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Az Erdészettörténeti Szakosztály Sopronban
Az OEE Erdészettörténeti Szakosztálya és az Erdészeti
Lapok szerkesztõbizottsága 2015. április 30-án együttes
ülést tartott Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetem Selmeci Mûemlékkönyvtárában.
A szépszámú közönség elõször Szakács László A zalai erdészet az elsõ világháború idején címû elõadását hallgatta. Az
elõadó bemutatta a háború alatti rendkívüli rendeleteket, az
állami, magán és egyéb cégek változásait, tevékenységét.
Hangsúlyosan foglalkozott az erdõgazdálkodás alakulásával
a háború alatt, kiemelve az erdõrendezés és az erdõfelújítás
romló viszonyait. A végén ismertette azt a szomorú tényt,
hogy Zala megye területének 18,6%-át, lakosságának 28%-át,
s ezzel együtt a megye erdõinek 11,8%-át elcsatolták. A Muraköz elkészülése, a délszláv államokhoz csatolása elsõsorban a síkvidéki területeket, erdõket érintette.
Ezután ifjú Sarkady Sándor fõigazgató az egykori selmeci
fõiskolások hõsi halált halt, az I. világháborúban elesett tagjairól készült új könyvét mutatta be. Ismertette a kutatás módszerét, nehézségét. Szenvedélyes hangon, nagy pátosszal ábrázolta a fõiskola hõsi halottait, bátorságukat, hazaszeretetüket,
akik példát mutattak az utókornak. A fõiskolai hallgatók közül
sokan önként, már a háború hírére jelentkeztek katonának. A
háború 1916 nyaráig terjedõ idõszakában a lelkesedés, a kiképzettség még lehetõvé tette volna a harcok megfelelõ, számunkra is kedvezõ befejezését. Erre azonban nem került, nem
kerülhetett sor. Így az antant fokozatosan felülkerekedett, mi-

Ifj. Sarkady Sándor elõadása a könyvtárban

közben a csapatoknál – mindkét részrõl – már inkább a békérõl, mint a gyõzelemrõl ábrándoztak. (A könyvet Oroszi Sándor az Erdészeti Lapok áprilisi számában ismertette.)
Az elõadások után dicsérték az Erdészeti Lapok szerkesztésének magas színvonalát, különösen képanyagát, viszont
bírálat érte a lapot a kritikai, véleményezõ cikkek hiánya
miatt. Utóbbinak azonban sokszor szakma- és magasabb politikai okai vannak. Ezért az egyesület kiadványa többségben
megmarad a szûkebben vett egyesületi témák, hírek mellett.
A rendezvényen a Soproni Helyi Csoport tagjai is részt vettek és az összejövetelen – meglepetésként – vendégül látták
a hallgatóságot. A program után szerkesztõbizottsági ülés
következett, ahol elhatározták; ilyen együttes rendezvényre
más alkalommal is sort kerítenek.
Nagy László, Oroszi Sándor
Fotó: Nagy László

Szakmai nap a Bükkben
2015. június 9-én az OEE Miskolci HCs szakmai napot tartott. A
szakmai nap elsõ felében terepi bejáráson ismerhettük meg a
WIS Zrt. tulajdonában lévõ miskolci BORSODWOOD Kft. új fûrészüzemét. (Az Erdõmûvelési Szakosztály beszámolójában az
üzem már részletesen bemutatásra került. – a szerk.)
A program második felében az ÉSZAKERDÕ Zrt. Lillafüredi Erdészeti Igazgatóságának területén mutatták be az elmúlt
év decemberében bekövetkezett ónos esõ által okozott dõléskárok jelenlegi állapotát.
A festõi szépségû Sebesvízi-völgy bejáratánál Tajnai Róbert
erdészeti igazgató adott tájékoztatást a káresemény hátterérõl és
a kárfelszámolás menetérõl. Az ónos esõ az 500-700 m tengerszint feletti magasságban elhelyezkedõ, szinte kizárólag bükkös
állományokat károsított. A fák kidõlésének oka az volt, hogy az
ágakra fagyott jég okozta terhelés alatt néhány fa megdõlt, majd
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nekidõlt a mellette álló fának, ami az óriási terhet már nem bírta el és szintén kidõlt. Ez a dominószerû jelenség mindaddig
folytatódott, míg az erdõszegélyt el nem érte a dõlés.
A legnagyobb károk a Bükk-fennsíkot kettészelõ Garadnavölgyben keletkeztek. A völgyben futó közutat és erdei vasúti
pályát a kidõlt fák teljesen alkalmatlanná tették a közlekedésre.
Az ÉSZAKERDÕ Zrt. erdészei és fakitermelõ vállalkozói –
amint a dõlések befejezõdtek – haladéktalanul munkához láttak, hogy a közutat, valamint a légvezetékek nyomvonalát felszabadítsák. Rövid idõn belül a külvilágtól elzárt Ómassa településre vezetõ út járhatóvá vált és az áramszolgáltató munkatársai is meg tudták kezdeni a légvezeték helyreállítását.
A károk felmérésével párhuzamosan megindult a hatósági
eljárás a károsodott faanyag összetermelhetõségének, a károk
enyhítésének biztosítása érdekében. A kárral érintett erdõrészletek szinte mindegyike védett és fokozottan védett természetvédelmi területen található a Bükki Nemzeti Parkban, ezért a
hatósági engedélyek jelentõs mennyiségû faanyag visszahagyását írják elõ természetvédelmi célból annak érdekében, hogy
abból holtfa keletkezzen. A holtfa visszahagyásának szükségességét a jelenlévõ erdész szakemberek nem vitatták, de az eltúlzott mennyiséggel és a helytelen térbeli korlátozásokkal kapcsolatban fenntartásokat fogalmaztak meg. A szakmai programot ebéd és kötetlen baráti beszélgetés zárta.
Bányai Péter, titkár
Tajnai Róbert erdészeti igazgató
Fotók: Tóth Zoltán

