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erômûvi salakterek erdôs tulajdonsá-
guknál fogva környezetrontóból kör-
nyezetvédôvé és környezetjavítóvá
válnak.

A veszélyes ipari hulladékfelületek ál-
talam irányított erdôsítéses átalakításának
eredményeképpen az ajkai erômûi salak-
téren 10,4 ha-on 13–20 éves 3–6 méter át-
lagmagasságú, a timföldgyári vörösiszap-
téren pedig 1 ha-on 2,5–5 méter magassá-
gú teljes zártságú „erdô” él.

A Magyar Szabadalmi Hivatal 215 578
lajstromszámon szabadalmat adott az
„Eljárás a timföldgyári vörösiszap hulla-
déktároló tereinek és/vagy széntüzelé-
sû hôerômûvek salaktároló tereinek
rekultiválására” címû találmányra.

Az eljárás alkalmazása esetén jelent-
kezô elônyök összegzése:

– a tixotropikus vörösiszap és a be-
tonszerûen cementálódott erômûi sa-
laktér rekultiválható teljes fedettségû fá-
sítással,

– a teljes fedettségû fásítás megszün-
teti a porzást és csökkenti a szelek ká-
rosító erejét,

– a teljes fedettségû fásítás hatalmas
levélfelületével nagy mennyiségû szén-
dioxidot nyel el és ugyanakkor nagy
mennyiségû oxigént bocsát ki,

– a lombozatával összezáródó fásítás
az erômûi salak radioaktív kisugárzását
jelentôs mértékben elnyeli,

– a fák a lehulló lombjukkal és a fel-
szaggatással fellazított talajba behatoló
gyökereikkel folyamatosan, évrôl évre
életképesebbé javítják az addig holt
anyagot,

– a fakéreggel és esetleg szerves
anyaggal való talajjavítás, valamint a fák
záródása adta lehetôség szerint minden
külön ültetés nélkül megjelennek a kü-
lönbözô lágy szárú növények, amelyek
szintén jelentôs környezetvédô és talaj-
javító hatást fejtenek ki,

– az összefüggô, zárt borítású erdô
jellegû fás területeken kialakul az álla-
tok életének lehetôsége is (madarak, fá-
cánok, nyulak és egyéb állatok), azaz
kezdetét veszi a természetes életközös-
ség,

– esztétikailag kedvezôen megvál-
toznak az addig tájképrontó, sivár, kör-
nyezetszennyezô ipari salakterek és
vörösiszap-terek.

Mindannyiunk érdeke, hogy a kör-
nyezeti ártalmak ne szaporodjanak, ha-
nem csökkenjenek. A veszélyes ipari
hulladékok egy nagy csoportja káros
hatásának csökkentésében elért ered-
ményeink közlésével ilyen módon is
szeretném segíteni a környezetjavító
munkát.

A Szekszárdi Erdészet keselyûsi vadász-
házától az árvízvédelmi töltésen Pörböly
felé néhány percet autózva egy fekete-
dió-állomány véghasználatánál találkoz-
tam Kövesi Sándor kerületvezetô er-
désszel. A vágásterületen a fakitermelôk
az utolsó néhány fával végeztek. Kövesi
Sándor erdész a választékolás eszközei-
vel méregette a kidöntött törzseket. A
megszokottnál akkurátusabbak voltak
mozdulatai. Mielôtt a darabolást jelzô
karcolást a kéregbe húzta, többször is
alaposan szemügyre vette a diórönköt.
Solti Imre erdészeti igazgató jelezte,
hogy a látszólagos tanácstalanság oka
nem a tapasztalatlanság, sokkal inkább
a felelôsség. A szálegyenes diótörzsek-
bôl kikerülô rönkök köbmétere olykor
az ötödmillió forintot is elérhetik. Ala-
posan kell hát szemlélôdni, mielôtt a ka-
cor vágástjelzô húzása megtörténik. An-

nál is inkább, mert a feketedió a döntés
során könnyen reped, és ezek a repe-
dések csak a szakavatott szemeknek
mutatják, hogy meddig tartanak. És va-
lóban. Volt olyan közel ötven centi át-
mérôjû rönk, mely a döntés során sza-
bályos két félhengerré hasadt szét. Fej-
csóválásomra Kövesi Sándor elmagya-
rázta, hogy elég sok a villás egyed, és ha
a döntéskor nem „lapjára” zuhan a fa,
akkor menthetetlenül hasad.

Az ebédszünetet használtuk ki a be-
szélgetésre.

– Szegeden végeztem, majd 1988
szeptemberétôl négy évet a hajósi erdé-
szetnél dolgoztam. Bajai lévén, ismerôs
erdôkben szereztem szakmai tapasztala-
tokat. Sokat tanultam idôsebb kollégáim-
tól, azután szép lassan belejöttem. 1992-
ben kerültem a szekszárdi erdészethez a
jelenlegi kerületembe, ami akkor 640
hektár volt. Öt év múlva 320 hektárral
bôvült, és ez természetesen jelentôs több-
letfeladattal járt. Csak érdekességként
jegyzem meg, hogy ebben a kerületben
szolgált 1901-tôl Hódi Menyhért egészen
1944-ig. 1955-tôl fia, Hódi Pista bácsi vet-
te át a kerületet, és folytatta édesapja
munkáját. Azután harminc év alatt tizen-
három erdészt „fogyasztott” a kerület.

Csodálkozó tekintetemre nevetve je-
gyezte meg, hogy elégedett lesz, ha in-
nen megy nyugdíjba. Ami nemcsak
szakmailag lenne kiváló teljesítmény,
hanem bizonyítaná a családi kötelék
szorosságát is. Mint megtudtam, azon
kevés erdészek közé tartozik, akik kint
élnek az erdôn, viszonylag távol a la-
kott településektôl, és ez nem zavarja
élettársát, hiszen négy gyermeket ne-
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Már régóta gondolkodtam azon, hogy
valamilyen publicitást kellene adni az új
technológiáknak az erdészeti növény-
védelemben. Hogy végül is nekifogtam
e cikk megírásának, annak az az oka,
hogy a 2001. májusi számban megjelent
dr. Varga Szabolcs és Szidonya István
hasonló címû cikke, amely e témakör-
rôl szól. Nagyon hiányoltam a cikkbôl a
vegyszer nélküli eljárásokat, amelyek
sokkal célravezetôbbek lehetnek és
esetleges használatuk hosszabb távon
is segítséget nyújt az erdônevelési gon-
dok kiküszöbölésére. Azt hiszem, hogy
a két legfontosabb ilyen tényezô a
gyomkonkurencia, valamint a most
egyre divatosabb vadkár kérdés.

Kezdjük talán a gyomokkal, hiszen a

cikkben errôl esik a legtöbb szó. Az
Unió területén használatosak olyan
védôfóliák, védôhálók, amelyek meg-
gátolják, esetleg megszüntetik a cseme-
ték közvetlen környezetében a gyomo-
sodást, így szükségtelenné teszik az
ápolási munkákat, vagy azok elvégzé-
sét nagyban megkönnyítenék. Cégünk
az osztrák nemzetiségû Interforst ma-
gyarországi vezérképviseletét látja el,
így a továbbiakban ezen cég termékei-
nek bemutatásával tudnám szemléltetni
a lehetôségeket:

EGGER 2000 VEG csemetevédô
tányér (1. kép):

4 mm vastag kartonlemez, méretei:
47x50 cm. 4 db talajszeggel van lefogat-
va (1. ábra), 3–4 évig teljes védelmet

nyújt a gyomokkal szemben. A kihelye-
zés a csemete ültetésével egy idôben
történik. Egy, a lemezzel azonos nagy-
ságú gyommentes tányért kell készíte-
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velnek. Dávid, Ábel, Boglárka és Mari-
anna az erdészházból járnak iskolába,
óvodába. Az erdôhöz való ragaszkodást
nem gyengítette a mindennapos hajnali
kelés és a hóban-fagyban való gyer-
mekszállítás sem.

– Néha a Duna ijesztget bennünket,
hiszen közvetlen a gát tövében lakunk,
de megszoktuk. Az árvizek inkább szak-
mai kihívást jelentenek, mert a faanyag-
mentéssel járó többletfeladatok itt az ár-
téren bizony emberpróbálóak. Megha-
tározó, hogy a Duna-Dráva Nemzeti
Park területén gazdálkodunk. Az ezzel
járó magasabb szintû egyeztetésekbe
ugyan csak közvetett beleszólásunk
van, de a végrehajtás a mi dolgunk. Meg

tudunk egyezni, amihez jó alapot ad a
cégünk logójában olvasható rövid mon-
dat: „Gemenc Rt. a természet szolgálatá-
ban”. Az igaz, hogy a kocsányos tölgyes
felújításokkal olykor tíz–tizenkét évet
kínlódunk, ami nem összehasonlítható
a nemes nyáras négy-öt év alatti befeje-
zésével. Persze természetvédelmi szem-
pontból nézve itt az ártéren a nemes
nyáras is más, hiszen gazdag aljnövény-
zettel és elfogadható második korona-
szinttel nevelôdnek a madárvilág legna-
gyobb örömére. A tájidegen zöldjuhar, a
gyalogakác, az amerikai kôris az elsô
számú közellenség, de elbánunk velük.
Az említett feketedió is a jövevényekhez
tartozik, de már mint megtûrt faj. Árbe-
vételébôl segíthetjük a jóval munkaigé-
nyesebb tölgyesek felújítását.

Nem kerülhettük meg beszélgeté-
sünk során az egzisztenciális kérdése-
ket sem, különös tekintettel a manap-
ság nem éppen megszokott négy gyer-
mek nevelésével járó felelôsségre.

– 1997-ig mondhatni a klasszikus er-
dészéletet éltük, kihasználva az erdô-
ben lakás felkínálta lehetôségeket. Két-
három fejôstehenet és tizenöt növen-
dékmarhát tartottunk. A teheneket
magam fejtem, és természetesen a ta-
karmányellátáshoz szükséges gépeket
is magam kezeltem. Azután a kerület-
növekedéssel fel kellett számolnunk az
állattartás jelentôs részét. Gépeket vásá-
roltam, és most egy alkalmazottal min-
denféle mezôgazdasági bérmunkát vál-
lalunk. Ez úgy néz ki, hogy bevált. Az

alkalmazottnak megélhetést, nekünk
pedig fizetéskiegészítést jelent. Debre-
cenbe járok vadgazda-mérnökire, ami
Gemenc hírnevébôl adódóan gondo-
lom, nem meglepô. Remélem a diplo-
mának is hasznát veszem majd.

Kövesi Sándor erdész a fakitermelôk
felé pislant, akik az ebédidô leteltével
munkához készülôdnek. Éppen egy vil-
lás törzs töve körül tisztítják meg a tere-
pet. Sándor elköszön, majd rövid esz-
mecserét folytat a motorfûrészessel. A
dôlési irányt mérlegelik. Tompa puffa-
nással zuhan a hetvenéves diótörzs
anélkül, hogy felrepedt volna. Kövesi
Sándor most is jól döntött.

Pápai Gábor

Új környezetkímélô technológiák az
erdészeti növényvédelemben


