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Az interjúk sorrendjét – mint ismeretes –
a számítógéppel készített sorsolási lista
határozza meg. Persze, a program, a
szerkesztés emberi, és talán a kezdôknek
„köszönhetô”, hogy két szomszéd bemu-
tatására kerül sor rövid idôn belül. 

A Sásdi Erdészet Mezôdi kerületé-
nek vezetôje, Partos Kálmán elôze-
tesen elmondta, hogy a kerületét
némi szántó és a megyehatár vá-
lasztja el az áprilisban bemutatott
Varga János (Sefag Rt.) kerületé-
tôl. Eddig személyesen még nem ta-
lálkoztak, íme tehát az alkalom az
ismerkedésre.

– Szevasz, kezdjük talán a kerület
bemutatásával!

– A kerületem az erdészet északkele-
ti részén található, Somogy-Tolna-
Baranya hármas határának szegletében,
tehát a zselici táj része. Öt község, Me-
zôd, Sásd, Jágónak, Palé és Mindszent-
godisa 604 hektár erdeje tartozik ide,
amelyek egymástól távol esô kisebb er-
dôtömbökbôl állnak. É-D irányú kiter-
jedése 8 km. A felszín dombvidéki jelle-
gû, legmagasabb a Paléi-tetô, 225 m. A
legfôbb állományalkotó fafajok a Ktt,
Kst, B (együtt közel 50 %), Cs (22 %) és
Gy-Ekl-Ell (30%). Korosztály szerint jó
10-10 % az öreg és  a fiatal erdô, az érett
és idôs korosztály mintegy 40 %, és a
középkorú nagyjából a fennmaradó
rész. Meghatározóak tehát a törzskivá-
lasztó és a növedékfokozó gyérítés ko-

rú állományok. A klíma és a fafajok
kedvezôek a változatos elegyesség ki-
alakulásához, fenntartásához.

– Nem jelent apró megtorpanást a
kedvezô elegyesség alakításában, ha az
idei erdônevelés normatív  támogatásá-
ban korlátozást kell érvényesíteni?

– Egyszeri alkalommal nem jelenthet
érezhetô gondot az ápolás, a tisztítás
halasztása, nálam meg már el is készült
az idei kvóta befejezett ápolásból, leg-
feljebb a támogatás hibádzik.

– Néhány bemutatkozó adatot légy
szíves mondani magadról is!

– 53 éves, családos vagyok, 30 éve
dolgozom a pályán. Talán nem túlzás,
ha dinasztiáról beszélek a családommal,
hivatásommal kapcsolatban: a Mezôdi
kerületben több, mint 100 éve dolgo-
zunk folyamatosan, elôbb a nagyapám,
Papp Kálmán, ôt követte az édesapám,
id. Partos Péter, jelenleg pedig én. Idô-
sebbik fiam és a menyem is erdômér-
nök, a kisebbik fiam pedig szintén kerü-
letvezetô a Sásdi Erdészetnél.

– Igazán irigyelve és tisztelettel hall-
gatom a szavaidat. Miközben a lehetô-
ség továbbra is adott a dinasztia koros-
bodására, az atyai közelség nem za-
varja a legifjabb erdész fiadat?

– Úgy érzem, hogy nem. A felmerülô
napi gondokat megbeszéljük, igyek-
szem a tapasztalataimmal segíteni ôt is.

– Az idei kevés mesterséges erdôsítés-
bôl gondolom, hogy inkább a természe-
tes felújítás jellemzi az erdômûvelést a
kerületedben.

– Így igaz, a sarj cseres-tölgyesek át-
alakítása jár csak több mesterséges er-
dôsítéssel. A legtöbb ápolt befejezett er-
dôsítés elegyes tölgyes, bükk, hárs,
gyertyán, cser és sok vadgyümölcs
elegy fafajjal.

– Az erdôk kedvezô elegyessége a nö-
vényevôk közösségének is kedvez. Sike-
rül-e optimális szinten tartani az otta-
ni vadállományt?

– A dámon és a muflonon kívül a ha-
zai nagyvad-félék élnek a kerületben.
Vadásztársaság gyakorolja a vadászati
jogot. Rendszeres, jó kapcsolat tartására
törekszem a társasággal. Eddig sikerült
a vadkár mértékét elviselhetô szinten
tartani az erdôfelújításokban.

– A most folyó munkákról mit tar-
tasz fontosnak elmondani?

– Jelenleg a Sásd 1/A erdôrészletben
folyik növedékfokozó gyérítés, 700 m3

tervezett fatömeggel. Hátra van még
egy tkgy, illetve év végén 2500 m3-es
bontóvágás. A mostani gyérítésben rö-
vidfás, kíméletes, ún. Kárászi egységra-
katos módszerrel dolgozik a vállalkozó,
felsô felkészítô helyre. Jól képzett csa-
patról van szó, az erdôápolókhoz ha-
sonlóan környékbeliek.

– A választékolás, hossztolás milyen
módon történik?

– Ha az ISO-ra gondolsz (arra is! – a
szerk.), kalibrált eszközökkel dolgo-
zunk (hossztolóléc, átlaló, mérôszalag).

– Hogyan alakul a jövô évi besoro-
lás, ami a kerületedet illeti?

– Tar- és felújító vágás 8 hektárral,
nfgy 30, tkgy 10 és ti 20 ha-ral érint. A
jelölési becslési munkát most kezdem,
elegyes tkgy-nél idôsebb állományok-
ban és vágásokban törzsenkénti felvé-
tellel, elegyetlen vagy gyengébb minô-
ségûeknél próbateresen.

– A szakmai munkád mellett hadd
kérdezzelek az egyesületi tagságodról is.

– 1972 óta egyesületi tag vagyok,
rendszeresen kapom a Lapokat. A hely-
ben szervezett programokon tudok
részt venni, másra nem tudok elutazni.
A Lapok tartalmi és küllemi fejlôdését
eredetinek tartom. A gyakorlatban
hasznosítható kutatási eredmények is-
mertetését jónak tartanám. Örülök en-
nek a sorozatnak is, a társak jobb meg-
ismerését segíti.

– Köszönöm a beszélgetést és a bízta-
tó véleményt. Jó egészséget kívánok!
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