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EGYESÜLETI ÉLET

Nagy örömmel tettünk eleget gyõri
szomszédaink szíves meghívásának, így
a Gyõri Erdõgazdasági Helyi Csoport
tagságával közösen tölthettünk egy
szép õszi napot a KAEG Zrt. területén.

Rövid utazás után a megbeszélt idõben
érkezett meg negyven fõs különítmé-
nyünk a fertõdi kastélyparkban álló
„Bagatelle” épületéhez, ahol Papp Lász-
ló vezérigazgató-helyettes, Kóródi Sán-
dor HCs elnök és Greguss László Géza
titkár fogadtak minket, a vendéglátó
HCs tagságával együtt, akik között sok
rég nem látott ismerõst, barátot kö-
szönthettünk.

A találkozás öröme és a felszolgált fris-
sítõk miatt kisebb késéssel kezdõdött az
elsõ program, amelyben Papp László be-
számolt az erdõgazdaság által végrehaj-
tott, illetve koordinált korábbi kastély-
parki fejlesztésekrõl, és a remények sze-
rint KEOP pályázati források segítségével
a közeljövõben végrehajtandó felújítási,
rekonstrukciós munkákról. 

Rövid sétát tettünk a kastélyparkban, s
közben Kóródi elnök úrtól hallhattunk a
kastély történelmi hátterérõl, a park ki-
alakulásának történetérõl, az ok-okozati
összefüggésekrõl, amelyek jó része ke-
vésbé ismert a nagyközönség elõtt. Érzé-
keltük, hogy komoly közjóléti munkát
vállal fel az erdõgazdaság a kastélypark
és a Lési erdõ gondozásával.

Azt követõen a cseri talajokon folyó
erdõgazdálkodásba kaptunk betekin-
tést Papp Csaba erdõgondnok vezeté-
sével. Elõbb a „Vitnyédi cser” kerület-
ben található anyagnyerõ helyet keres-
tük fel, ahonnan korábban a kiváló mi-
nõségû vörös kavicsot használhatta az
erdõgazda, feltáró útjainak stabilizálá-
sára. Most az erdészet engedélyével a
terepet a cross-motorosok vehették át
(szabályozott körülmények között), az
erdészet azon nem titkolt szándékával,
hogy így csökkenteni tudják a tilosban
motorozók számát. Ezzel kapcsolatos
tapasztalataik kedvezõek. 

Az örömteli másodlagos hasznosítá-
sok mellett azonban azt is láthattuk,
hogy erdõgazdálkodási szempontból
mit „tud” ez a cseri talaj: a 15 cm-nyi ter-
mõréteg alatt rögtön a vörös kavics ta-
lálható, amely jó esetben csak egy kicsit
lejjebb cementálódott.

A mesterséges felújítások során ezt a
kavicsréteget a Danszky-féle altalajlazí-
tóval törik meg, lazítják.

Következõ állomáshelyünk a Sweit-
zer-tilos kerületben volt, ahol egy szin-
tén cseri talajon nõtt, fokozatos felújító
vágással kezelt, korábban megbontott,
érett cseres állományt tekintettünk
meg. Az újulati szint fejlõdését az erõs

cserjésedés és gyomosodás rendkívüli
módon hátráltatja, ráadásul, a már vá-
zolt termõhely révén szükséges altalaj-
lazítás FFV esetében nem kivitelezhetõ,
ami szintén hátrányos indítást jelent az
újulatnak.

A szomszédos erdõrészletben egy
tarvágással véghasznált, már sûrûség
korú, kiválóan záródott erdõfelújítást
láthattunk. Annak kapcsán felmerült
(nem elõször) a kérdés, hogy ilyen,
vagy ehhez hasonló határ-termõhelye-
ken miért nem alkalmazható a tarvágást
követõ mesterséges erdõfelújítási tech-
nológia.

Utunk ezután Göbösmajorba, az
Ökoturisztikai Centrumba vezetett, ahol

a Kapuvári Erdészet idegenforgalmi, tu-
risztikai  tevékenységét ismertette ve-
lünk Kóródi Sándor. A lovastábori pro-
gramok ismertetése, a szép környezet, a
kedvezõ ár, olyan megkapó volt, hogy
buszsofõrünk azóta már be is jelentke-
zett a táborba unokájával. Reméljük,
több soproni is kedvet fog kapni ehhez,
és öregbíteni fogja a göbösi lovastábo-
rok jó hírét.

Ugyanitt az erdészet vadgazdálkodá-
si ágazatáról Szukhentrunk Imre hivatá-
sos vadász beszélt, majd a sok becslési-
és kilövési szám után 15-20 idei gímtró-
feából álló bemutatón közvetlenül is
meggyõzõdhettünk a kapuvári kollégák
magas színvonalú vadgazdálkodási te-
vékenységérõl.

A jó hangulatban eltöltött nap végén,
az átfogó szakmai és közjóléti progra-
mokat követõen ízletes ebédet fogyasz-
tottunk el Göbösmajorban, és ebéd
után még hosszasan beszélgettünk a fe-
hér asztal mellett.

Köszönetünket fejezzük ki vendég-
látóinknak a meghívásért, a színes prog-
ramért, a barátságért, s búcsúzom azzal,
amiben a nap végén maradtunk: vi-
szontlátásra 2014. március elsõ felében
a Soproni hegységben.
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