
Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 11. szám (2008. november) 355

Szakmai rendezvény keretében mutatta
be a Pilisi Parkerdõ az ócsai turjános vé-
dett erdõk természetközeli kezelésének
kialakult gyakorlatát. Napjainkban még
hazánkban, de nemzetközi szinten is
egyedülálló a sík vidéken folyamatos bo-
rítást célul kitûzõ erdõk természetközeli
kezelése. Ültetvényszerû nemesnyárasok
helyett õshonos magyarkõris- és égerer-
dõket hoz létre a Pilisi Parkerdõ Zrt. az
Ócsai Tájvédelmi Körzet erdészeti keze-
lésben lévõ területén. Az évekkel ezelõtt
indított program biztató eredményeit
szakmai napon mutatta be a házigazda
Ráckevei Erdészet. Az ország minden tá-
járól érkezett erdészek mellett ott voltak
az Országos Erdészeti Egyesület és a zöld
civil szervezetek (WWF Magyarország,
Védegylet, Palocsa Egyesület, Pro Silva
Hungária) és a sajtó képviselõi. A ren-

dezvény célja kettõs volt. Egyrészt bemu-
tatni azt, hogy nemcsak a hegyvidéki
bükkösökben lehet folyamatos borítással
erdõt kezelni, másrészt, hogy a termé-
szetvédelem céljainak megfelelõ erdõke-
zelés egyáltalán nem idegen az állami er-
dészetektõl. A Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságának szakemberei szintén je-
len voltak a bemutatón, akik ismertették
a terület természetvédelmi értékeit. A te-
repi program során a résztvevõk több
példát is láthattak a természetközeli er-
dõkezelés lehetõségeibõl. Az idõs, állé-
konyságban meggyengült tuskósarj kõris
láperdõket természetes úton magról újít-
ják fel csoportos, illetve szálaló vágások-
kal. A csoportok mérete tizedhektáros
nagyságrendû. Az eljárás még nem álta-
lános a gyakorlatban, mivel az ilyen er-
dõket általában tarvágás után mestersé-

gesen újították fel. A középkorú kõrise-
sek esetében a tervezett kezelési eljárás a
szálalás. Az Országos Erdészeti Egyesület
Erdõmûvelési Szakosztálya és a civil
szervezetek képviselõi elismeréssel mél-
tatták a bemutatókon látottakat. A Pilisi
Parkerdõt Csépányi Péter termelési és
természetvédelmi fõmérnök, az Erdésze-
tet Rittling István erdészetvezetõ képvi-
selték, akik a rendezvény szakmai leve-
zetõi voltak. A szervezésben tevékenyen
részt vett Szabó Csilla erdõgazdálkodási
osztályvezetõ és a helyi kerületvezetõ,
Monori Alfréd erdész. Urbán Pál szakosz-
tályelnök a bemutatót követõen röviden
beszámolt az erdõtörvény elõkészítésé-
nek helyzetérõl. 
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