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Azért szeretek szakosztályrendezvé-
nyekre járni, mert ezeken általában
minden a helyén van. Valóban szakmai
fórumok. Nincs felesleges szócséplés,
unásig hallott nagy általánosságok, ha-
nem – szakosztálytól függôen – „vegy-
tiszta” szakmai kérdések sora kerül na-
pirendre. Ezért a szakosztályok az
Egyesület leghatékonyabb szakmai
integrátorai. Ám sokszor az a baj, hogy
ezeken az összejöveteleken szakmán
belül is egy kicsit egyedül vagyunk.

Veszprém mellett gyülekezett az Er-
dôvédelmi Szakosztály, hogy Mészáros
Gyula termelési vezérigazgató-helyettes
vezetésével két fontos témát tárgyaljon
meg a résztvevôk népes serege. Az
egyik a Veszprém melletti kádártai er-
dôk tavalyi tûzkárosításának felszámolá-
sára tett erôfeszítések bemutatása volt.
Harminc hektár állami és huszonhat
hektár magánerdô vált a tûz martaléká-
vá. Nem ecsetelem a látványt, mert aki
járt már leégett fenyveserdôben, az tud-
ja, hogy mirôl van szó. Egyébként is a
kárfelszámolás utolsó fázisát láthattuk.
Az állomány üszkös maradványainak
aprítását. Óriási költséggel jár ez a mûve-
let, de úgy döntöttek a veszprémi szak-

emberek, hogy ezt a megoldást választ-
ják a térségben található igencsak vé-
kony termôrétegû területen. Az ôszi, ta-
vaszi felújításkor elültetett csemeték szé-
pen soroltak a pásztákban. A felújításkor
használt hat–hétféle fafaj bizonyára
szakmai garanciát ad hasonló tûzeset
megelôzésére. Igaz, voltak erdôrészle-
tek, ahol feketefenyô-magvetéssel tör-
tént a felújítás, mert mint hallottuk, a vá-
roslakók ragaszkodnak a fenyôhöz.
(Íme egy újabb szempont, amit figye-
lembe kell venni a szakmailag talán in-
dokoltabbtól eltérô fafajvá-lasztásnál.)

Megjegyzendô, hogy csak dicsérni le-
het a VERGA Rt. szakembereit, mert az
egyik erdôrészlet sarkán meghagytak
mintegy árnyi fenyôfoltot, mely a tûztôl
még feketébb lett. No és még egy meg-
jegyzés az itt látottakhoz. Kevés szó esik
általában az erdôkben dolgozó kétkezi
munkásemberekrôl. Nos, elnézve az ap-
rítógépet a kormos gallyakkal, ágakkal,
„etetô” munkásokat, bizony áldom szü-
leimet, hogy taníttattak. Emberfeletti
munka, becsüljük meg ôket.

Gyulafirátót határában bemutatót lát-
tunk az Alcosorb 400 készítmény hasz-
nálatáról.

Schumaher István erdészeti igazgató
és Kelemen Csaba erdômûvelési osz-
tályvezetô a Zirci Erdészethez tartozó
Eplény község határában mutattak be
vegyszeres kísérletet természetes felújí-
tásban.

Részletesen ismertették a kísérleti
parcellákban alkalmazott  vegyszert és
dózisait. Az eredmény kiértékeléséhez
újabb bemutatót szerveznek. A kétség-
telenül túlzottan elszaporodott szeder
között azonban bôséggel láthattunk
csemetét. (Elgondolkodtató, hogy eze-
ket az állományokat látva nem lenne-e
indokolt az erdôsítések átadási határ-
idejét néhány évvel meghosszabbítani,
és a beavatkozások helyett a természet-
re bízni a felújulás folyamatát.)

Ugyancsak szeder elleni vegyszere-
zési kísérletet láttunk a Zirc határában
található bükkös állomány alatt, majd
ugyancsak bükk felújításban a
Calamagrostis elleni vegyszeres véde-
kezést...

Lengyel László szakosztályelnök és
Kató Sándor titkár jó témát választott,
és valóban elmondhatjuk, hogy a szak-
mai fórum remekül sikerült.
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