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Újratelepítés - A világháború utá~ letarolt, majd nyárfákkal beültetett
részt folyamatosan tölgyre cserélik
Az. emberek az idős, ará-

A Püspökerdö
új tüdőt kap

nyos erdőt kedvelik szép
koronákkal, nagy fákkal.
Ennek elérése a nyárfa esetében tizenöt évig tart, a
tölgynél ötvenig - a közjóléti
igények miatt cserélik le folyamatosan a Püspökerdő
állományát. Most épp öt
hektáron vágnak öreg
nyárt, majd ültetnek tölgyet.
CSÉFALVAY

„Már megint tarvágás van a PüsMiért van erre
szükség?" - kérdezte egy olvasónk. Elmagyarázzuk. Több
mint fél évszázados ügyről van
szó, tulajdonképpen „az akkori
károkat próbálja helyrehozni"
hosszú évek óta a Kisalföldi
Erdőgazdaság Zrt. Előbb azonban az olvasó konkrét kérdésére
kerestük a választ.
pökerdőben.

A ZÖLDEK VÉDETTÉ
NYILVÁNÍTANÁK
A Püspökerdő „megmentése" az elmúlt egy évben
egyébként is központi téma
lett Győrben . Az ifjúsági olimpiai beruházás kapcsán a
tervek között szerepelt, hogy
kajak-kenu pályát építenek
ide. Ehhez több mint 30 hektáron kellett volna kivágni fákat (bár a terület egy részéből park, mintegy 20 hektáron pedig vízfelület lett volna). A tiltakozások láttán a
város végül elállt a tervétől.
Ezután a Reflex-egyesület
Borkai Zsolt győri polgármesternek küldött nyílt levelében kezdeményezte, hogy
legyen védett a Püspökerdő.
Szeretnénk elérni, hogy Győr
tüdeje természetvédelmi területté váljon , ezzel is megelőzve az erdő kárára tervezett beruházásokat. „~ vadászatot és az autók behajtását is megtiltanám ott" - tette hozzá egy olvasónk.

2

1

K2 2016. FEBRUÁR 6.

Iványi Ákos, az erdődgazdaság munkatársa a frissen ültetett facsemetét mutatja a Püspökerdőben korábbi felvételünkön.
Fotó: Kisalföld-archív

Lassan, de folyamatosan
vágnak, telepítenek
„Jelenleg 4, 79. hektáron tart a fakitermelés. A Püspökerdő állománya túltartott, túlöregedett,
így folyamatosan az erdőtör
vénynek megfelelően termelik
ki, mint a korábbi időszakokban
is történt már a területen. A korábban kivágott részeken jól látható, hogy a szigorú törvényi
szabályozásnak megfelelően a
felújítás is megtörtént (és a
jövőben is gondoskodik róla az
erdőgazdaság), amelynek fő fafaja a tölgy, feketedióval elegyitve. Így aggodalomra semmi ok,
pár éven belül újra, immáron
tölgyerdőben sétálhatnak az arra járók" - mondta Szilágyi Annamária, a Kisalföldi Erdőgaz
daság Zrt. közönségkapcsolati
megbízottja.

A fafajcsere régóta tart
A folyamatos fakivágások és az
újratelepítések
megértéséhez
tudni kell, hogy a második világháború utáni „faéhség" során a

250 hektáros Püspökerdő nyolcvan százalékát letarolták. Nyárfákat ültettek helyette, amelyek
40-45 évesen érték el vágásérettségi korukat. Éppen akkoriban, a
'90-es évek második felében sikerült megállapodást kötnie az
erdőgazdaságnak az önkormányzattal és az akkori Komszollal,
hogy a közjóléti funkcióját helyezzék előtérbe a város közelében álló erdőnek. A fafajcsere ezután indulhatott el: a nyárak helyére hosszú életű, lassan növő,
százéves koruk után vágásérett
tölgyeket kezdtek ültetni.
,,A tapasztalat szerint az emberek nem a tölgyet vagy a nyárfát
kedvelik, hanem az idős, arányos
erdőt szép koronákkal, nagy fákkal, amely állapot elérése a nyárfa
esetében tizenöt évig tart, a tölgynél ötvenig. Gyerekkoromban ennél a fánál játszottam, megmutattam a fiamnak is, s most az unokámat hozom ugyanahhoz a
tölgyhöz" - így lehetne megfogalmazni a közjóléti igényt- mondta
Limp Tibor, a KEAG győri erdészetének igazgatója.

Kétszáz hektárt nem lehet
egyszerre letarolni
Az erdőgazdaságnak az állami
erdők kezelése során a társadalmi elvárásoknak kell megfelelniük. A közjólét mellett megjelenik
a természeti értékek megőrzése (például a Szigetközben), s
~ területenként eltérő fontos' sággal a gazdasági rendeltetés: utóbbi a településektől távolabbi, turisztikailag kevésbé értékes
részek; a fenntartáshoz
és fejlődéshez elengedhetetlen a faanyag értékesítése az erdő-

KI A SZABADBA
A Püspökerdő Győr egyik
legnagyobb, összefüggő
zöldterülete. A kilenc kilométer hosszú sétaút mellett
gondozott tisztások, tűzrakó
helyek, erdei tornapálya, valamint csúszdák, hinták, mászókák várják az ide látogatókat. A Püspökerdőben található tanösvény természetes környezetben mutatja be
az erdei életközösséget, a
terület jellegzetes növényeit
és tájékoztató táblákon az
ott élő állatokat.

gazdaságok számára. Gondot jelentett, hogy a Püspökerdő
nyolcvan százaléka, 200 hektárnyi nyáras érte el vágásérettségi
korát, amelyet egyszerre nem
akartak kitermelni. Amint látható, így időben elnyújtottan, a
mai napig is tart a fafajcsere: 100

A tapasztalat szerint az emberek
nem a tölgyet vagy a nyárfát kedvelik,
hanem az idős, arányos erdőt szép koronákkal, nagy fákkal, amely állapot
elérése a nyárfa esetében tizenöt évig
tart, a tölgynél ötvenig. Gyerekkoromban ennél a fánál játszottam, megmutattam a fiamnak is, s most az unoká. mat hozom ugyanahhoz a tölgyhöz.
Limp Tibor, a KEAG győri erdészetének igazgatója

hektárral már végeztek, a tölgy
mellett juhar és kőris is került a
felújításba.

Beteg fák: megelőzni
a balesetet
A játszótérhez közeli területen
az út egyik oldalán alig egyméteres, öt éve ültetett, de lassan növekvő tölgyek, a másikon 68 éves
nyárfákat lengetett a szél. Ezeket
is már régen ki kellett volI)a vágni, idős állomány, a fák rossz állapotban vannak, balesetveszélyesek is lehetnek, de ha kitermelnék, akkor a mellette lévő
fiatal tölgyekkel együtt túl nagy
terület lenne látszólag üresen. A
Püspökerdőben akadnak olyan
fabetegségek, melyeknek nincsenek külső jelei, de az
erdőgazdaság igyekszik a balesetveszélyes helyzeteket megelőzni. Időnként vád éri az erdészeket, hogy a profitéhség miatt
vágnak ki fákat, holott gyakran
éppen a balesetek megelőzése a
céljuk. A tölgyerdők felújításának egyébként négyszeres költsége van a nyáréhoz képest:
most a kitermeléseket beszámítva nullszaldós a püspökerdei fafajcsere, de pár évtized múlva,
mire nem marad vágandó nyár,
csak viszi majd a pénzt a felújítás, más forrásból kell majd
fedezniük a parkerdő fenntartását.
K2 2016. FEBRUÁR 6.

1

3

