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MÛHELYMUNKA

Az OEE Erdõk a Közjóért Szakosztálya kihelyezett szakosz-
tályülését a Délalföldi Erdészeti Zrt. mûködési területére,
Gyula térségébe szervezte. A programokat Puskás Lajos ál-
lította össze és vezette, aki a Gyula-Városerdõn található
Tájékoztatási Központ, Erdei Iskola vezetõje.

19 fõs csapatunk az ország számos pontjáról érkezett, ki au-
tóval, ki vonattal az egyébként tömegközlekedéssel is köny-
nyen megközelíthetõ erdei iskolához. Ezt követõen az egyik
foglalkoztató helyiségében ismerkedhettünk meg az 1998 óta
mûködõ erdei iskola gazdag szemléltetõanyagával és a gyer-
mekek által termésekbõl, valamint természetes anyagokból
készített alkotásokkal. 

Házigazdánk részletes ismertetõt tartott a környékrõl, an-
nak tájföldrajzi kialakulásáról, sajátos történelmérõl. Megtud-
tuk, hogy a vidék kialakulásában a Körös folyók építõ mun-
kája játszotta a fõszerepet. A Gyulától mintegy 140 kilométer-
re húzódó Bihar-hegységbõl eredõ folyók a városig megtett
útjuk során kb. 1200 métert esnek, a következõ 100 kilomé-
teren pedig mindössze kb. 10 métert. 

A szétterülõ víz lerakta szállított hordalékát, kialakultak a
„dombok”, amelyek megteremtették az élet feltételeit. A hal-
ban gazdag vizek nyújtotta lehetõségeket egykor fokgazdál-
kodással használták ki az emberek. A fokokat gondozták,
természetes halastavakat alakítottak ki, az ártér nagy részét
legelõként mûvelték, amelyeket a folyó idõközönként el-
árasztott és termékennyé tett. A zátonyokon gyümölcsösö-
ket létesítettek.

Az elsõ és második katonai felmérés térképei jól szemlél-
tették a folyószabályozás elõtti tájra jellemzõ állapotokat, az
eredetileg erdõkkel borított területeket.

A beszélgetés után lovas kocsikra szálltunk és a mályvádi
tározó felé vettük az irányt. A tározóban mintegy 2500 hektár
kiterjedésû erdõ található a Fekete-Körös bal parti árterében.

A tározót 1976-ban hozták létre, ugyanekkor a tározó terüle-
tén élõ erdészkolóniát kitelepítették. Az egykori házak, ta-
nyák helyét ma kisebb dombok jelzik. Vízbeeresztés esetére
22 vadmenekítõ dombot alakítottak ki.

A 19. század második felében végrehajtott folyószabályo-
zási munkák alapvetõen megváltoztatták a táj arculatát. Ezek
a munkák egyébként a Fekete-Köröst érintették a legkevés-
bé. Az egyik legfontosabb körülmény a talajvízszint alakulá-
sa volt, amely a folyók bevágódásával több métert csökkent.

A tölgy-kõris-szil ligeterdõkbõl kezdtek kipusztulni a fák a
vízhiány miatt, több hernyógradáció is pusztított, a legna-
gyobb ezek közül 2200 hektár erdõt érintett. 

A vízvisszapótlást 1992-ben szivattyúzással kísérelték
megoldani, de nem jártak eredménnyel, így elkezdõdött a
gravitációs vízbeeresztés lehetõségének tervezése. Egy csa-
torna esésviszonyainak megváltoztatásával, duzzasztók épí-
tésével erdészeti vízpótló rendszert hoztak létre, 24 éve. Idõ-
járási viszonyoktól függõen évente 6-8 hónapig van víz a
rendszerben, de minden évben máskor, így évrõl évre külön-
bözõ vegetáció alakulhat ki. A Fekete-Körös vizét egy halas-
tóba eresztik, majd annak hulladékvizét (mintegy 200 000 m3)
az erdõk felé kormányozzák. A vízpótlásnak köszönhetõen
szemmel látható a javulás az erdõk állapotában. Hogy mind-
ezt a valóságban is megszemléljük, tettünk egy hangulatos
sétát a Biri-ér mellett.

A területen az 1950-es évek közepén, 1960-as évek elején
kezdõdtek az erdõtelepítések, az öntés erdõtalajokon, réti er-
dõtalajokon, különbözõ eredménnyel. Napjainkban az erdé-
szet által kezelt 12 000 hektár erdõben 65 százalék a tölgy
aránya. Legrégebbi fennmaradt állománya, a Bánya-réti „õs-
tölgyes” legelõerdõ maradvány. Jelenleg csak a fák mérete és
elhelyezkedése utal az egykori használat nyomaira. 

Az 1950-es években párthatározat született a legelõerdõ
kivágására, azonban az egykori erdészek nem voltak hajlan-
dóak teljes mértékben teljesíteni határozatot, és a Bánya-rét
déli részén 1-1,5 hektáron meghagyták az eredeti állományt. 

Érdekesség, hogy a Bánya-réti õstölgyes lett hazánk ezre-
dik természetvédelmi területe 1989-ben. A tározóban napja-
inkban a megnövekedett vadlétszám következtében az erdõ-
sítéseket keríteni kell, elsõsorban a dám ellen. Utunk során
egyébként több dám rudlival is találkoztunk.

Az erdei iskolához a Fekete-Körös bal parti árvízvédelmi
töltésén tértünk vissza, útközben megnéztük a Mályvádi árví-
zi szükségtározó alsó vízbeeresztõ mûtárgyát. Szintén megte-
kintettük az erdei iskola szomszédságában lévõ csillagvizsgá-
lót, amelyet a közeli Gyulaváriban született világhírû fizikus
és kutató, Bay Zoltánról neveztek el. A tudós mérte meg elõ-
ször a Hold és Föld távolságát radarhullámok segítségével
1946-ban.

Vacsora után, már sötétben kerestük fel a Fekete-Körös
túlpartján lévõ Szilágyi Imre-emlékszobát. A felújított épület-
ben kialakított kiállításon kaptak helyet Szilágyi Imre szak-
mához kapcsolódó használati és berendezési tárgyai, vala-
mint idõszakosan megtalálhatók itt az erdei iskolás gyerme-
kek által készített mûvészi alkotások.
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