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Tatán találkoztak az erdésznõk
Az Erdésznõk Országos Találkozóját immár több mint negyed évszázada rendezik meg, alkalmanként az ország
más-más erdõs tájain. 2016. október 13-14-én a Vértesi
Erdészeti és Faipari Zrt. volt a házigazdája a Tata és környékén szervezett egyesületi rendezvénynek, ahol a vértesi és a gerecsei erdõk vonzásában tölthettek el az erdészhölgyek két emlékezetes napot.
Szálláshelyünk az Olimpiai Edzõtábor volt a szép fekvésû Tatai-tó közelében. A kora délelõtti rövid regisztráció és a gyors
felfrissülés után buszokra szálltunk, és Pusztavámra indulva
kezdõdött a szakmai programsorozat.
Elsõ utunk a Malomerdõ Panzióba vezetett, ahol Kocsis Mihály vezérigazgató, Pintér István, a Pusztavámi Erdészet igazgatója és Lomniczi Gergely, az Országos Erdészeti Egyesület fõtitkára köszöntötte az erdésznõket. Az „Isten hozott!” koccintások után gyorsan elfogyasztottuk a gulyásleves és pogácsa alkotta ebédünket, hogy kezdõdhessenek a terepi programok.
A Pusztavámi Erdészet a Vértes nyugati és a hegyvidék
északra lefutó kedvezõ termõhelyi adottságú területein, mintegy 6741 hektáron gazdálkodik. Az erdõterület zömén természetszerû állománytípusok találhatók. Az évente kitermelt faanyag 20-22 ezer nettó m3 között változik. Legjellemzõbb
választékok a rönk és egyéb
fûrészipari alapanyag (31%),
a papírfa és rostfa (28%), valamint a tûzifa (39%).
Az erdészet saját fûrészüzemmel rendelkezik Pusztavám községhatárban, mintegy
7,5 hektár területen, rönktérrel, gyártócsarnokkal és készárutérrel. A fafeldolgozás fõfajai a cser, tölgy, bükk, de
emellett akácot, kõrist és hársot is megmunkálnak. Évente
nagyságrendileg 7-10 000 m3
faanyagot dolgoz fel az üzem, 50 dolgozó foglalkoztatásával.
Alapanyagként elsõsorban saját termelésû faanyagot használnak, de az egyre növekvõ igények kielégítésére faanyag-felvásárlás is folyik. A bejárás során betekintést nyerhettünk a fûrészüzemben folyó munkafolyamatokba, mûködés közben
láthattuk a rönkhasító szalagfûrészt, és a készáruteret is megtekintettük.

Az erdészet újonnan átadott gyümölcsfeldolgozójába is ellátogattunk. Jelenleg csak vásárolt alapanyagokból dolgoznak,
de az ültetvényeik termõre fordulása után saját termesztésû
gyümölcsöket is befõznek majd. Az idei feketebodza-lekvárból kaptunk is egy-egy üveg kóstolót.
Az erdészet mûködteti a Vajda János Erdészeti Erdei Iskolát, ahol Pintér István és Varga Csilla erdei iskola vezetõ a
helyben folyó környezeti nevelési munkát ismertette.
Ismét buszra szállva, hogy
a Pátrácosi õsbükkösbe indultunk. A Pusztavám 40 A és
40 H erdõrészletek között álltunk meg, ahol Laki Balázs
erdõmûvelési mûszaki vezetõ
mutatta be a természetszerû
erdõgazdálkodás helyi módszereit, kihívásait, a bükkös,
cseres-kocsánytalan tölgyes
állományok
természetes
úton, magról történõ felújításának szakmai feladatait.
A terepi bemutatók után a
vacsorával egybekötött baráti találkozó következett, ahol dr.
Bitay Márton Örs állami földekért felelõs államtitkár, Kocsis
Mihály vezérigazgató, Michl József, Tata város polgármestere
és Kiss László, az Egyesület általános alelnöke köszöntötte a
megjelent erdészhölgyeket.
A másnapi elsõ programpontunk a Vértesi Erdõ Zrt. központjának bemutatása volt, vezérigazgatói kalauzolás és rövid elõadás kíséretében, amely a társaság mûködését, gazdasági mutatóit vázolta fel. Érdekességként megnéztük az Erdei
delikátesz boltot is, amelyben hazai termelõktõl származó
kézmûves áruk kerülnek a polcokra. Lehetõségünk nyílt vásárolni is ezekbõl.
A találkozó záró programjaként a Turul Parkerdõben jártunk. Mivel nagyon szelesre fordult az idõ, a Turul-szobor rövid ismertetése után indultunk is vissza a szállásunkra ebédelni, majd a házigazdáinktól és a vértesi, gerecsei erdõktõl
elbúcsúzni.
Köszönjük a szervezést a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.-nek
és az Országos Erdészeti Egyesületnek. Jövõre találkozunk!
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