esett.
Csak egyetlen év volt ez alól kivétel.
1991-ben Guthon lôtték a világrekor-
dert. Ennek tíz éve. Mivel azóta is
minden évben kiváló minôségû és
súlyú – egyre több a négy kg feletti –
kerül terítékre, nem kell félnünk attól,
hogy romlott az állomány minôsége.
A dámvad olyan genetikai adottsággal
rendelkezik, hogy a korcsosodástól
sem kell tartani. Persze ne gondolja
azt senki, hogy az itt lôtt kiváló trófe-
ák csak a populációnak köszönhetôk,
mert a szinten tartáshoz  komoly
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anyagi áldozatok-
kal járó vadgazdál-
kodást kell folytat-
ni. A nyári vegetá-
ció még eltartja a
dámállományt, de
azután késô ôsztôl
tavaszig etetni kell.
A vaddisznó vi-
szont egész évben
etetést kíván.

– Meddig fo-
kozható az árbe-
vétel?

– Erre nem lehet
kategorikus választ
adni. Elgondolkod-
tató azonban az,
hogy az ideális vá-
gáskor elôtt termel-
jük le az állományokat, és a vadászat-
nál is ráférne egy-két év  pihentetés a
trófeás vadra. A vaddisznónál a há-
roméves kor helyett ötéves kilövés
lenne az ésszerû. Az a kiesés , amit két
év alatt elveszítenénk egész biztos
hogy az ugrásszerû eredménynöveke-
déssel pótolható lenne. Jelenleg ezt
nem tehetjük, mert szükségünk van a
vadászatból származó 35-40 százalé-
kos árbevételre, ami így is egyedülálló
a maga területén.

– Ismerve az ország erdôtelepítô
szándékát, milyen a  kapcsolatotok
a magánerdô-tulajdonosokkal, van
erdôtelepítésre alkalmas terület a
térségben?

– Terület az lenne, de mivel ezek
magánkézben vannak, csak késôbb
fog kiderülni, hogy a tulajdonosok er-
dôsíteni akarnak-e vagy sem. A kap-
csolat kialakításához, mely hosszú tá-
von is eredményesen mûködne, bizo-
nyos infrastruktúra, személyi feltétel

és alapos felmérés
is kell. Valószínû,
hogy ezen a téren
is be fogunk kap-
csolódni a prog-
ramba. Pillanatnyi-
lag az erdei turiz-
must szeretnénk
fejleszteni. Az át-
alakuláskor kedve-
zô helyzetet „örö-
költünk”, mert
mint volt kormány-
vadászterület igen
jól felszerelt va-
dászházakat és inf-
rastruktúrát hasz-
nálhatunk. A nagy
vadsûrûség adja a
lehetôséget, hiszen

az idelátogató turisták nemcsak a jó
levegôt élvezhetik, hanem szinte biz-
tos eredménnyel indulhatnak a vad-
nézô portyákra. Természetesen óva-
tosan kell bánni ezzel a vállalkozás-
sal, mert a vad nyugalma a legfonto-
sabb. Az emberek nyugalmát a betele-
pített horgásztavunk pecázási lehetô-
sége garantálja. Napijegy rendszerû
horgászattal a szerencsésebbjei tíz ki-
ló halat vihetnek magukkal. 

Pápai Gábor
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