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Egyesületi választások 2014
Helyi Csoportok és Szakosztályok küldöttei

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai szeptember 28-i határidõvel választották meg a Helyi Csoportok és Szakosztá-

lyok küldötteit. Az alábbiakban közöljük az Országos Választási Bizottság által hitelesített végeredményt.

Helyi Csoport Küldött neve
1. Baja Gerner Gábor Kaitz Zoltán
2. Balassagyarmat Kiss László Varga Zoltán
3. Baranya megye Ladányi Roland Németh Rudolf
4. Békés megye Puskás Lajos
5. Csongrád megye Halápi Nándor Sere Ferenc
6. Debrecen Gencsi Zoltán
7. Eger Dobre-Kecsmár Csaba Schmotzer András Urbán Imre
8. Gödöllõ Magyar Ferenc
9. Gyõr Erdõgazdasági Kóródi Sándor Iványi Ákos

10. Gyõr Magánerdõ Dr. Kovács Péter
11. Kaposvár Barkóczi István Spingár Péter
12. Kaszó Szalai Kitti
13. Kecskemét Bognár Gábor Fodor Mihály Koczka Zoltán
14. Mátrafüred Szabó Lajos
15. Miskolc Zay Adorján Bányai Péter Hornyánszky Antal
16. Nagykanizsa Rosta Gyula Fûr Tamás Varga Attila
17. Pápa Berger Péter Gombási Károly Stubán Zoltán
18. Sárospatak Buday Péter Sándor Zsolt
19. Sopron Dr. Kárpáti László Köveskuti Zoltán
20. Sopron Hallgatói Domokos Gábor
21. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szokolovszki Géza
22. Székesfehérvár Emmerlingé Köhler Marietta
23. Szolnok Ficzere András Vadas Ferenc
24. Szombathely Bakó Csaba Horváth Gábor
25. Tamási Firbás Nándor
26. Vértesi Boglári Zoltán Zakariás Éva
27. Veszprém VERGA Szedlák Tibor
28. Veszprém FM Nagy Frigyes Vince
29. Visegrád Kálmán Miklós Kissné Szabó Gabriella Kovács András
30. Zalaegerszeg Kungli József Vissi Géza
31. Bp. ÁESz Szabó Szabolcs
32. Bp. FM Holdampf Gyula
33. Bp. HM Palatitz Ferenc
34. Pest megyei magán erdõgazdálkodási Dr. Balázs István
35. Erdélyi Szakács Sándor Orbók Ilona
36. Rába-menti Erdõg. és vadg. Pintér Csaba

Szakosztály Elnök Titkár
1. Erdei vasutak Barabás Tibor Montskó Sándor
2. Gépesítési Dr. Horváth Béla Dr. Major Tamás
3. Fakereskedelmi Sipos Imre Reinitz Gábor
4. Erdészettörténeti Dr. Oroszi Sándor Béni Kornél
5. Erdõfeltárási Kálmán Miklós Kaszala Judit
6. Erdõhasználati Nemes Zoltán Garamszegi István
7. Erdõk a közjóért Dobó István Miklós Tamás
8. Erdõmûvelési Urbán Pál Reményfy Rita
9. Erdõrendezési Czirok István Jagicza Attila

10. Erdõvédelmi Dr. Csóka György Dr. Koltay András
11. Erdészeti Erdei Iskola Ormos Balázs Szabó Lajos
12. Vadgazdálkodási Csonka Tibor Guzsik Alfréd
13. Oktatási Dr. Folcz Tóbiás Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
14. Erdészeti vízgazdálkodási Dr. Kalicz Péter Kovács Richárd
15. Közgazdasági Bálint Sándor Takács Tibor
16. Informatikai Hirmann Antal Füredi László
17. Közönségkapcsolatok Zétényi Zoltán Kovácsevics Pál
18. Megújuló energia Dr. Jung László Mizik András
19. Erdei Sportok Gerely Ferenc Urbán Imre
20. Szeniorok Tanácsa Halász Gábor dr. Szikra Dezsõ
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 2014. november 28-án tartja tisztújító küldöttgyûlését!
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Október 17-18-a között a Mocz és Társa Magánerdészet Kft.
adott otthont Somogyszobon a 2014. évi Erdésznõk Országos
Találkozójának.

Idén rekord létszámot regisztrálhattak a szervezõk, hiszen
110 erdész kollegina érkezett az állami és magán erdõgazdál-
kodó szervezetek, a szakhatóság, a szakigazgatás és az Or-
szágos Erdészeti Egyesület Helyi Csoportjai képviseletében.
Sõt a találkozóra még Besztercebányáról is utaztak felvidéki
erdész hölgyek Somogyország délnyugati felébe.

Az idei találkozó hivatalos hívó szava is a legeredetibb for-
rásból származott, hiszen az országos rendezvény egyik gya-
korlati szervezõje László Diána, a somogyszobi magánerdé-
szet ügyvezetõ igazgatója volt

A péntek délelõtt érkezõket a Somogyszob határában álló
rendezvényközpontban, a Hárs fogadóban  – vagy a helyiek
között ismertebb nevén a „Mocz tanyán” –  házigazdaként a
magánerdészet tulajdonosai Moczné Szabó Erika és Mocz
András, az OEE magánerdõs alelnöke fogadta.

Az erdész hinmnusz énekhangjai
után a szabadtéri megnyitó hátteréül
szolgáló kis tavacska stégjén a vendéglá-
tók nevében elõször László Diána kö-
szöntötte a résztvevõket, majd Zambó
Péter az OEE elnöke tartotta megnyitó
beszédét. Többek között hangsúlyozta,
hogy a szakmán belül okkal-joggal egy-
re fontosabbá és megbecsültebbé vál-
nak az erdésznõk, akik a szakmai fela-
datok mellett a családi háttér biztosításá-
nak kettõs kihívását is a vállaikon viszik.
A korábbi elõítéletek lassan megszûnõ-
ben vannak, hiszen e terhek alatt is szí-
vósan és kitartóan helytállnak.

Az Egyesület elnökének beszéde
után Szászfalvi László országgyûlési
képviselõ és Eller János Somogyszob
polgármestere méltatta az erdésznõket,

tartalmas találkozót kívánva a somogyi erdõkben.
Az elsõ napon a Mocz Magánerdészet közjóléti és környe-

zeti nevelési létesítményeivel ismerkedtek a résztvevõk. Be-
mutatásra került a településen fekvõ Erdészeti Erdei Iskola és
Oktatási Központ, valamint a somogyi magánerdészet erdei-
nek területén fekvõ Vackor Pihenõház.

Késõbb színvonalas helytörténeti kiállításon nyílt lehetõ-
ség az Árpád-korban királynéi birtokközpontként jelentõs
szerepet betöltött közeli Segesd település történelmi múltjá-
val megismerkedni. A programokat a barcsi rézfúvósok kon-
certje és az ugyancsak a közeli Dráva menti városból érkezõ
Vénusz majorett csoport bemutatója színesítette. Rövid fel-
frissülés után pedig a vacsorával egybekötött baráti találkozó-
ra gyûltek össze az erdészhölgyek.

A jól sikerült zenés, táncos est után - melyen egy, az elmúlt
16 találkozóról készült kisfilmmel is meglepték a szervezõk a
résztvevõket - másnap az idõjárás is kedvezett, hiszen már
reggel a nap vakító sugarakkal kelt fel a csemetekert felett.

Erdésznõk a Belsõ-somogyi Homokvidéken
Somogyszobon rendezték az erdészhölgyek idei országos találkozóját
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Reggeli után elõször Somogyszob tájháza, a Vilma Házat láto-
gatták meg az erdészhölgyek.  Az elsõ Vilma-házi Hírmondó-
ban, 2004-ben, Eller János polgármester így mutatta be azt:
„Somogyszob elsõ zsúpfedeles téglaháza 1839-ben épült. Ak-
koriban Szobon még fából és vályogból készült talpas házak
álltak. A tulajdonos bízhatott a település megmaradásában,
jövõjében, hiszen hosszútávra tervezett, mikor a népi építé-
szet remekét, találékonyságát és hasznosságát is megmutató
házat tartós anyagból építette. Ha ma láthatná, két dolognak
biztosan örülne: Az egyik, hogy 165 év elteltével eredeti for-
májában áll a háza, a másik, hogy szolgálja a települést, köz-
kinccsé vált. Amikor 1981-ben a ház utolsó lakója, Puskás Vil-
ma végleg eltávozott… Õ sem tudta, hogy milyen örökséget,
értéket hagy hátra”. 2001-ben alakult a meg a mûemlékház
mûködtetését végzõ civil szervezet, a „Vilma Háza” Alapít-
vány, és 2003-ban készült el és került átadásra a hagyomá-
nyõrzés és a képzõmûvészet élõ központjává alakított Vilma
Ház. A most átadásra kerülõ új melléképületben olyan né-
pi hagyományokkal ismerkedhettek meg a résztvevõk, mint a
szövés, korongolás, papír-, csuhé- és harisnyavirág készítés,
gyöngyfûzés, makramé technikával karkötõ készítése vagy a
kosárfonás.

Ezután a terepi program következett a Vackor Pihenõ-
ház szomszédságában. Elõször László Péter, a gazdasági
társaság fõmérnöke mutatta be a vállalkozást. Az 1996-ban
alakult Kft. 2005-ben vette fel nevébe a „Magánerdészet”
jelzõt, melyet a gazdálkodásába vont területek nagyság-
rendje indokolt. Jelenleg mintegy 1600 hektáron bejegyzett
erdõgazdálkodó a cég, illetve tulajdonosi köre, és ezen fe-
lül közel 7000 hektár magánerdõ erdészeti szakirányítását
látja el. A szakmai program részeként a vállalkozás kocsá-
nyos tölggyel végzett gazdálkodásába nyertek az erdész-
nõk rövid betekintést. Különbözõ korú és állapotú erdõsí-
téseket néztek meg, melyekben minden erdõfelújítási mód-
ra láthattak példát: makkvetéssel és csemetével kivitelezett
mesterséges, valamint a jó makktermést kihasználó termé-
szetes módok. A magánerdészet tapasztalata szerint a rend-
kívül fényigényes kocsányos tölgy felújítása ezekkel a mó-
dokkal lehet biztonsággal eredményes, a különbözõ felújí-
tóvágásokkal történõ erdõsítés eredménye sík vidéken,
homokon kétséges, mivel a kocsányos tölgy a legkisebb ár-
nyékolást is nehezen tûri. Az erdõsítések megfelelõ fejlõdé-
sének és befejezésének komoly hátráltatója lehet a vad ál-
tal okozott kár, mely az ország más területeihez hasonlóan
itt is nagy problémát jelent. Sajnos a bemutatott erdõrészle-
tekben is felfedezhetõek voltak a vad kártételének nyo-
mai, sõt, bizonyos térségekben még az akác felújítások si-
kerességét is csak vadkárelhárító kerítéssel tudják biztosíta-

ni. A fenntartott kerítéshossz meghaladja a 135 km-t, me-
lyek bizony napi szintû karbantartást igényelnek.

A találkozó záróprogramjaként a jelenlévõk megtekintették
a 2014-ben átadott Madarat tolláról elnevezésû Madárvédelmi
tanösvényt, melyet tematikusan a gyakorlati madárvédelem be-
mutatására alakítottak ki. Az 1000 méter hosszú kanyargó ösvé-
nyen több megálló és pihenõhely mentén ismerhették meg, ho-
gyan lehet a madarakat kertünkbe csalogatni és számukra meg-
felelõ fészkelõhelyet kialakítani. A közjóléti létesítmény mentén
a színes információs táblák mellett gazdagon elhelyezett szem-
léltetõ eszközök – odúk, etetõk, költõládák – teszik lehetõvé,
hogy a tanösvény bejárása szakmai vezetõ nélkül is élményteli
legyen, bármely korosztály számára. Fontos nevelési színtér a
Somogyszobi Erdészeti Erdei Iskola számára a tanösvény szívé-
ben kialakított erdei tanterem, melyet a helyi általános iskola
szakkörösei is szívesen vesznek igénybe. Bár a kihelyezett
odúk egy része még egyelõre kiadó, magát a tanösvényt már
sok száz érdeklõdõ látogatta meg, és várja egész évben.

László Diána, László Péter, Békési Péter, Nagy László
Képek: Túri Zsuzsanna, László Péter, Nagy László

Új belépõk

Balassagyarmati Helyi Csoport: Pesek
Gézáné egyéb felsõfok, Kore Molnár Gábor
erdõmérnök; Bp. ÁESz  Helyi Csoport:
Dr. Szabó Gábor egyéb felsõfok; Bp. HM

Helyi Csoport: Kulcsár Balázs erdésztech-
nikus, Sohler István erdõmérnök; Baranya me-

gyei Helyi Csoport: Dr. Ivelics Ramón egyéb felsõfok;
Debreceni Helyi Csoport: Bukovenszki István Ádám er-
dõmérnök, Károlyi Gábor erdõmérnök; Egri Helyi Cso-
port: Õsz Gusztáv erdõmérnök; Gyõr-Moson-Sopron
megyei Magánerdõgazdálkodási és Környezetvédõ:
Börzsei Gyula egyéb középfok, Csudai Endre egyéb felsõ-
fok, Gyõriné Simon Hajnalka egyéb felsõfok, Potyondi
Csaba egyéb középfok, Varga Vivien egyéb felsõfok; Ka-
szói Helyi Csoport: Füstös Tamás erdésztechnikus,
Nagy Balázs László egyéb felsõfok; Kecskeméti Helyi
Csoport: Pongrácz József erdésztechnikus, Csofcsics
László erdõmérnök; Mátrafüredi Helyi Csoport: Hepp
Kinga Zsuzsanna tanuló; Rába-menti Helyi Csoport:
Nagy Balázs egyéb felsõfok; Sárospataki Helyi Cso-
port: Orosz-Tóth Dávid erdésztechnikus; Soproni Helyi
Csoport: Zagyvainé Kiss Katalin Anita faipari felsõfok,
Kulbert Zsófia egyéb felsõfok; Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Helyi Csoport: Kelemen Attila erdõmérnök; Szé-
kesfehérvári Helyi Csoport: Molnár Lajos egyéb felsõ-
fok; Szombathelyi Helyi Csoport: Takács Tamás Faipa-
ri felsõfok; Veszprém FM Helyi Csoport: Dr. Tulipánt
Gergely egyéb felsõfok; Vértesi Helyi Csoport: Varga
Csilla erdõmérnök, Zigó István erdõmérnök, Németh Ka-
talin egyéb felsõfok, Kluber Anita egyéb felsõfok; Viseg-
rádi Helyi Csoport: Czémán Imre erdésztechnikus.

Kellemes Karácsonyi olvasmány.
Pápai Gábor humoros történetei diákéveirõl,

Szegedrõl, Sopronból, munkáról.
Az ország határán innen és túl.

Magánkiadás.
Megrendelhetõ: kopott.csont@gmail.com e-

mailen vagy telefonon: 06 30 9715255
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Pannonhalmi és Szigetközi
erdõk nyomában II.

Sajtókirándulás a KAEG Zrt. kezelési területén

2014. szeptember 2 -3-a között a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. szíves invitálá-

sa és vendéglátása segítségével elsõsorban nem szakmai berkekbõl verbuvá-

lódott újságíró csapat kapott lehetõséget, hogy a kisalföldi állami erdõterüle-

teket kezelõ erdészeti társaság és a tõ melletti szakmai munkát végzõ erdész

szakemberek mindenapjaiba betekintést nyerhessenek. A gazdálkodástól a

közjólétig terjedõ széles körû mûködés majd minden feladatáról valós képet

kaphattak az újságírók, miközben a pannonhalmi dombsági erdõktõl a sziget-

közi árterekig barangolhatták be az erdõgazdaság változatos erdõterületeit.
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A megérkezés után az ’isten hozta’ pá-
linkát a káldi konferenciateremben fo-
gyasztották el a résztvevõk, majd Bakó
Csaba erdõgazdálkodási igazgató (HCS
elnök), Csapó György fõmérnök és Mo-
nostori Miklós erdészeti igazgató (Sár-
vár) köszöntötte a vendégeket. 

Az erdõgazdálkodási igazgató rövi-
den bemutatta az erdõgazdaság tevé-
kenységét, ráirányítva a figyelmet a he-
lyi specialitásokra. A program ezután a
II. Vas megyei gímszarvas trófeaszemle
megtekintésével indult. A trófeaszemlét
– többek között - Dr. Jámbor László az
Országos Magyar Vadászkamara elnöke
és Bugán József, a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg.
A Farkas-erdõ rejtekén lévõ impozáns
Káld-Hidegkúti vadászház melletti cso-
dálatos környezetben 100 gím trófea
került bemutatásra, mind az erdõgazda-
ság, mind a megye többi vadgazdálko-
dója által terítékre hozott bikákból. Kö-
zöttük a bemutató dísze a nádasdi va-
dászterületén elejtett 14,87 kilogram-
mos bika volt. Ez a bika Vas megyében
idén a legnagyobb súlyú trófeát hordta,
míg Magyarországon a második helyet
foglalja el.

A trófea bemutató után kiadós ebéd-
re voltunk hivatalosak a konferenciate-
remben, ahol Bugán József vezérigaz-
gató is köszöntötte a baranyai erdésze-
ket. Az ezt követõ terepi programon a

Sárvári Erdészeti Igazgatóság területén
az erdészeti igazgató és munkatársai,
Zsuppán Ernõ fahasználati mûszaki ve-
zetõ, Nagy László erdõmûvelési mûsza-
ki vezetõ és Horváth Gábor tervezõ
(egyúttal HCS titkár) kalauzolásában a
dél-vasi erdõgazdálkodás izgalmas kér-
déseit vitathattuk meg. 

Egy akác szerkezetátalakításos erdõr-
észlet munkafázisait látva megállapíthat-
tuk, hogy a jelentõs normatív támogatás
ellenére a munkafolyamat továbbra is
igen nagy erõfeszítéseket igényel. A kö-
vetkezõ erdõrészletben az Yvette ciklon
májusi látogatásának nyomait szemlél-
tük meg, ahol is egy bontott gyertyános-
kocsánytalan tölgyes állományban vég-
zett „engedély nélküli” fahasználatot a
ciklon. Ennek eredményeként az 50 %-
ra beállított záródás 20 % körüli értékre
csökkent. Láthattuk a Farkaserdõben át-
alakító üzemmódban kezelt erdõk lé-
kvágásait és az azokban fejlõdõ újulat
kúpokat kocsánytalan tölgy fafajból. Ezt
követõen tiszteletünket tettük a Farkas-
erdõ mai képét ,,létrehozó” Scherg Lõ-
rinc fõerdõmester síremlékénél. Az em-
lékmû felújítása nemrég történt a Farkas-
erdõben kialakított új, nagyszabású köz-
jóléti fejlesztés részeként.

Szemerkélõ esõben, néhol erõs szél-
ben telt a szakmai nap programja, ami
után jól esett a vacsora és a baráti beszél-
getés a szombathelyi Pásztor Csárdában. 

A második nap a Szombathelyi Erdé-
szeti Igazgatóság területén folytatódott,
– már ragyogó idõben – Németh János
fahasználati mûszaki vezetõ, Pernesz
Balázs erdõmûvelési mûszaki vezetõ és
Bakó Csaba erdõgazdálkodási igazgató
kíséretében. Elsõ megállónk a Cáki mû-
emlék pincesoron volt, ahol a 250 éves
boronafalú, föld feletti pincéket csodál-
tuk meg. A pincelátogatás után ,,meg-
nyílott” a kísérõ ,,büfékocsi” is. A követ-
kezõ úti célunk a középkori ékszeres
doboz: Kõszeg belvárosa volt. Itt bõ
egy órát töltöttünk idegenvezetõnk sza-
kirányításával, részleteket tudhattunk
meg arról, hogy Jurisics Miklós miként
is védte meg Kõszeg várát Szulejmán
seregével szemben. 

Ezt követõen a Kõszegi hegységben
folytattuk a napot szakmai programmal,
a térség bükk gazdálkodásának állomá-
sait néztük meg, köztük a már említett
„engedély nélküli fakitermelõ” Yvette
ciklon kulisszás „vágásait”. A Hétforrás
után következett az Óház kilátó, ahon-
nan az elõzõ napi front után, páratlan
kilátás nyílott az osztrák és magyar ha-
tár menti tájra. Több szomszéd várme-
gyébe is átnézhettünk – kiválóan lát-
szott pl. a soproni Károly magaslat is. A
második nap szakmai programja a Stá-
jer-házi erdészeti múzeum és erdei is-
kola megtekintésével zárult, Varga
László erdei iskolai koordinátor vezeté-
sével. A nap végét finom sült geszte-
nyével és kiváló ebéddel zárták a házi-
gazdáink.

Köszönetet mondunk a vendéglátó
Vas megyei erdészeknek és a Szombat-
helyi Erdészeti Zrt-nek a kiváló progra-
mokért és a vendéglátásért.

Hirmann Antal, elnök
Horváth Péter Brúnó, titkár

OEE Baranya megyei HCS
Fotó: Guba Csaba
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Baranyai erdészek Vas megyében

Hosszú idõ után látogatott újra me-
cseki erdészcsoport Vas megyébe. Az
OEE Baranya megyei Helyi Csoport
17 tagja a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. és az OEE Szombathelyi Helyi
Csoport meghívására és szervezésé-
ben, kétnapos látogatást tett a nyu-
gat-dunántúli megyében 2014. októ-
ber 17-18-án.
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A 12 fõs csapat tagjai gépkocsival több
irányból érkeztek október elsõ felében
Aradra, a megbeszélt találkozóhelyre,
ahol megtekintettük az aradi tizenhá-
rom hõs emlékmûvét. Innen együtt
folytattuk tovább utunkat Resicára. Itt
már várt minket a ROMSILVA Krassó-
Szörény megyei igazgatóságának erdõ-
védelmi munkatársa, a magyar szárma-
zású Kökövics László, aki az egész út
során gondos házigazdánk volt. Rövid
bemutatkozás után elõször a szabadtéri
mozdony múzeumba vezetett minket,
ahol a kiállított különféle gõzmozdo-
nyokkal a vidék egykor virágzó ipará-
gának állítanak emléket. Az ország elsõ
gõzmozdonyát is ebben a városban
gyártották 1872-ben. Csikós Gábor csa-
pattagunk egy szakember alaposságá-
val mutatta be a gõzmozdonyok felépí-
tését, mûködését és fejlõdését.

A múzeum után a megyei erdészet
központjába mentünk, ahol átfogó tájé-
koztatást kaptunk az ország egyik leg-
nagyobb erdészeti igazgatóságának
mûködésérõl. Jellemzõ adat, hogy a
megye erdõsültsége 45%. Az erdészet

kezelésében 320.000 ha állami és
25.000 ha magán erdõ áll. A fafaj össze-
tételre vonatkozóan a bükk 60%, tölgy
11%, fenyõ 11%, egyéb kemény lomb
13%, lágy lomb 5%. Az éves fakiterme-
lési lehetõség 880.000 m3, amelynél ál-
talában kevesebbet, kb. 700.000 m3-t
használnak ki. Gazdálkodásukat jellem-
zi, hogy az igazgatóság FSC minõsítést
kapott, amelyet gyakori és szigorú mo-
nitoring rendszerrel ellenõriznek. A tar-
vágás jellegû véghasználat – ezt egyéb-
ként csak fenyõk esetében alkalmazzák
- maximális területnagysága 3 ha. Meg-
tudtuk, hogy a megye területén 4 nem-

zeti park van, jelentõs a védett területek
mértéke, az erdõk 50%-a tartozik ebbe
a kategóriába. Jelentõs mellékhaszon-
vétel származik az erdészet által üze-
meltetett 5 pisztrángtelep mûködésé-
bõl. A terület vadászati adottságai jók,
gyakorlatilag minden apró- és nagyvad-
faj megtalálható a megyében. A tájékoz-
tatót követõen felkerestük szállásunkat,
amely a Resica környéki hegyekben, a
festõi Gozna-tó közelében volt.

A második napon a 36 000 ha kiter-
jedésû Szemenik Nemzeti Park terüle-
tén található Komárnik cseppkõbar-
langot kerestük fel. Kísérõnk a nemzeti
park részérõl Ifca Nicolae parkõr volt. A
6200 m hosszú természetes barlangnak
mintegy 1700 m hosszú szakasza láto-
gatható, ennek egy részét jártuk be.
Csodálatosan szép képzõdményeket
láttunk és rengeteg fejlõdõ cseppkövet.
Érdekesség a barlangban sok helyen
megfigyelhetõ réteges tûzkõ megjele-
nés, amely mivel a mészkõnél kemé-
nyebb a mállás során jellegzetes mintá-

zatot eredményez. A barlangon a bejá-
ratot lezáró rácson kívül semmilyen
mesterséges kiépítést nem végeztek,
így az szinte eredeti formájában látogat-
ható.

A sétát követõen alkalom nyílt szak-
mai tapasztalatcserére a helyi erdészek-
kel és a nemzeti park képviselõivel
folytatott baráti beszélgetés során. Ezu-
tán a közelben található várhegyre
mentünk fel, ahol az 1400-as években
épült vár romjairól gyönyörû kilátás
nyílt az alattunk húzódó Karas-szurdo-
kra, és az azt övezõ sziklafalakra. 

A nap vége felé a Karas-folyó völ-

gyében tettünk kellemes sétát a mere-
dek sziklák és a folyó közti keskeny
ösvényen.

A harmadik nap kísérõnk társaságá-
ban utazhattunk az Anináról Oravicára
közlekedõ, az 1850-es években eredeti-
leg szénszállítás céljából épült hegyi va-
súttal. A csaknem 34 km hosszú vasúti
pálya festõi környezetben fut, 14 alag-
úton és 10 viadukton át, mialatt több
mint 300 méteres szintkülönbséget
küzd le. Ez a legrégebbi ma is mûködõ
vasúti pálya az egykori Magyarország
területén. Oravicán a helyi erdészek tár-
saságában megtekintettük az 1817-ben
a bécsi várszínház mintájára épült, azó-
ta is mûködõ városi színházat. Az épü-
let gondnoka Bota Ion tartott részletes
és érdekfeszítõ elõadást a színház és a
környék történetérõl. Ezután városné-
zés következett, amely során az 1718-
ban épült templomot és a város egykor
gazdag múltú, ma már csak múzeum-
ként mûködõ patikáját tekintettük meg.
Délután visszatérve Aninára kísérõnk

EGYESÜLETI ÉLET

Az OEE Erdõk a Közjóért Szakosztály
a hagyományaihoz híven idén is Er-
dély, jelen esetben az egykori Parti-
um területére szervezte szokásos
õszi tanulmányútját. Az úti cél a
Krassó-Szörény megyében található
Bánáti-hegyvidék volt. A túravezetõ
és tolmács szerepét most is, mint
mindig Daday Zsolt, a ROMSILVA Bi-
har megyei igazgatóságának kollé-
gája vállalta.

Tanulmányút a Bánáti-hegyvidéken

Csoportkép a várhegyen

Egy hatalmas duglászfenyõ



Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 11. szám (2014. november)394

EGYESÜLETI ÉLET

elkalauzolt bennünket a közelben lévõ
Buhuj-tóhoz, amelynek partján az erdé-
szet által üzemeltetett turisztikai célú pi-
henõ ház áll.

Az erdõvel borított hegyek között
megbúvó völgyzáró gátas tározó 1905-
1907 között létesült, területe 9,8 ha, leg-
mélyebb pontja 17 m, elsõdleges funk-
ciója Anina város ivóvíz ellátásának biz-
tosítása, de aktív horgászat is folyik a ta-
von. A tó körül tett rövid séta során vé-
dett erdõkben jártunk, ahol különlege-
sen nagyméretû fákat csodálhattunk
meg. A 100-150 éves duglász fenyõk
legnagyobbjai 1 m körüli mellmagassá-
gi átmérõt és 43 m-es magasságot pro-
dukálnak itt, emellett a bükkök, vörös-
fenyõk és a szál egyenes erdei fenyõk is
rendkívüli méreteket érnek el. Valószí-
nûleg ez a jó talajadottság mellett a kö-
zeli víztározónak köszönhetõ kedvezõ
mikroklíma eredménye.

A negyedik napon szintén egy helyi
erdész kísérõ, Bogdan Iovanevics társa-
ságában kerestük fel a Néra-folyó völ-
gyét, ahol sziklába vájt alagutakkal tar-
kított gyalogösvényen haladtunk, és a
keskeny sziklapárkányokról gyönyörû
kilátás nyílt a hegyek között kanyargó
Néra-folyóra.

Ezt követõen a Néra mellékvizének,
a Bej-pataknak a partján tartottunk au-
tóinkkal felfelé, amíg el nem értük az
erdészet által üzemeltetett pisztrángte-
lepek egyikét. Az autókat itt hagyva,
gyalog mentünk tovább a hangulatos
patakvölgyben, ahol mind feljebb ha-
ladva az egyre szaporodó vízesésekben
és egy türkiz színû erdei tóban gyö-
nyörködhettünk. Nem túl hosszú gya-
loglás után értük el célunkat, a Beusnyi-
ca vízesést, amely közepes vízhozamá-
val is látványos volt.

Visszatérve az autókhoz az erdészet
vendégül látott bennünket, és megkós-
tolhattuk a helyben tenyésztett, frissen
sütött pisztrángot. Ezt követõen megláto-
gattuk a pisztrángtelepet, ahol a hajdan
kiépített halnevelõ medencéknek csak
töredékét használják. Tájékoztatásuk
alapján így is évente 50-60 tonna pisz-
trángot nevelnek, aminek nagy részét
külföldre, fõként Angliába adják el. Az
értékesítés mellett fontos természetvé-
delmi feladatot is végeznek, hiszen az itt
tenyészett sebes pisztrángot a környék
hegyi patakjaiba telepítik vissza, ezzel se-
gítve a természetes folyamatokat.

Az ötödik, egyben utolsó napon
megtekintettük a szállás közelében fek-
võ Gozna-tavat, amely partján jól kiépí-
tett panziók sorakoznak és várják az
üdülni vágyókat. A friss reggeli idõben
szép fényképeket készíthettünk a tavat

körülvevõ õszi erdõrõl. Hazaindulás
elõtt utolsó programként a Szemenik-
hegység legmagasabb pontját, az 1447
m magas Gozna csúcsot kerestük fel,
ahonnan páratlan kilátás nyílt a környe-
zõ hegyekre és erdõkre. Kísérõink ezu-
tán kényelmes séta közben vezettek
minket a csúcs közelében lévõ érintet-
len bükkös erdõbe. A terület a Néra for-
rás természetvédelmi terület része, és
Európa legnagyobb összefüggõ „õs-
erdõje”. Az erdõtömb területe 5253 ha,
amelyet 487 ha puffer zóna vesz körül.
A nagy produktivitású bükkös - amely-
ben 250-350 éves fák is találhatók - 700-
1400 m tengerszint feletti magasságok
között terül el, az évi átlag hõmérséklet
3,5-7,0 °C között, az évi csapadék-
mennyiség 1000-1400 mm között ala-
kul. Az erdõtömb 20 éve teljes védettsé-
get élvez, elõtte a széltörések helyére
fenyõt telepítettek, mára mindenféle
gazdálkodási tevékenységet tilos benne
végezni, a természetes folyamatok ér-
vényesülése az egyedüli cél. 

Természetesen folynak kutatások és
megfigyelések a területen, gyakran lá-
togatják szakmai csoportok. Tettünk
egy kellemes sétát a szép õszi idõben a
hatalmas fák között, ahol a természetes
újulat is szép számban jelen van. 

A kocsikhoz visszaérve megköszön-
tük kísérõinknek és külön Kökövics
Lászlónak a kiváló szervezést és a szí-
ves vendéglátást, hiszen nélküle nem
lett volna részünk ilyen tartalmas és
színvonalas programokban. A búcsúzás
után a csapat eltelve a sok szép él-
ménnyel elindult hazafelé.

Miklós Tamás
szakosztálytitkár

A Néra-folyó felett

Kísérõnk elõadást tart az õsbükkösben


