
Az önműködő fakitermelő gyorsabbá, biztonságosab
bá teszi a favágást A szállításban modern gépek segítenek

Megújuló erdő, fejlődő gazdaság
Hét községet ölel körül a gúti erdő, amely 

jó ismerőit és az egyszer erre tévedt utast 
is oly sok kellemes élménnyel ajándékozta 
m ár meg, mióta — sok-sok éve — a debre
ceniek kedvelt kirándulóhelyeinek számít. 
Az erdő története azonban még abba az 
időbe nyúlik vissza, am ikor a turisztika 
nemigen létezett még, vagy ha volt is, más 
néven nevezték.

Az 1600-as években őstölgyes húzódott vé
gig ezen a tájon, amely a növekedéséhez 
szükséges nedvességet a nyírségi mocsarak

ból nyerte. A mocsarak lecsapolása után ki
száradt a terület és ezzel párhuzamosan 
csökkent a tölgyes. Később sem lehetett ezt 
az értékes fát új ültetéssel pótolni, így ma 
a vidék jellegzetes képét az újabb időkben 
telepített fenyő és akác adja. Kisebb terüle
teken található még kocsányos tölgy is, de 
ezt ma m ár inkább óvják, m int kitermelik. 
A gúti erdőhöz kapcsolódó másik „hagyo
mány” tehát az erdészeti tevékenység, a fa- 
kitermelés, amely évtizedek óta ad m unkát a 
környező községek lakóinak.

.Áz erdő 
nem fogy el

A Felső-tiszai Erdő- és Fa- 
feldolgozó Gazdaság Gúti 
Erdészetének mintegy két
százhatvan dolgozója elsősor
ban három község, Nyír- 
adony, Nyíracsád és Nyír- 
m ártonfalva körzetében dol
gozik. A fakiterm elést sok
szor hajlam osak vagyunk 
azonosítani az erdőirtással, 
pedig korántsem erről van 
szó. A különbséget Laczkó 
Bálint, az erdészet vezetője 
érzékelteti:

— Nem egyszer kell az 
erdőt féltőket meggyőzni a r
ról, hogy a tervszerű fakiter
melés nemcsak felhasználja 
az erdőt, hanem a kivágott 
erdőrészek pótlásával óvja is 
azt. A gúti erdészet 7800 hek
táron gazdálkodik, s évente 
mintegy száznegyven hektá
ron vágjuk ki a fát. Ezeket a 
részeket a következő évben 
újra telepítjük, így — a hu
szonöt éves akác m ár alkal
mas a kiterm elésre — nem 
kell félni attól, hogy egyszer- 
csak elfogy az erdő. A terv 
szerű telepítést segíti, hogy 
a csemetéket most m ár mi 
magunk neveljük.

Az üzemegység évente 50 
ezer köbméter fát termel ki, 
ebből hatezret helyben dol
goznak fel. Úgynevezett ke
ményfa term ékeket készíte
nek, szőlőkaróból még ex
portra is kerül. Jelentős 
mennyiséget szállítanak más 
feldolgozó üzemekbe, a töb
bi pedig tűzifa, amelyből a 
szomszédos megyéknek is jut. 
A gúti erdészet jelentőségére 
utal, hogy a FEFAG egész 
fatermelésének egyhatoda itt 
történik. Az elm últ években 
20 millió forin tért vásároltak 
gépeket, köztük olyanokat, 
melyek szinte iparszerű faki
termelést tesznek lehetővé. A 
gépesítés nem csupán mo
dernizálást jelent, hanem azt 
is, hogy a nehéz és veszélyes 
favágást sikerült könyebbé 
és biztonságosabbá tenni. Le
hetőség nyílott arra, hogy a 
délelőtt kivágott fát délután 
feldolgozzák és estére m£r 
szállíthatják a megrendelő
höz.

Megújult 
vadgazdálkodás

Az erdészet egyik legérde
kesebb és gazdaságilag is 
hasznosnak mutatkozó üzem

ága a vadgazdálkodás. A te
rületen szép számmal honos 
őz, fácán és nyúl mellé hét 
évvel ezelőtt dám vadat tele
pítettek. Ma m ár mintegy 
ötvenet tartanak  nyilván be
lőlük, tavaly e jte tte  el a sze
rencsés külföldi vadász az el
ső trófeás példányt. Az idén 
négy állat kilövését tervezik, 
a kisebb vadakból is szép 
számmal ajánlanak fel a vál
lalkozó kedvű vadászoknak.

A dám vadak sikeres, hábo
rítatlan  szaporodása követelt 
meg egy sokak szemében 
népszerűtlen intézkedést. Be 
kellett zárni a turistaházat, 
amelyet sok debreceni k irán 
duló keresett fel nyaranta. A 
gazdaság vezetői számítanak 
a lakosság megértésére, hisz 
közben létrehozták a város 
környéki parkerdőket és a 
hozzájuk kapcsolódó létesít
ményeket, amelyek át tudják 
venni a megszűnt turistaház 
szerepét.

A vadgazdálkodást is igye
keznek tervszerűsíteni. Je 
lenleg több m int tízezer mes
terségesen tenyésztett fácán 
szaladgál a gúti erdőben és a 
jelek szerint a vadtápszert is 
megkedvelték az állatok. így 
a gazdagnak mondható va
dászterület hasznossága hosz- 
szabb időre biztosítottnak 
látszik.

Biztos
megélhetés

Az erdészet dolgozóinak 
szociális helyzetéről, a gaz
dasági eredm ényekről Kati 
Sándor párttitk ár és Laczkó 
Bálint együttesen adott tá jé
koztatást. Az erdőgazdaság 
termelési értéke tavaly öt
venmillió forint volt, ez 36 
ezer forintos bérszintet tett 
lehetővé. Az évi átlagos bér- 
növekedés hat százalék kö
rül van.

Az erdészetben főleg szak
munkásokból mutatkozik 
hiány, ezért szeretnének egy 
kihelyezett szakm unkáskép
zőt beindítani. Addig is házi 
továbbképzésekkel próbálják 
elérni, hogy a modern gé
pekhez szakképzett kezelők 
kerüljenek.

Szép eredményeket m utat 
az erdőgazdaság és a közsé
gek együttműködése. A ti
zenegy szocialista brigád 
vállalásában rendszeresen 
szerepel a lakóhelyek javára 
végzett társadalm i munka, a 
gazdaság hozzájárul a szo
ciális fejlesztésekhez is. Így 
szinte természetes, hogy a 
nyíradonyi tanyai kollégium
ban tizenhét erdészgyerek 
számára biztosítják a nyu
godt tanulás feltételeit. Idáig 
busszal szállították őket na
ponta az iskolába, ezentúl 
csak hetente egyszer kell 
utazniuk.

Azt remélik, hogy közülük 
kerülnek ki olyanok, akik a 
folytonosan korszerűsödő, 
gazdag hagyományú szép 
szakmát választják hivatá
suknak.

Sz. J.


