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A Bakonyerdõ Zrt. és az OEE Pápai He-
lyi Csoportja augusztus 25-én szakmai
tanulmányút keretében a Szombathe-
lyi Erdészeti Zrt. Szentgotthárdi Erdé-
szetéhez látogatott.  Az Õrségbe szer-
vezett program iránt nagy volt a tag-
ság érdeklõdése, összesen 36-an vet-
tek részt rajta. 

Szombathelyi kollégáink, Bakó Csaba
erdõgazdálkodási igazgató, a Szombat-
helyi Helyi Csoport elnöke, Varga Péter
közjóléti és pályázatkezelési csoportve-
zetõ, Bodonczi László természetvédelmi
mûszaki vezetõ, Farkas Rolf tervezõ,
Merkei Gábor erdõmûvelési mûszaki
vezetõ, valamint Horváth Gábor, a Helyi
Csoport titkára az Ivánci vadászházban
fogadtak és köszöntöttek bennünket. 

Bakó Csaba röviden bemutatta az er-
dõgazdaságot, majd Bodonczi László is-
mertetett néhány jelentõsebb adatot az
erdészetrõl. A Szentgotthárdi Erdészet
közel 12 000 hektáron gazdálkodik,
éves fakitermelése mintegy 60 000 m3.
Erdeinek közel kétharmadát fenyõállo-
mányok (jellemzõen erdeifenyvesek)
teszik ki, ami meghatározza a Bako-
nyerdõétõl jelentõsen eltérõ gazdálko-
dásukat.

A szakmai program elsõ pontjaként
Szatta községhatárban az Õrségi Nemze-
ti Parkkal közös KEOP-pályázatból meg-
valósított három kis tó közül tekintettük
meg az egyiket. A pályázati feltételeket
és a kivitelezést Farkas Rolf ismertette. A
2000 m2-es vízfelület létrehozásával szí-
nesedett az erdei élõhely, a víz visszatar-
tása pedig gazdálkodási szempontból is
elõnyõs, javítja a mikroklímát.

Kerkáskápolna községhatárban a
szúkárosítás miatt foltosan kiszáradt
lucfenyvesben Merkei Gábor elmond-
ta, hogy a kitermelt foltokban lombos
fafajokkal végzik az erdõsítést, de a

megmaradó állományrészekbõl beszó-
ródó magokból az erdei fenyõ jól újul.
Ez is mutatja, és egyet is értettünk ab-
ban, hogy ha valahol, ezen a vidéken
van létjogosultsága a fenyõnek. A felú-
jítások során tehát lomb elegyes feny-
vessé alakítják a kiszáradt lucfenyõállo-
mányt. 

Magyarszombatfán Vörös Gábor fa-
zekasmester mûhelyébe betekintve íze-
lítõt kaptunk az Õrség legnagyobb je-
lentõségû népi kismesterségébõl, me-
lyet egyre kevesebben gyakorolnak. Az
ottani fazekasok régen kizárólag hasz-
nálati tárgyakat készítettek. Az õrségi
edényeket hagyományos forma, zöld,
sárga, barna szín és egyszerû díszítés
jellemezte.

Hangulatos erdei környezetben, a
Haricsai pihenõben ízletes ebéddel fo-
gadtak vendéglátóink, majd utunk Õri-
szentpéteren át vezetett a következõ ál-
lomásra, Szalafõre, ahol az erdeifenyõ-
gazdálkodást ismerhettük meg. Merkei
Gábor mûszaki vezetõ az erdei fenyve-
sek pásztás felújításának tapasztalatai-
ról beszélt egy pászta bemutatása köz-

ben. A pásztás fel-
újítás fokozatos fel-
újítóvágásként ke-
rült az erdõtervbe.
A problémát az
okozza, hogy az
egyébként õsho-
nos erdeifenyõ a
pásztákban nehe-
zen újul. Érdekes
ugyanakkor, hogy
számos tölgyerdõ-
sítésben igen jól
újul az erdeifenyõ.
Az erdeifenyõ ter-

mészetes felújításának pontos, és biztos
eredményt hozó kimunkálása még a jö-
võ feladata.

Végezetül a Szalafõi „Õserdõben” tet-
tünk rövid sétát: a 14 hektáros terület az
Õrségi Nemzeti Park fokozottan védett
területe, erdõrezervátum. Története és
jelenlegi állapota jól példázza az õrségi
erdõk nagy részének múltját. Érdekes,
hogy területének jelentõs része 150 éve
még szántó volt, spontán erdõsült be.
Az Õrséget nagy területen  ma is erdõk
borítják (területarányuk az országos át-
lag 3,5-szöröse), így meghatározó szere-
pük van a tájkép alakításában. A falvak-
tól legtávolabbi, még mûvelt területek
már erdõk közé ékelõdtek. Ott a lakos-
ság váltógazdálkodást folytatott, az er-
dõ, rét és szántó területe térben és idõ-
ben is váltakozott. A folyamatosan erdõ-
ként kezelt területeken szálalást folytat-
tak, így többkorú, elegyes erdõk jöttek
létre. A természeti adottságok és a több
évszázados emberi használat fajokban
gazdag erdõképet alakított ki. Az „Õs-
erdõ” nevezetessége, hogy már több
mint fél évszázada nem gazdálkodnak
benne, és a siketfajd hazai utolsó állo-
mánya is ott és a környéken élt. 

Az ivánci vadászházban vacsorával és
baráti beszélgetéssel zárult a nap, ahol
Stubán Zoltán, a Pápai Helyi Csoport tit-
kára megköszönte az egész napos, tar-
talmas és remek hangulatú programot, a
baráti fogadtatást. Örömét fejezte ki,
hogy látogatásunkkal a két szomszédos
erdõgazdaság közötti, a 2000-es években
megszakadt, hagyományt sikerült felele-
veníteni, s egyúttal jövõre egy hasonló
tanulmányútra hívta vendéglátóinkat.
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