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EGYESÜLETI ÉLET

Az OEE Baranya megyei Helyi Csoport-
ja vendégségben járt a fõváros köze-
lében található Pilis hegységben. Két-
napos tanulmányi út keretében 2015.
október 21-22-én került sor a látoga-
tásra a Pilisi Parkerdõ Zrt. és az OEE
Visegrádi Helyi Csoport meghívására. 

Budakeszire érkezvén a házigazdák ré-
szérõl állandó kísérõnk, Kissné Szabó
Gabriella közjóléti elõadó, illetve Szabó
Péter, a Budakeszi Vadaspark igazgatója
frissen sült házi süteménnyel és gazdag
ízvilágú gyümölcspárlattal fogadta a ven-
dégeket. A rövid köszöntõt követõen az
igazgató szakvezetésével egy sétát tet-
tünk a park területén, és ezzel ízelítõt
kaphattunk a vadaspark mindennapi éle-
tébõl.  Megismerhettük többek között az
állatok etetési szokásait, és betanításuk lé-
péseit, valamint képet kaphattunk a kerí-
tésen belüli erdõfelújítás kihívásairól.
Amellett, hogy megsimogathattuk az álla-
tokat, az erdei sétánk csattanójaként egy
igazi kommunikációs attrakciónak is
szem- és elsõsorban fültanúi lehettünk a
park egyik állattrénere és egy aranysakál
között. 

A Magyarország õshonos állatfajait
bemutató vadaspark sokrétû tevékeny-
ségében kiemelt szerepet kap az isme-
retterjesztést, amely rendkívül fontos a
fiatal generációk környezetnevelésé-
ben, tudatformálásában. Az évi 150 ezer
fõt elérõ látogatószám azt bizonyítja,
hogy a környéken élõk nyitottak a ma-
gyar erdõk élõvilágának megismerésé-
re. A park körbejárását követõen a cso-
port tagjait ízletes, finom ebéd várta a
vadaspark éttermében.

Szakmai programunk ezután az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Wagner Károly
Erdészeti Szakkönyvtár megtekintésével
folytatódott. Dr. Boda Zoltán, a Pilisi
Parkerdõ Zrt. Budapesti Erdészet vezetõ-
je által nyerhettünk betekintést a könyv-
tár páratlan, felbecsülhetetlen értékû –
mintegy 22 000 kötetes – könyvgyûjtemé-
nyébe, valamint az ugyancsak itt található
erdészettörténeti gyûjteménybe. 

Ezt követõen ragyogó, szép õszi idõ-
ben a Hárs-hegyen folytatódott gyalo-
gos terepi programunk Kissné Szabó
Gabriella és Boda Zoltán vezetésével.
Elsõként a budaszentlõrinci pálos kolos-
tor romjainál álltunk meg, ahol dr. Tóth
Aladár, az OEE Baranya megyei Helyi
Csoport oszlopos tagja ismertette az em-
lékhely fontosabb tudnivalóit. Ezután
tovább folytattuk utunkat a Budapestre

gyönyörû rálátást nyújtó, több mint hat
méter magas, fából és vasból készült
Hárs-hegyi kilátóig, amely Makovecz
Imre tervei alapján valósult meg. Elsõ
napunk utolsó tervezett pontjaként a
Hárs-hegyen található elegyes tölgye-
sekben tekintettünk meg az örökerdõ
kialakítását és kezelését. Rácz Károly
erdõgondnok és Jorzsits Miklós kerület-
vezetõ erdész kalauzolásával megszem-
léltük az évek folyamán kialakított léke-
ket és közben megbeszéltük a felmerü-
lõ izgalmas szakmai kérdéseket. A me-
cseki erdõkben is gond a tölgy fõfafajú
állományok átalakítása, illetve szálalása,
ezért különösen nagy jelentõséggel bírt
a témával kapcsolatos eszmecsere.

Látogatásunk második napjának tere-
pi programja a Pilisi Parkerdõ Zrt. terü-
letén található Bertényi Miklós Füvész-
kertben folytatódott, ahol Némedy Zol-
tán erdõgondnok és Schült Andrea szak-
vezetésével igazi vadregényes sétát te-
hettünk az évszázados fák, fiatal fenyõk,
cserjék festõi csoportja között. A kultúr-
történeti emlékekben is bõvelkedõ kör-
nyéken sok érdekes látnivalót fedezhet-
tünk fel. Az erdõanyai tanösvény utolsó
állomásaként a völgyben kialakított
pisztrángos tavakat tekintettünk meg. A
tavak üzemeltetésérõl Szabó Gábor te-
lephelyvezetõ beszélt.  A halgazdaság
újraindításával 15 000 halat telepítettek
a tavakba, amelyekben kétféle pisztráng
él, a sebes pisztráng és a szivárványos
pisztráng. A három tó vízellátásáról az
Apátkúti-patak gondoskodik. A Pilisi
Parkerdõ Zrt. munkatársaitól megtud-
tuk, hogy a parkerdei funkciók színvo-
nalas fenntartása és mûködtetése nem
kis feladat az erdészet számára.

A füvészkert megtekintése után a
Mexikó-pusztai Pro Silva bemutató te-
rületen folytatódott tovább szakmai
programunk. Csépányi Péter termelési
és természetvédelmi fõmérnök (egyben
az OEE Visegrádi HCS elnöke), vala-
mint Szenthe Gábor erdõgondnok jó-
voltából rendkívül tartalmas szakmai
beszámolót kaptunk a Pro Silva elvein
alapuló, folyamatos erdõborítású gaz-
dálkodásról és közben megtekintettük
a területen lévõ bükkösöket, amelyek-
ben hosszú távú üzemi kísérletek foly-
nak. E kutatások elsõsorban a gazdál-
kodás ökonómiai elemzésre összponto-
sulnak, illetve olyan gyakorlati erdõmû-
velési módszerek bemutatására, ame-

lyek kielégítik mind az erdõmûvelési,
mind a természetvédelmi, továbbá a
közjóléti szempontokat is.

Az ebéd után immár kellõ lendülettel
indultunk el a Pilis-tetõn (756 m) az elõ-
zõ évben átadott Boldog Özséb-kilátó-
hoz. A kilátóhoz vezetõ utunk során
szembesülnünk kellett a tavalyelõtt de-
cemberben történt jégkárpusztítással. A
károk mértékérõl szakvezetõink tájé-
koztattak, külön felhívták a figyelmet a
káresemény következményeire a külön-
bözõ korú és szerkezetû állományok-
ban. Szemmel látható volt, hogy az át-
alakító üzemmódban kezelt erdõk ke-
vésbé károsodtak, mint a mellettük lévõ
egykorú, jelenleg még vágásos üzem-
módban kezelt állományok. A kár okoz-
ta rendkívül lehangoló látvány mély
nyomot hagyott bennünk, azonban a ki-
látóból elénk táruló csodálatos panorá-
ma valamelyest kárpótolta ezt az érzést.
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Szakmai tanulmányút a Pilisben


