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A HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. Bujáki
Erdészeti Igazgatóságánál tartotta rendez-
vényét a budapesti HM Helyi Csoport. Az
elõadások sorát Varga Béla (középen)
kezdte a természetközeli erdõgazdálko-
dásról, melyben felhívta a figyelmet a ter-
mészet bölcsességére és a természetes fo-
lyamatokkal való együttgondolkozásra,
mely nemcsak természetközeli, hanem
anyagilag is megtérül hosszú távon az er-
dõgazdálkodónak. Hagyni kell a termé-
szetet dolgozni. Van rá példa, hogy a szá-
lalás több száz éve mûködik. Egyben fi-
gyelmeztetett, hogy a pro sylva és a szála-
lás nem azonos. Szálalni mindenütt lehet,
de ajánlatos a pro sylva alapelveit figye-
lembe venni. A szálalás egy természetes
folyamat, melyet azonban túltartott vadál-
lomány mellet, nem lehet eredményesen
mûvelni.

Csóka György (jobbra, fent) a tõle
megszokott szellemességgel és kitûnõ
fényképfelvételeivel kápráztatta el a
hallhatóságot az erdõ természetességé-
rõl. Kiemelte, hogy az erdõ minden sze-
replõje fontos, még akkor is, ha az
utóbbi idõben némelyiket mostohán

kezeljük, ha egyáltalán észrevesszük.
Példaként említette az egyes cserjeféle-
ségeket, amelyek élõhelyei bizonyos
lepkefajoknak, darazsaknak. Ezek a fa-
jok olykor igen nagy hasznot hajthat-
nak az emberi nézõpont szerint káros
rovarok pusztításával. De a lágy szárú
szint sem kevésbé fontos, aminek vegy-
szerrel való irtása természetellenes.

Szi Benedek József erdészetigazgató

és Solti Imre mûszaki vezetõ közös elõ-
adásban számolt be a csoport tagjainak
Bajorországban és Thüringiában a szá-
laló és természetközeli erdõgazdálko-
dás megismerésére tett tanulmányútjá-
ról.

Keresztes György vezérigazgató-he-
lyettes beszámolt a térségben véget ért
FAO-programról.

A résztvevõk megtekintették a Buják
környéki szálalásokat, ahol ki-ki el-
mondta észrevételét, szakmai megjegy-
zését. A Sasbérci kilátóból, ahol a FAO-
program évekkel ezelõtt kezdõdött,
madártávlatból megtekinthettük a kör-
nyék szálaló és vágásos üzemmódban
kezelt erdeit.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Bartha Dénes professzor védését megelôzôen
jelent meg Gálhidy Lászlóval közös szerkesztés-
ben, a WWF kiadásában A magyarországi
erdôk természetessége címû füzet, amely ada-
tokban gazdag táblázatokkal és képanyaggal
ismerteti a magyar viszonyokat

Helyicsoport-rendezvény Bujákon




