TALÁLOMRA

Dél-somogyi tavasz
Beszélgetés Orsós János kerületvezetõ erdésszel
A beszélgetõpartner most nem
teljesen „találomra” ült a telefon mellé. A sorsolás úgy alakult, hogy a soron következõ
térképszelvény legnagyobb hányada a Balaton területén található, ahol erdõnek még semmi
nyoma. Mármost: hogyan halásszak elõ erdészt onnan? –
Sehogy... – Somogy! – Itt a
megoldás. Hónapokkal elõbb
hallottam
a
nagyatádi
erdészrõl, akire most Bogdán
József erdészetvezetõ segítségével találtam.
– Szevasz! Az erdészetvezetõ
úrtól tudom, hogy bátran tegezhetlek. Így mindjárt célszerû is a
bemutatkozás.
– Orsós János kerületvezetõ erdész vagyok. A szakmai végzettségig mozgalmas út vezetett. 1983ban szakmunkás képzettséget értem el. Ezt követõen a soproni Roth
Gyula Szakközépiskola levelezõ tagozatára iratkoztam be, ott Szélessy Miklósné, Kondor Antal és Víg Péter tanárok
vezetésével teljesítettem 1987-ben az
érettségi vizsgát. Közben a SEFAG-nál
dolgoztam, erdõmûvelõ, kisegítõ,
vágásvezetõ beosztásokban. Érettségi
után katonai szolgálatot teljesítettem,
1989-tõl pedig a Dráva Völgye Középiskolában technikus minõsítést szereztem.
Szintén ’89 õszétõl kerületvezetõ lettem
a Nagyatádi Erdészet Lábodi kerületében. Nekem az ezredforduló erdészkerület váltással is kerekedett, Rinyabesenyõ, Kõkút, Homokszentgyörgy községek határában.
– Valóban szokatlanul változatos
volt az utóbbi húsz éved. Úgy érzem az
elmondottakból, hogy a céltudatos törekvésed és persze a sikered szinkronban volt az iskolai és a munkahelyi
háttérrel is.
– Igen, a tanáraimnak is és a munkaadómnak is köszönhetõ mindaz, amit
elértem, elértünk.
– És a család?
– Nõtlen vagyok, édesanyámmal lakunk együtt Rinyabesenyõn, saját lakásban.
– A jelenlegi szûkebb munkahelyedet
hogyan jellemezhetjük?
– Inkább sík vidéki jellegû a kerület,
a kiterjedése kb. 850 hektár, lényegé184

ben egy tömbben. Mindenesetre jól bejárható, ahogy mondani szokás. Patak,
más tartós vízfelület nincs, idõszakosan
árkokban található csak némi csapadékvíz.
– Mekkora csapadék mellett? -És milyen erdõket éltet a víz?
– Úgy 700-750 mm éves csapadékkal
lehet számolni, amely többségében barna erdõtalajon, homokos vályogon
hasznosul: kétharmad részben kocsányos tölgy a meghatározó fafaj, idõsebb
erdeifenyvesek, kevés cseres és akácos
található még. Gyertyán és hárs a
jellemzõ kísérõ fafaj. Kor szerint az
idõsebb állományok határozzák meg a
képet és persze a teendõket is: a véghasználati feladat a nagyobb.
– Milyen jellegû a felújítás?
– Legtöbbször tarvágásos véghasználattal dolgozunk a tölgyesekben is, és
mesterségesen történik a felújítás.
Lehetõleg makkvetéssel erdõsítünk, a
saját gyûjtésû vetési anyaggal. Az erdeifenyvesekben is elegyes felújításra törekszünk.
– Mindjárt adódik a kérdés, kell-e kiemelten védeni az erdõsítést?
– Igen, kell. Vegyük elõször a szinte
szélmalomharcot: a homokszerkezetû
talajokon kiterjedten szükséges küzdenünk a pajorkár ellen. Most éppen 8
hektáros szántás és vegyszeres talajke-

zelés van soron a majdani
erdõsítés elõtt. Az ismétlõdõ száraz tenyészeti idõszakok ellenünk
„dolgoznak”. A nagyvad károsítása
ellen leginkább kerítéssel védekezünk, paneles típust használunk. A
kerített felújítások területét általában tíz hektár alatt tartjuk, amely
minden
szempontból
jól
áttekinthetõ és kezelhetõ. A meghatározó vad itt a dám, a vadgazdálkodási feladatokat a Lábod Rt
látja el.
– A kerületben milyen feladatokat kell az idén elvégeznetek?
– A tavalyi aszály után az újraerdõsítés is növeli a szezonális
munkánkat. A tavaszi erdõsítésbõl
most még 15 hektár makkvetés
van hátra, 8 hektáron a mostani
véghasználat és mélyforgatás után.
A legnagyobb feladat ezután a folyamatban lévõ erdõsítések ápolása 128 hektáron. A nevelési
teendõket kb. 10 hektár befejezett
ápolás és valamivel több tisztítás jelenti.
Gyérítésbõl most alig van.
– Mostani aktualitás a jövõ évi besorolások elkészítése. Téged mennyiben
érint?
– Az erdészet éves lehetõsége és számos gazdálkodási tényezõ is behatárolja
a javaslatom elfogadását. Tény, hogy a
már említett korosztályviszonyok a véghasználatban adnak több lehetõséget a
jövõ évre.
– Említetted, hogy a kerületben nincs
természetvédelmi oltalom. Mégis, mi
az, ami esetleg a különlegességével kitûnik?
– A kerületem DK-i csücskében
(Rinyabesenyõ 25/E) egy kimagasló
zöld duglászfenyõ áll, égeres, cseres
környezetben. Igazán impozáns látvány
a mintegy 30 méteres különlegesség.
– Biztosan messzebbrõl is látható.
Amikor a kerülettõl Te vagy távol, milyen programok várnak?
– A földtulajdonosok alkotta vadásztársaságban is találok elfoglaltságot.
Idõnként lehetõség adódik az erdészeti
egyesület rendezvényein részt vennem.
A szolnoki vándorgyûlésen örömmel
voltam jelen.
– Köszönöm a bemutatkozást, további magánéleti és erdészeti sikereket
kívánok.
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