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BEVEZETÉS

Tisztelt Olvasô!

Az erdészeti munkâk valamennyi korban a természetben jâtszôdtak le. Igy az erdészeknek mindig volt 
mit észrevenni, mindig volt mit védeni, mindig volt mit làttatni. Most, amikor az erdô szerepe 
felértékelôdik, egyre tôbb ember érzi fontossâgât annak, hogy szakember és erdôtjârô szimpatizâns 
kôzôs erôvel, egymâst segitve kell hogy dolgozzon emberi létünk egylk legfontosabb objektumâért, 
az erdôért, s a benne lévô értékekért.

A vilâg erdei ôsszességükben minden évben csôkkennek, de szerencsére a mérsékelt és 
boreâlis ôvben ez nem igy van. Az eurôpai kontinens nôveli erdeit. Hazânk erdôterülete folyamatosan 
nô. A Magyar Erdészet Trianon âltal megtépézott, s f^lârbocra vont zàszlaja egyre emelkedik. 
Erdôterületünk a két vilâghâborü kôzôtt lassan, csak 0,3 %-kal gyarapodott, de a mâsodik vilâghâborü 
utân napjainkig tôbb mint 60 %-kal nôvekedett. Ha kormânyakarat is talâlkozik az erdészeti 
célkituzésekkel, akkor 25 éven belül megünnepelhetjük erdôterületünk megkétszerezôdését, majd 
a kôvetkezô negyed évszàzad végén a jelenleg ideâlisnak gondolt 26 % elérését. Ezek mâr erdész 
léptékek.

2004-ben dôntés született Magyarorszâg Nemzeti Erdôstratégiâjârôl, amely îrânyt mutât 
a kôvetkezô évtizedekre. Az erdészeknek az erdôvel kapcsolatos elhivatottsâga és a benne lévô 
szolgâlatként végzett munkâja nem most kezdôdôtt ezzel a Nemzeti Erdô Stratégiâval.

A magyar erdôstratégia elemei megjelentek mâr Miksa Erdô Patensében, Mâria Terézla 
Erdôrendtartâsâban, a tôbb mint kétszâzôtven éves erdészeti felsôoktatâsban, a 100 évnél idôsebb 
üzemterveinkben.

Mivel ez a rtiult kôtelez bennünket, generâciôkon keresztül adôdott ât a hivatâs, s ôrôklôdôtt 
az erdô szentsége, mint eszmény. Hogy az erdô a târsadalom szâmâra minél tôbbféle szolgâltatâst 
adjon, de mellette ne csorbuljon értékeinek léte, ezért tôbb erdészgeneràciô tudatosan végezte azt 
a munkâjât is, amelyet ugy hivunk, hogy k ô z j ô.

A Mecseki Erdészeti Rt. és annak jogelôdjei 50 év ôta végeznek ilyen céltudatos 
tevékenységet mûkôdési területükôn. Megszâmlâlhatatlan objektumot épitettünk sok-sok évtizeden ât. 
Fô elvünk az volt, hogy lâttassunk, ismereteket adjunk, mert aki ismeri, az megszereti. Ha megszereti, 
ôvja! Îgy alakult ki a sok-sok turistaût, pihenô, kilâtô, emlékhely, erdei iskola, kulcsoshâz, vadâszhâz, 
erdészhâz, védett ter mészeti érték, for râs, barlang bemutatâsi lehetôsége.

Ebben a munkâban szinte felbecsülhetetlen segrtséget adott a Baranya Megyei 
Természetbarât Szôvetség részérôl Baronek Jenô, aki rendelkezésünkre bocsâtotta és âtengedte 
korâbbi munkâinak szôveges és képanyagât, s a Madârtani és Természetvédelmi Egyesület Baranya 
Megyei Csoportja részérôl Bank Làszlô. Kôszônettel tartozunk a Duna-Drâva Nemzeti Park 
munkatârsainak és a rengeteg tiszta szivü turistânak, akik utat épitettek, forrâst foglaltak, példât 
mutattak, stanâcsokkal lâttakel bennünket.

E kôzôs munkâbôl, amelynek lapjai kimondhatatlanul is tartalmazzâk azt a kôszônetet, 
amelyet érdemelnek, szeretnénk egy korântsem teljes gyûjteményt megformâlni és kôzreadni. -Mirôl is 
szôlezakônyv?

A Mecseki Erdészeti Részvénytârsasâg területén és vonzâskôrzetében talâlhatô természeti 
értékekrôl és kulturtôrténeti emlékekrôl.

A kônyv két fô részbôl âll. Az egyik azt taglalja, hogy a jelenlegi ismereteink szerint felkutatott 
természeti értékek kôzül a kor szellemének megfelelôen mit Itéltünk védelemre. Ezt a természet 
alkotta!

Itt mutatjuk be a régmült emlékeit és emberi létünk alapjât képezô fôldtani, geolôgiai 
értékeket, majd az élet létfontossâgu elemét a vizet sok-sok megjelenésében, mozgâsâban, mint 
hidrolôgiai értéket, ami élteti, s meghatârozza a vizes élôhelyeket. Itt kerülnek ismertetésre 
az élôvilâg biolôgiai értékei, a nôvények, âllatok, majd a legmagasabb rendu életkôzôsségek, az erdôk, 
bennefôalkotôelemeikkel, afâkkal.Nemkerültektârgyalâsra néhânykivéteitôleltekintve aparkokfâi 

ésafasorok.
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597. Vôrosgém ( 223. old. )
598. Dunai ingola ( 223. old.)

599. Lépi pöc ( 224. old. )
600. Magyar bucô |( 224. old. )

601. Német bucô ( 225. old. )

602. Haragos siklö ( 225. old. )
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