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2004. október 27-én az Erdõmûvelési
Szakosztály és az Erdõhasználattani
Szakosztály terepi bejárással egybekötött
közös rendezvényt tartott. A rendezvény
házigazdája a Bakonyerdõ Rt. volt.
Elsõként Szekrényes Tamás erdészeti
igazgató és Varró János kerületvezetõ er-
dész segítségével Balatonakali községha-
tár feketefenyveseinek átalakítását tekin-
tette meg a több mint ötven jelenlévõ. Az
erdészet feketefenyvesei kõzethatású és
sziklás vagy földes váztalajokon álló, ta-
lajvédelmi erdõk. Nagy részük a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park határán belül he-
lyezkedik el. A középkorú, egészségügyi
okból kigyérülõ feketefenyõ-állományok
alatt nyolc-tíz lombos fafaj magról kelt
csemetéje jelent meg az utóbbi tíz évben.
Amint a megfelelõ csemeteszám kiala-
kult az erdõrészletekben, üzemtervi
elõírástól eltérõ kérelem alapján
felújítóvágások kezdõdtek meg itt. A
megnövekedett növõtérben a lombos
csemeték megerõsõdtek, s pár év múlva
végvághatók voltak a fenyvesek. Dön-
tõen cser és molyhos tölgy fõfafajú állo-
mányok jönnek létre virágos kõris, mezei
juhar, mezei szil, barkóca berkenye, kis-
levelû hárs, vadkörte eleggyel. Az erede-
ti erdõtársulás visszafoglalja a helyét. Ezt
csak az erdõt megfigyelõ, azzal együtt
élõ erdõgazdálkodó tudja észrevenni,
felhasználni, az erdõgazdálkodás szolgá-
latába állítani. A jelenség kapcsán a
feketefenyvesek természetvédelmi szere-
pe is átértékelõdik, hiszen ilyen
fajgazdag, magas tõszámú mesterséges
felújítást vagy telepítést ezeken a ter-
mõhelyeken soha nem lehetett volna lét-
rehozni. Csak a fenyõ által elõkészített
termõhely tudta befogadni és felnevelni
a szajkó által odahurcolt, a szél hátán
odasodort és odahullott erdei magvakat.
Már 1991-ben írt a jelenségrõl az Erdé-

szeti Lapok hasábjain Török András (Ja-
vaslat a Balaton-felvidék fekete-fenyve-
seinek átalakítására. 300. oldal). Ma már
ebbõl sok erdõrészletre kiterjedõ gyakor-
lat lett (1. kép).

Farkas Attila erdészeti igazgató és Si-
mon György kerületvezetõ erdész kala-
uzolásával a több év alatt fejlesztett ma
már mûködõ Balaton-felvidéki erdei is-
kolát tekintették meg a szakosztály tag-
jai. Az egykori erdészkolónia épületei új
funkciót kaptak, melynek eredménye-
képpen az erdõ közepén kiváló adottsá-
gú erdei iskola jött létre, természetesen
szakpedagógus vezetésével.

Délután a Monostorapáti Erdészet te-
rületén a kocsánytalantölgyes-állomá-
nyok felújítási gyakorlatát mutatta be
Farkas Attila erdészeti igazgató és So-
mogyi József kerületvezetõ erdész. A ke-

rítés nélkül eredményesen felújított töl-
gyes tömb a klasszikus felújítóvágásos
erdõgazdálkodás jó példája volt (2. kép).

A reményteljes példák láttán az
együtt töltött szakmai napot az optimiz-
mus lengte át. Valamennyi kolléga jog-
gal érezhette, hogy ha természet közel-
ben maradhatunk, a természet megfi-
gyelése alapján hozhatjuk döntésein-
ket, sikerre vihetjük a gyakorlati kivite-
lezést is. Ekkor a társadalmi, gazdasági,
természetvédelmi konfliktusaink száma
bizonyára csökkeni fog.

A részvénytársaság a szakmai tapasz-
talatok és újdonságok mellett kiadós
ebéddel és indulás elõtti harapnivalóval
is megvendégelte a szakosztályok tagjait.

Bús Mária
szakosztály elnök

Fotó: Stubán Zoltán

Szakosztályülés a Bakonyban

Dr. Mastalír Ernõné, a NYME Központi
Könyvtára igazgatója ünnepség kereté-
ben adta át hatmillió forint értékben, a
Nemzeti Kulturális Alapprogram infor-
matikai szakmai kollégiuma könyvtárak
számára kiírt pályáza-
tán nyert számítógé-
peket. Az Egyetem
négy kara, hat intéze-
te, valamint az egye-
temmel szoros mun-
kakapcsolatban álló
Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet, az MTA
Geodéziai és Geofizi-
kai Kutatóintézete és
az Országos Erdésze-
ti Egyesület könyvtá-
ra gazdagodott új

számítógéppel és programmal. A speci-
ális szoftver a katalogizálásban, az okta-
tói és a kutatói munkában segíti a
könyvtárosokat.
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