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A program résztvevõi a korlátozott férõ-
helyek miatt két csoportba osztva az
egyik, illetve a másik végébõl kezdve
járták végig a tervezett állomáshelyeket.

Az elsõ bemutató egy hajókirándulás-
sal igyekezett „testközelbõl” szemléltetni
a Dráva folyót. A csapadékos idõjárás-
nak (is) köszönhetõen elég magas vízál-
lás mellett lehetett a kanyargós folyón fel-
felé haladni, miközben a part menti er-
dõk csodálatos látványa tárult elénk. Az
Olaszországban 1228 m-es magasságban
eredõ folyó még négy országot érintve
Almás községnél, horvát területen tor-
kollik a Dunába. A 749 km-es útja során
16 vízierõmûvet táplál, hogy aztán a ma-
gyar szakaszon már ne tudjon hordalé-
kot lerakni, amivel önmagának meder-
mélyülést, az erdészeknek erdõfelújítási
problémákat okoz. Az út során rövid is-
mertetés hangzott el az úgynevezett „Õs-
Dráva” programról, mely az itt élõ embe-
rek megélhetését javítaná a természeti
állapot megõrzésével, õsi, a tájhoz kötõ-
dõ foglalkozások megtartásával.

A partraszállást követõen középkori
lakomát idézõ vendéglátás várta a részt-
vevõket. Nem okozott gondot a malac-
sült fatányérból, kézzel, evõeszköz nél-

küli elfogyasztása, amit némi jóféle villá-
nyi vörösborral lehetett leöblíteni. A fa-
kupákba a bort korhû ruhába bújtatott
menyecskék töltögették, így nem csoda,
ha a hûvös idõjárás ellenére elég szom-
jasnak mutatkoztak a vendégek. Az ét-
kezést színesítette és a XVI. századba re-
pített vissza a szigetvári Zrínyi hagyomá-
nyõrzõk jelenete, amelyben egy leány-
rablást követõen a bûnös törökökön ver-
ték el a port egy izgalmas viadal során.

A program vendégei a Dráva partjá-
ról autóbusszal a Bükkhát erdõrezervá-
tumba tartva ismerkedhettek az ormán-
sági tájjal, az itt élõk történelmével. A
falvakon áthaladva futó pillantást kap-
tak a hátrányos térség fejletlen viszo-
nyairól, sanyarú sorsáról.

Az erdõrezervátumba érkezve sokan
a bükköt keresték, de a leginkább csak
a nevében megtalálható fafaj különle-
gességnek számít a területen. A bükk a
Dráva folyó mentén szórványosan szá-
mos helyen fellelhetõ, fõleg a ritka bük-
kös-kocsányos tölgyes állományokban.
A vendégek a múlt erdõgazdálkodását
jellemzõ és a mai állapotot eredménye-
zõ erdõkép értékelése után megismer-
kedtek a jelenlegi tölgyfelújítási mód-

szerekkel, majd a folyamatos erdõborí-
tottság fenntartására irányuló – ma még
kísérleti stádiumban lévõ – lehetõsé-
gekkel. Sajnos nem állnak még rendel-
kezésre tapasztalatok, hogy lassan nö-
võ fényigényes fafajok esetében milyen
módszerekkel lehet a folyamatos erdõ-
borítást kocsányos tölgyes állományok-
ban kialakítani. A szakmai vélemények
erõsen megoszlottak e tekintetben, de
abban könnyen egyezségre jutottunk,
hogy nagy vadlétszám esetén minden
próbálkozás meddõvé válik.

Akik a vizes terepi viszonyokat el kí-
vánták kerülni, a vajszlói Kodolányi
múzeumba látogathattak el, ahol meg-
ismerkedhettek az író életével, az er-
dészszakmához fûzõdõ kapcsolatával.

A hosszúra nyúló program végezté-
vel már csak a baráti találkozó kezdeté-
re idõben történõ érkezés módja vált iz-
galmassá.

Molnár Tamás

Dráva – Ormánság Sellye, magy. m. v. Somogy vmegyé-
ben, Baranya vmegyétõl egészen kö-
rülvetetve: 340 kath., 703 ref. lak.,
ref. anya, kath. fiókszentegyházzal.
Termékeny határát az árvizek járják.
Marha és sertéstenyésztése virágzó
karban áll. F.u.gr. Batthyányi Iván.
Ut. p. Szigetvár.
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