
Erdészeti Lapok CXXXIX. évf. 2. szám (2004. február) 53

Újra az országhatár közelébe kerül-
tünk, most Nyugat felé. Nevezetes
vidéken járja az erdei utakat, szer-
vezi, vezeti az idôszerû munkákat
Gyenge Álmos kerületvezetô er-
dész, a Soproni Erdészet dolgozója.
Nagycenk és környéke – gondolhat-
ni – egyfajta attitüddel  is jelen van
a gazdálkodók mindennapjaiban.
Hallgassuk csak a telefont!

– Halló, Gyenge Álmos kerületveze-
tô erdész vagyok.

– Halló, köszönöm, hogy idôt szakít
a beszélgetésre, és ha tehetem, javaslom
a közvetlen stílust.

– Nincs semmi gond ezzel.
– Légy szíves bemutatkozni az olva-

sóknak az eddigi pályádról!
– A soproni Roth Gyula Erdészeti és

Faipari Szakközépiskolában lettem er-
désztechnikus 1973-ban. Kákonyi Lajos
tanár úr osztályában végeztem, a pályá-
mon dr. Jereb Ottó tanár úr és Barabits
Miklós, valamint Veszprémi Géza erdé-
szek példája, „hagyatéka” jelent vissza-
visszatérô vezérfonalat. Kezdetben a fû-
részüzem, a Sopron környéki Erdészet
(Tómalmi csk.) foglalkoztatott, többfé-
le, adminisztratív munkakörben is,
majd a 970-es évek vége felé elôbb er-
dômûvelô szakosított erdész, majd
1979-tôl kerületvezetô vagyok. Most a
Soproni Erdészetnél, a Nagycenk, Hi-
degség, Fertôboz, Kópháza, Balf
és Szárhalom-dél részei a kerüle-
temnek.

Összességében közel 1000
hektár állami erdôt felügyelek,
sok kisebb tömb alkotta kerületet.

– A települések szépen sorakoz-
nak. Honnan indulsz reggelente a
munkába?

– Sopronban lakom, 1987 óta
saját lakásunkban, amely panel-
ház, tehát nem túl általános ebben
a szakmában. Igaz, a nap nagyobb
részét távol töltöm el, hiszen az er-
dészeti erdôk után magánerdôk
kezelésében is részt veszek mint
szakirányító. És a megmaradó idô-
re, hétvégi napokra marad a hob-
bi, a mellékállás. Kertészeti dísz-
növénytermesztéssel, parkosítás-
sal foglalkozunk, változatos fajta-
kínálatot tudunk biztosítani.

– A szabadidôrôl ezek után ok-

tondiság kérdezgetni! – Hogyan jutsz el
naponta több, távol esô munkahelyre?

– Saját gépkocsival tudok közleked-
ni, a terep nem túl nehéz. A költségek-
bôl az erdészet számláját is terheli meg-
határozott rész.

– A családodról mondj néhány szót!
– Nôs vagyok, a lánygyermekünk

bolti eladó, a fiúnk szintén erdésztech-
nikus, ô most kertészeti egyetemen ta-
nul tovább.

– A kerületed erdôirôl mit tartasz
fontosnak elmondani?

– A Balfi dombság Szárhalom tömb-
jéhez tartozik, fôként cser és akác alkot
állományokat. A cseresek elegyfafaja a
kocsánytalan tölgy. A korosztályok ará-
nyosan képviseltek. A másutt található
ilyen jellegû kerületek örömei és gond-
jai itt is megtalálhatók. Az aszályos idô-
szak sajnos itt a száradék-kitermelés
növekedésével is jár, mellette a felújítá-
sok károsodását is eredményezi. A baj
itt sem jár egyedül, idén számítani lehet
a Lymantria erôteljes károsítására, kér-
dés, hogy jut-e fedezet a megelôzésre.
Mert egy aszályos tavasz után a tarra rá-
gott cseres regenerálódása helyett de-
generálódása következhet.

– Az egészséges idôs állományokat
hogyan kezelitek?

– Mindkét fôfafajnál a tarvágásos
véghasználat és erdôfelújítás a leggya-
koribb. A cseresekben makkvetéssel, az

akácosokban sarjaztatással is történik
felújítás. Helyenként külön feladat a
cseres-felújításból az akác visszaszorítá-
sa. Érdekes törekvés a Szárhalom észa-
ki és keleti lejtôin az egykor volt bük-
kös erdôtípus visszasegítése. A mostani
idôszakban is egy akácos és egy cseres
tarvágása folyik a kerületemben. Az
akácost sarjról  újítjuk fel, a cserest pe-
dig a télen tárolt makkal, tavasszal. 

– Ezzel biztosan csökken a vetést fe-
nyegetô károsodás veszélye.

– A vad károsítása ellen rendszeres,
gyakori – megfigyelô és  vadászati –
munkával védekezünk. A kerületem
vadállománya nagyrészt vadásztársasági
kezelésben van, mondhatom, megfelelô
hatásfokkal. Nagyszámú vad nem jel-
lemzô a kerületre, ahonnan a közbensô
mezôgazdasági területekre is kiváltanak.
Ehhez még hozzá kell képzelni a rendkí-
vüli erdôjáró forgalmat, tehát nincs nyu-
godt rágó-túró alkalom. Kimagasló érté-
kû trófea nem fûzôdik ehhez a tájhoz, a
vadállomány átlagosnak mondható, ke-
vés gím, gyakoribb ôz, vaddisznó jelen-
léttel. A szomszédos Fertôrákos térségé-
ben néha egy-egy muflon és dám is
megjelenik Ausztriából.

– Vajon a neves elôdök idején is
ilyen lehetett a kép?

– Úgy tudom, a nagycenki Széche-
nyiek nem voltak hírneves vadászok,
Széchenyi Jánosról viszont tudni,

hogy Sopronhorpácson szenvedé-
lyesen vadászott. A birtokuknak
persze jó gazdái voltak. Az erdô-
ként hagyott örökségük pl. a her-
nyótenyésztést segítô, epres faso-
rokat védô hosszú, keskeny remiz-
erdôk: Hannáról, Alízról, Bertalan-
ról stb. elnevezve, akiknek idején
ültették, vagy akiknek kedvenc
helye volt. Akit pedig messzi tájak-
ra vitt a sorsa, mint Széchenyi Ist-
ván Béla nevû fiát (fiatal feleségét,
Erdôdy Hannát gyermekágyi fertô-
zés ragadta el), az hasznosnak ta-
lált fafajok behozásával  (többek
között feketedió, kaukázusi jege-
nyefenyô, hegyi mamutfenyô) és
honosításával igyekezett a gazda-
ság hasznára lenni.

– Köszönöm az interjút, a közeli
és távoli jövôre is sikereket, jó egész-
séget kívánok!

Apatóczky István

Beszélgetés Gyenge Álmos 
kerületvezetô erdésszel
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