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KÖS ZÖ N TŐ

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ!

A

SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Magyarország egyik legnagyobb állami
erdő- és legnagyobb vadgazdálkodója. Elsődleges célunk a ránk bízott erdők
megőrzése, ökológiai állapotuk és produktivitásuk fenntartása. Olyan emberközpontú vállalat vagyunk, mely a kor gazdasági
és társadalmi igényeinek mind magasabb
fokú kiszolgálása mellett a jövő nemzedékei előtt felsorakozó várható kihívásokra
és a jövőbeli igényekre is fókuszál.
Bevezetőmben azokat az alapvetéseket kívánom Önnel megosztani, melyek végigkísérik
hétköznapjainkat, és ha jól végeztük a dolgunk, lehetőséget adnak ünnepnapokra is.

SEFAG
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ÉRTÉK

ÉLMÉNY

ERDŐ

Valljuk, hogy nemzeti kincsünk az
erdő. Felbecsülhetetlen természeti érték, kiemelt jelentőségű kulturális örökségvédelmi szerep és komoly gazdasági potenciál jellemzi.
Mi, Somogy rengetegeiben tevékeny szakemberek, különösen
szerencsésnek érezzük magunkat,
mert a változatos termőhelyeknek
köszönhetően sokszínű erdőállományok adják gazdálkodásunk
alapjait.

Hisszük, hogy az erdőre fizikai értékei mellett kiemelt jelentőségű
szellemi kincsként kell gondolnunk.
Minden erdei tevékenységünk élmények sorát hozza magával. Gondolja
csak végig, hogy csupán egy erdei
séta elég, hogy felüdítse lélekben a
megfáradtakat. Sajátos klímájának,
változatos élővilágának köszönhetően gyógyulást hoz a testi betegségben szenvedőknek.
Ne feledkezzen meg arról, hogy kirándulásai során szerzett élményeiben számos dolgos kéz, felelősen
gondolkodó kútfő munkája kamatozik. Hisz a ma erdeit ugyanúgy
hozták létre szakember elődeink,
ahogy mi magunk fektetünk a jövőbe erdész-, vadász-, természetvédő
mesterségünk által.

Tudjuk, hogy az erdő fogalom. Élményt és kikapcsolódást jelent
az erdőjárónak, kimeríthetetlen
kutatási lehetőséget a tudósnak,
megfigyelést és folytonos tanulást
erdésznek, természetvédőnek, vadásznak.
De jelenti az árualapot a faiparnak,
az otthon melegét. Fészket a madárnak, mászókát az óvodásnak,
kenyeret a vidéki munkásnak.

Mindannyiunk felelőssége és érdeke, hogy tevékenységünk során
természeti, gazdasági és kulturális
értékeit megtartsuk.

Szinte a végtelenségig sorolhatnánk. Nagy felelősség hárul szakembereink vállára azzal, hogy ilyen
széles körben megfogalmazódó
igényeknek lehetőleg maradéktalanul megfeleljenek.

Cégismertetőnkben nem csupán azt a változatos tevékenységet kívánjuk megismertetni Önnel, mely jellemzi a mai
magyar erdőgazdálkodást, de feltett szándékunk, hogy rálátást adjunk az évszázados tradíciókkal, több mint kétszáz éves tudományos tapasztalattal felvértezett erdész és vadász szakma Somogy megyei eredményeire. Azt a
célt fogalmaztuk meg kiadványunkkal kapcsolatban, hogy meglássa az értéket erdeinkben és az értékteremtést
gazdálkodásunkban.
Köszönjük, hogy időt szán ránk!
Fehér István
vezérigazgató

TÁ R S A S ÁG U N K B E M U TATÁ S A

CÉGTÖRTÉNET

R

észvénytársaságunk jogelődje, a Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság (SEFAG) 1970. január 1-én alakult meg a zamárdi székhelyű Északsomogyi Állami Erdőgazdaság, a kaposvári székhelyű Délsomogyi Állami Erdőgazdaság, valamint a barcsi központú Délmagyarországi Fűrészek
Vállalat összevonásával. A jogelődök 87 116 hektár erdőterülettel és jelentős
faipari kapacitással rendelkeztek. Az Erdőgazdaság saját dolgozóinak száma
az alapítás évében meghaladta az 5500 főt. Ezekkel a mutatókkal már akkor is
az ország egyik legjelentősebb erdőgazdálkodója voltunk.
Több szervezeti átalakulás közül a legjelentősebb 1993-ban következett be,
amikor megalakult a jogutód Somogyi Erdészeti és Faipari Részvénytársaság
(SEFAG RT.). Az átalakulás után a megyének, a régiónak, de a magyar erdőgazdálkodásnak is meghatározó cége maradtunk. Ugyan más formában, de ma
is a megye egyik legnagyobb munkaadója vagyunk. A mintegy félezer munkavállalónkon felül feladataink maradéktalan ellátása érdekében közel 2200
főnek ad munkajövedelmet társaságunk különböző vállalkozásokon keresztül
– 2005 novemberétől SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven. A Magyar Állam tulajdonosi képviseletét az Agrárminisztérium látja el.
A jelenleg közel 90 ezer hektár állami tulajdonú erdőt és egyéb földterületet
kezelő SEFAG Zrt. minden tőle telhetőt elkövet az erdővagyon materiális és
immateriális javainak megőrzéséért, az erdőállomány természeti és gazdasági
értékének növeléséért, a társadalom érdekében történő optimális hasznosításáért. Fenntartható, ökológiailag is eredményt mutató gazdálkodásunkra
garancia, hogy elsők közt vezettük be az FSC® erdőtanúsítási rendszert a magyarországi erdészeti vállalatok közt.
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A társaság irányítását a kaposvári központból, erdő és vadgazdálkodási tevékenységünket nyolc erdészetünk közreműködésével végezzük :
•
•
•
•
•
•
•
•

Barcsi Erdészet,
Iharosi Erdészet,
Kaposvári Erdészet,
Lábodi Vadászerdészet,
Marcali Erdészet,
Nagybajomi Erdészet,
Szántódi Erdészet,
Zselici Erdészet.

Napjaink turisztikai igényeit a vadászati tevékenység, a közjóléti létesítmények, túraútvonalak, parkerdők, arborétumok
és vadászházak mellett a Hotel Kardosfa***, illetve látogatóközpontjaink, a Zselici Csillagpark, az Erdők Háza Látogatóközpont, a Mesztegnyői Erdei Vasút, a Sziágyi Erdészeti Erdei
Iskola és a Deseda Kalanderdő igyekszik kielégíteni.
Az erdeinkből kikerülő faanyag egy részének faipari hasznosítását a társaság Csurgói Faipari Gyára biztosítja.
Mag- és csemetetermelésünk jelentős része a 100%-os tulajdonunkban lévő, Kőkút-Gyöngyöspusztán található, „SEFAG
Mag-Csemete” Termelő és Kereskedelmi Kft. keretein belül
folyik. Informatikai rendszereink biztos üzemét a cég kizárólagos tulajdonában lévő SEFAG Informatika Kft. szolgáltatja.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

VÁ L L A L AT I M E N E DZ S M E N T
A SEFAG Zrt. irányítását a társaság központja
végzi. A központ felépítése az alábbi:

V E Z É R I G A ZG AT Ó
• HR asszisztens
• Ellenőrzési Osztály
• Jogi és Igazgatási Osztály

T E R M E L É S I I G A ZG AT Ó
•
•
•
•

Kereskedelmi Osztály
Erdőgazdálkodási Osztály
Vadgazdálkodási és Turisztikai Osztály
Műszaki Osztály

G A Z DA S ÁG I I G A ZG AT Ó
• Üzemgazdasági Osztály
• Pénzügyi és Számviteli Osztály

SEFAG
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E R D Ő G A Z DÁ L KO DÁ S

R

észvénytársaságunk alaptevékenysége a Somogy
megyében található, kezelésünkre bízott állami
tulajdonú földterületeken való tartamos gazdálkodás – a termőföldek szakszerű és eredményes
kezelése, fenntartása, értékének növelése. Kiemelt
ágazatunk az erdőgazdálkodás, ennek megfelelően
társaságunk legfőbb termelőeszköze az erdő.

SEFAG Zrt. erdőterületének
megoszlása természetességi
kategória szerint (HA)
26% természetszerű
45% származék
8% átmeneti
21% kultúr

Folyamatosan változó világunk jelentős kihívást
jelent ágazatunk számára. Küldetésünk, hogy a
gyorsuló változás mellett biztosítsuk erdeink természetességét, egységét, állandóságát.
Az erdők védelmi, közjóléti, gazdasági funkcióinak
kiteljesítése, összehangolása kiemelt célja gazdálkodásunknak. A teljesülés eszköze az erdőben zajló természetes folyamatok fokozása, állományaink egészségi állapotának javítása, önmegújító képességének erősítése,
gazdasági és természetvédelmi értékének növelése.
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SEFAG Zrt. erdőterületének megoszlása
fajcsoportok szerint (HA)
32% tölgy
16% cser
4% bükk
7% gyertyán
12% akác
4% egyéb lomb készítmény
1% egyéb lágy lomb
7% éger
7% hárs
10% fenyő
Erdőállományaink stabilitásának megteremtését már
fiatalkorban el kell kezdenünk. Ennek megfelelően folyamatosan növekvő hangsúlyt fektetünk a nevelővágások szakszerű elvégzésére. A nevelővágásokkal tudjuk biztosítani az erdőállományaink gerincét
alkotó faegyedek fejlődését megalapozó növőteret. A nevelővágások tervezése, végrehajtása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az erdei
életközösség egyéb összetevőinek életét, életterét kizárólag a szükséges mértékben bolygassuk. A
bolygatás minimalizálása érdekében növelnünk kell
erdeink feltártságát (úthálózatát), amely egyben a
közjóléti szerep betöltésében is segít.
A gazdálkodásunk pénzügyi alapját képező faanyag
döntő mennyisége a véghasználatokból származik. Kiemelt fontossággal bír számunkra, hogy ökológiailag és
ökonómiailag is teljes mértékben megalapozottan hajtsuk
végre ezeket a műveleteket. Itt kell megemlíteni, hogy területeink 23%-a védett, 54%-a pedig Natura2000 oltalom alá tartozik.
Ebből adódóan jelentős korlátozások mellett gazdálkodunk. Fontos
kiemelnünk, hogy a korlátok egy része önként vállalt, hiszen a tartamos,
értékteremtő erdőgazdálkodás, a fajgazdag életközösség fenntartása érdekében erdőtervi lehetőségeinknek csak 60-70%-át realizáljuk.

SEFAG
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Védettség, illetve Natura2000 szerinti
területmegosztás
1% védett, nem Natura2000
22% védett és Natura2000
32% nem védett Natura2000
45% nem védett és nem
Natura2000

A természetszerű folyamatokra alapozva növeljük a természetes felújításaink
részarányát, amely nem csak társadalmi elvárás, hanem gazdasági szempontból is nagy jelentőséggel bír. A felújítás alatt álló területnagyság arányát 8%ban maximalizáltuk.
Növelni kívánjuk faállománnyal borított területeink mértékét. Megvalósítandó telepítéseink egy része őshonos, lombos fafajokból álló erdő, de az iparifa-ültetvények is fontos szerepet kapnak távlati céljainkban. A gyorsan
növő fafajokból létesítendő ültetvények fontos szerepet játszanak a
szén-dioxid-körforgásban, a nyersanyagellátásban és ezáltal segítenek tehermentesíteni az őshonos, fenntartandó erdőállományainkat.
Az erdőgazdálkodást nehezítő körülmények között meg kell
említenünk a homokterületeinken károsító cserebogárpajort, amely elleni védekezés mindenképpen intenzív beavatkozást igényel, továbbá a fenyőállományainkat időről-időre sújtó hókárt. A károsítások elleni védekezés elsődleges
alapja a megfelelő biodiverzitással rendelkező, többszintű,
stabil, ökológiai és ökonómiai értelemben is produktív életközösség.
Célunk, hogy a fenti jellemzőkkel bíró erdőt hagyjunk örökül,
amely szándékaink szerint a prognosztizált klímaváltozás esetén is
betölti védelmi, közjóléti és gazdasági szerepét.
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FA A N YAG - É R T É K E S Í T É S

FAKERESKEDELEM

A

SEFAG Zrt., mint Magyarország egyik legnagyobb erdőgazdálkodója, gazdasági súlyának
megfelelően vesz részt az erdei választékok
kereskedelmében. Társaságunk erdőgazdálkodása
FSC (Forest Stewardship Council) erdőtanúsításnak
megfelelő. Erdőtanúsítási rendszerünk igazolja,
hogy cégünk hosszú távon fenntartható, a jogi és
szakmai szabályoknak megfelelő, a gazdasági, társadalmi, természetvédelmi célokkal összhangban
és környezettudatosan gazdálkodik.
Az általunk forgalmazott erdei választékok feldolgozott formában a világ számos országában öregbítik hazánk jó hírét. A kezelésünkben lévő erdőterületen magyar szabvány szerint termelt, illetve a
magánerdőkből vásárolt erdei választékaink értékesítését a Kereskedelmi Osztály szervezi és bonyolítja, szoros együttműködésben a nyolc erdészettel.
Külföldi piacokra történő, elsősorban a rönkválasztékokat érintő értékesítésünk az osztrák fakereskedelmi szokvány szerint zajlik. Alapvető stratégiánk
a többcsatornás, megbízható anyagi háttérrel és
kapcsolatokkal rendelkező partnerekre épülő értékesítés. Meglévő és leendő partnereinktől elvárjuk
számláink határidőre történő kiegyenlítését.
Lábon álló erdő, illetve erdei választék vásárlásaink esetében szintén a céghűség
és a megbízhatóság dominálnak, melyeket gyors, pontos és biztos számlakiegyenlítéssel honorálunk.

SEFAG
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Kínálatunkban szinte valamennyi Magyarországon előforduló, erdészeti jelentőséggel bíró lombos és tűlevelű fafaj rönkje, illetve sarangolt választékai is megtalálhatóak. Az általunk termelt, illetve forgalmazott jelentősebb fafajok és választékaik az alábbiak:
•

Tölgy (kocsányos és kocsánytalan): lemezipari rönk, dongarönk,
fűrészrönk, hosszú fagyártmányfa, farostfa, tűzifa

•

Bükk: lemezipari rönk, fűrészrönk, hosszú fagyártmányfa, papírfa, farostfa, tűzifa

•

Cser: fűrészrönk, farostfa, tűzifa

•

Mézgás éger: lemezipari rönk, fűrészrönk, rakodólap-alapanyag, farostfa

•

Hárs (főleg ezüst hárs): fűrészrönk, fagyártmányfa, papírfa, farostfa, tűzifa

•

Akác: fűrészrönk, fagyártmányfa, oszlop, tűzifa

•

Gyertyán: fűrészrönk, farostfa, tűzifa

•

Kőris: lemezipari rönk, fűrészrönk, fagyártmányfa, tűzifa

•

Nyárak: fűrészrönk, rakodólap-alapanyag, farostfa

•

Fűz: rakodólap-alapanyag, farostfa
•

Egyéb lomb (juhar, dió, gesztenye, erdei gyümölcsök): fűrészrönk, tűzifa
•

Erdeifenyő, feketefenyő, lucfenyő,
vörösfenyő: fűrészrönk, rakodólapalapanyag, papírfa, farostfa.
Kereskedelmi tevékenységünkben, a sarangolt választékok volumenéből adódóan meghatározó szereppel bír az energiacélú alapanyag forgalmazása.
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Vásárlásaink során alapvetően a kemény lombos
fafajok tűzifáját, illetve a tölgy, akác, erdei gyümölcsök rönkjét, valamint a bükk és mézgás
éger lemezipari rönkjét részesítjük előnyben.
Vételi szándékunk mennyiségi alsó határa rönk- és sarangolt választékok esetén
egyaránt 20 m3. Bejegyzett erdőgazdálkodóktól csak és kizárólag engedélyezett
fakitermelési terv alapján kitermelt faanyagot, kereskedőktől pedig adásvételi
szerződéssel igazolt faanyagot tudunk
megvásárolni. A felkínált faanyagra tett
vételi ajánlatunk természetesen függ az
éppen aktuális piaci viszonyoktól. Lábon
álló erdő esetén a tárgyévben érvényes vágásengedéllyel rendelkező erdő tarthat számot érdeklődésünkre.
A helyi lakosság igényeinek kielégítését szolgáló
tűzifa kiseladás az erdészeteinkhez kiadott aktuális
árjegyzék szerint történik.

SEFAG
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FA FE LD O LGOZ Á S

CSURGÓI
FAIPARI GYÁR

A

SEFAG Zrt. Csurgói Faipari Gyára Magyarország egyik legnagyobb fafeldolgozó
üzeme. Alaptevékenysége fűrészipari termékek, parketta alkatrészek, fedőréteg lamella,
valamint ceruzalapka gyártása és kereskedelme.
A jelenlegi telephelyen már több mint száz éve
folyik fafeldolgozási tevékenység. Az elmúlt évtizedekben egy kis „melléküzemágból” nőtte
ki magát a mára modern technikával felszerelt,
jelenleg mintegy 140 főt foglalkoztató gyár.

Fűrészüzemünkben döntően a SEFAG Zrt. saját vagyongazdálkodási körébe vont erdőkben
megtermelt alapanyagból állítjuk elő termékeinket. Hengeresfa felvágásunk meghaladja
a 28 ezer köbmétert évente. A különböző méretű és minőségű fűrészipari választékaink –
szélezett fűrészáruk, frízek – valamint parketta és fedőréteg termékeink elsősorban tölgy
fafajból készülnek. A ceruzalapkát jelenleg hárs
fafajból termeljük. Termékeink a hazai és külföldi piacokon egyaránt megtalálhatóak.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően gyártósoraink korszerűnek tekinthetők. Fűrészüzemi
technológiánk felújítását, illetve átalakítását 2017ben kezdtük el, mely napjainkban is folytatódik.
A fedőréteg lamella gyártósorokat 2005-2007 között
helyeztük üzembe, itt készül ceruzalapka termékünk is.
Jelenleg 500 000 m2/év fedőréteg lamella gyártási kapacitással rendelkezünk.
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Egyidejű szárítókapacitásunk 700 köbméter. Modern, számítógép-vezérlésű szárítókamrákban történik a faanyag szárítása a vevők által igényelt nedvességtartalomra.
Az üzem hőenergia-ellátó rendszerét 2008-ban teljesen
átalakítottuk, két korszerű, fűrészpor-tüzelésű kazán beépítésével. A kazánokat a központi tárolósilóba gyűjtött fűrészporral tápláljuk.
Gyakorlott szakembergárda és magas technikai színvonal biztosítja az állandó, jó minőségű termékek előállítását. Az értékesítésről részben saját kereskedőrészlegünk gondoskodik. Vevőink
általában továbbfeldolgozó üzemek, de partnereink között
kereskedőcégek is megtalálhatóak. Természetesen magánszemélyek vásárlására is lehetőség van a gyárban.
A SEFAG Zrt. számára a Csurgói Faipari Gyár esetén is
kiemelt szempont a környezetvédelem. A gyártáshoz
környezetbarát anyagokat használunk, modern berendezéseink az európai környezetvédelmi normák előírásai szerint
működnek. Az üzem ISO 9001 tanúsítással, termékeink CE® és
FSC® minősítéssel rendelkeznek.
A piaci igényeknek megfelelően kialakított, bel- és külföldön
egyaránt ismert, minőségi termékkörünk iránt folyamatosan
növekszik a kereslet, így a gyár
jelentős mértékben járul hozzá a
SEFAG Zrt. jövedelmezőségéhez.
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VA D G A Z DÁ L KO DÁ S

VADÁSZAT

A

SEFAG Zrt. az ország legnagyobb vadgazdálkodójaként 104 000 hektár vadászterületen végez vadászati és vadgazdálkodási tevékenységet. A nyolc különálló területünkön minden hazánkban élő nagyvadfaj
megtalálható és vadászható.
Éves nagyvadhasznosítási kötelezettségeink
komoly és egyben felelősségteljes feladatot
rónak ránk. A gímállomány minősége kiemelkedő. Lábodon, 2001-ben hozták terítékre
azt a 265,67 C.I.C. pontra bírált, 16,83 kg
tömegű trófeát viselő gímbikát, amely a 8.
helyet foglalja el a világranglistán. A 10. helyen tartózkodó 263,88 C.I.C. pontos, 14,05
kg-os, vörösalmai bikát pedig a Kaposvártól
nem messze eső vörösalmai vadászterületen
ejtették el.

A SEFAG Zrt. jelentős szabad területi dámállományt kezel. A lábodi és szántódi vadászterületeinken 2018-ban terítékre hozott 4,76 kg-os,
207,1 C.I.C. pontos, valamint 5,55 kg-os és 209,11
C.I.C pontos dámbikák méltán reprezentálják a
kezelésünkben lévő állomány minőségét.
A vaddisznó mennyiségéből fakadóan bír nagy
fontossággal gazdálkodásunkban. Évi több ezer
egyedet számláló terítéke – amelynek egy részét vaddisznóskertben ejtik el – meghatározó jelentőséggel
bír. Az őz és a muflon mennyiségében nem jelentős, de
a vadászati lehetőségek színesítése terén szerepük nem
elhanyagolható.
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Az ország legnagyobb egybefüggő vadászterülete a méltán híres lábodi terület, amely mintegy 48 200 hektárt tesz ki. A szinte a Dráváig
lenyúló dél-somogyi terület világhíres gím- és jelentős dámállományt
tudhat magáénak. A sok vízfolyással, halastavakkal rendelkező, mezőgazdasági és erdőterületek által sűrűn szabdalt, jelentős méretű
vadföldet magába foglaló síkvidéki terület nem csak vadász körökben
legendás. Az itt élő vadállomány mennyisége és minősége, valamint a vele
való gazdálkodás kiemelkedő, amit a Nemzetközi Vadvédelmi Tanács (C.I.C.)
1994-ben Edmond Blanc-díjjal jutalmazott.
Három vadászház teszi felejthetetlenné az itt-tartózkodást. A minden igényt
kielégítő Alexandra Vadászház mellett igénybe vehető a 2013-ban újjáépített
Nagysalléri Vadászház, illetve a méreteiben szerényebb, de hangulatában
megkapó Petesmalmi Vadászlak is.
A 6200 hektáros segesdi vadászterület nehéz gím- és kapitális kerti dámbikáiról ismert. Jól szemlélteti a terület minőségét a 2007 szeptemberében elejtett 14,12 kg trófeatömegű gímbika. A vadászvendégek kényelmét a 61-es
út mentén található, hangulatos Csöpröndi Vadászház biztosítja.
Közvetlenül a Balaton déli partján található a megközelítőleg 18 000 hektáros szántódi vadászterület. 48%-os erdősültségével és mintegy 50%-ot
kitevő mezőgazdasági területtel szintén kitűnő élőhelyet biztosít az országban vadászható minden nagyvadfajnak. Az erdősült dombok között
fel-felcsillanó Balaton látványa meghatározó kép a terület arculatában.
Idős, súlyos gímbikáival (13,34 kg – 2014) és egyre javuló minőségű dámbikáival, valamint kevés, de jó minőségű muflonkosaival (95,5 cm – 2018)
a terület meghatározó a SEFAG Zrt. vadgazdálkodásában. Az Aliréti és a
Karádi Vadászházak mellett található két vadászkerttel a legmagasabb
igények kiszolgálására is fel vagyunk készülve.
A Kaposvártól délre elterülő, szinte a teljes Zselicet magába foglaló, egymással szomszédos kelet- és nyugat-zselici vadászterületek összesen 16 500
hektárt tesznek ki. Erdőborítottságuk 70% körüli, a domborzati és klimatikus
viszonyok pedig egyedülálló adottságokat kölcsönöznek e területeknek. A
helyenként vad, hegyvidéki hangulatot árasztó ezüsthársas-bükkös erdők
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különleges élményben részesítik az itt vadászó vendégeinket. A gímbika vadászata mellett vaddisznóhajtásairól is neves e terület. Két vadászkert tartozik
a zselici vadászterülethez, a kényelemről pedig a varázslatos hangulatú Vörösalma Vadászház mellett a háromcsillagos, 48 férőhelyes Hotel Kardosfa***
gondoskodik.
A Dráva árterétől nem messze található a mintegy 6500 hektáros zsitfapusztai vadászterület. Közel 60%-os erdősültségével, buja, ártéri erdőkre jellemző hangulatával és kellemes, 6 fős vadászházával várja vendégeit, legyen szó
szeptemberi szarvasbőgésről, vagy téli vaddisznóhajtásról.
A majd’ 5000 hektáros, és 72%-os erdősültséggel rendelkező, dombvidéki jellegű iharosi vadászterület egy vaddisznóskerttel rendelkezik. Itt tartózkodó
vendégeink kényelmét a festői szépségű félszigeten fekvő, védett arborétum
alatt meghúzódó Ágneslak Vadászház biztosítja.
A legkisebb, mintegy 3500 hektáros, nagy erdősültséggel bíró, néhol lápos,
mocsaras barcsi vadászterület legfeljebb méretében marad el a többi területünktől. A szintén a Dráva árteréhez közel eső, legdélebbi pagonyban szerényebb igényű, önellátó vendégeink számára a 6 fő elszállásolására alkalmas
festői és eldugott Vitéztanya Vadászlak áll rendelkezésre.
Vendégeink részére lehetőség nyílik több napos, akár szabad területi, akár
kerti társas vadászatokon való részvételre, vagy ezek kombinációjára. Igény
esetén nevelt kacsa vadászatok szervezését is vállaljuk.
A nyolc vadászterületen 1 hotellel, 8 vadászházzal, 2 vadászlakkal és 5 vadászkerttel rendelkezésre álló vadászati lehetőségek egyéni vadászok, illetve kisebb és nagyobb csoportok részére is kiemelkedő élményt biztosítanak.
Felkészült szakszemélyzetünk odaadó munkája, a területek és az ott élő állomány minősége mind garancia arra, hogy felejthetetlen élménnyel gazdagodjon a SEFAG Zrt.-nél töltött idő alatt!
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TERMÉSZET VÉDELEM

V

alójában csak kevesek előtt ismert, hogy a mai természetvédelmi
tevékenység alapját Kaán Károly erdőmérnök, földművelésügyi államtitkár határozta meg az 1935. évi IV. törvénycikkben. Szakmai
tevékenységünkben máig ható egykori iránymutatása. A kezelésünkben
lévő területek 23%-a védett, 54%-a pedig Natura2000 oltalom alatt áll.
Természeti értékeink kiemelkedő területe a Boronka-melléki és a Zselici
Tájvédelmi Körzet, de mellettük kiemelt figyelemmel vagyunk a Dráva folyó mentén található erdőterületeinkre épp úgy, mint a Csokonyavisonta
környéki fás legelőkre, illetve egyéb természetvédelmi területeinkre. A ropolyi és a dávodi erdőrezervátumunk magterülete pedig érintetlen természeti környezetként reprezentálja az erdei életközösség folyamatait.
Szakmai tevékenységünk folytatása számunkra elképzelhetetlen a természet védelme nélkül. Erdőgazdálkodási tevékenységünk során kíméletes
technológiákat alkalmazunk, odafigyelve mind a talaj, mind a visszamaradó
növény- és állatvilág védelmére, és törekszünk a természetes folyamatok
reprodukálására, különös tekintettel a természetes, természetszerű felújításokra.
A gazdasági racionalitás és a közjóléti, védelmi funkciók tudatos összehangolásával, a megfelelő termőhelyi viszonyok által kijelölt területeken szerkezetátalakítást hajtunk végre, amely a nem őshonos fafajú, rossz szerkezetű
erdőállományok cseréjét jelenti változatos, őshonos fafajösszetételű, ezáltal
mind biológiailag, mind gazdaságilag stabil, fenntartható erdőállományokra.
Valljuk, hogy az aktív természetvédelmi és az erdőgazdálkodási tevékenységünk nem választható el. Hosszú távon, fenntartható módon csak úgy
képzelhető el az erdővel való gazdálkodás, ha kiemelten figyelünk a védelmi, a gazdasági, illetve a turisztikai szempontok közötti egyensúlyra.
Nem szabad megfeledkeznünk a természeti környezet rejtette kulturális, történelmi értékekről, azok megóvásáról, illetve bemutatásáról sem.
Nyilvántartjuk és folyamatosan javítjuk a területeinken élő famatuzsálemek, zarándokhelyként ismert faóriások, romok, elnéptelenedett puszták
és nyughelyek látogathatóságának feltételeit.
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K L Í M AV É D E L E M

A

z erdőgazdálkodás hatékony és hosszú távú válaszokat kínál a
klímaváltozás negatív hatásaira. A SEFAG Zrt. a közelmúltban bekapcsolódott több olyan kutatási-fejlesztési projektbe, amelyek
a klímavédelmi fókuszú gazdálkodás lehetőségeit keresték. Sikeres kísérletek folytak energetikai célú ültetvények telepítésével rossz minőségű, hagyományos növénytermesztésre gazdaságosan nem hasznosítható területeken. A megújuló energiaforrásnak számító faaprítékot előállító, mikrorotációs ültetvények telepítése gazdaságilag
is eredményesnek bizonyult.
A SEFAG Zrt. részt vett az agrárium fokozottan klímafüggő ágazatai – köztük az erdő- és vadgazdálkodás –, sérülékenységeit
feltáró széles körű tudományos vizsgálatban. Az eredményként
létrejött rendszer térinformatikai alapon szolgáltat regionális és
lokális információkat a természeti – és az általa befolyásolt gazdasági – feltételek jövőbeni alakulásáról. Az adatbázis értékes
segítséget nyújt hosszú távú stratégiák kidolgozásához.
A klímaváltozás negatív hatásai elleni küzdelem egyik kulcsa az
erdőtelepítés mellett a meglévő erdőterületek minőségi fenntartása. Ennek egyik lehetséges eszköze az örökerdő-gazdálkodás kiszélesítése. Ezen gazdálkodás lényege, hogy nincsen véghasználat, a területen folyamatosan jelen van a faegyedek széles
korosztálya, az erdő gerincét alkotó faállomány minden pillanatban bárki számára jól érzékelhető. Természetesen fakitermelés
továbbra is történik, ez azonban válogató jellegű, elsősorban a
visszamaradó faegyedek növőterét, fényhez juttatását biztosítja.
A megfelelő méretű élettér elengedhetetlen feltétele a faegyedek
vitalitásának, megújuló képességének és fejlődésének. Az örökerdők faállománya változatos korösszetételű, sok fafajt tartalmaz,
gazdag cserje- és lágyszárú szinttel rendelkezik, ezáltal ellenállóbb a
klímaváltozás hatásaival szemben.

Cégünk számára fontos az általunk kezelt erdők természetes felújulásának biztosítása. Elkötelezett hívei vagyunk a természetközeli, extenzív erdőgazdálkodás feltételei kialakításának, amely eredményeképpen
továbbléphetünk az örökerdő-gazdálkodás megvalósításának irányába.
Mások mellett, ebben a vetületben is döntő láncszem, jövőnk záloga a víz
biztosítása, a talaj és a légkör édesvízháztartása megbomló egyensúlyának a
fenntartása, mely Life projektünk központi törekvése.
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T U R I Z M U S É S KÖZ J Ó L É T

A

SEFAG Zrt. a somogyi erdőkben minden igényt
kielégítő szállás- és programkínálattal szolgál
a pihenésre, kirándulásra vágyók részére. A
Balatontól a Dráváig háromcsillagos erdei szálloda, vadászházak, vadászlakok és turistaszállóként is működő erdei iskola várja a vendégeket. Szálláshelyeink kisebb és nagyobb
létszámú céges és családi rendezvények,
fogadások, konferenciák lebonyolítására
egyaránt alkalmasak.
A szálláshelyek környékén 10 parkerdő
(Gombás-Desedai, Gyertyánosi, Tókaji, Töröcskei, Balatonföldvári, Fonyódi, Somogyvár-Brézai, Középrigóci, Fácánosi, Mikei parkerdő), tanösvények, tornapályák és kijelölt
túraútvonalak gyalogos és kerékpáros túrákra csábítják a turistákat. Arborétumok (Deseda, Ágneslak) mutatják be a nagyközönség számára hazánk őshonos fafajait, és a termőhelyi lehetőségek figyelembevételével egyéb világrészek fás szárú növényeit. A változatos
természeti tájakon túrázók kiépített
pihenőhelyek mellett kiváló vízminőségű forrásokat találhatnak.
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T U R I Z M U S – S Z Á LL Á S H E LY E K

HOTEL
KARDOSFA***
− „A CSILLAGOS ÉGBOLT
SZÁLLODÁJA”

A

Hotel Kardosfa*** Kaposvártól 20 km-re, a védett zselici erdő szívében, a Zselici Csillagpark
csillagvizsgálója közvetlen közelében található. A változatos dombvidéki tájon elterülő erdőség a
végtelen rengeteg érzetét kelti, tökéletes célpontot
biztosítva a természetközeli kikapcsolódáshoz.

Az egykori vadászházból igényesen átalakított erdei
szálloda 23 szobájában összesen 48 férőhely várja a
vendégeket, míg a somogyi erdők adta alapanyagok
utánozhatatlan ízvilágát kínáló éttermében közel
hatvan – jó időben a teraszon további negyven –
vendég foglalhat helyet. A hotel parkja ugyancsak
hangulatos rendezvényhelyszín.
A Hotel Kardosfa*** igazi telitalálat vállalati és
családi rendezvények, konferenciák, üzleti találkozók
vagy éppen esküvők megszervezéséhez. Erre a célra 60
fős konferencia-terem, 15 fős vadászterem, nyáron pedig egy 250 m2-es rendezvénysátor is igénybe vehető.
A vendégek gyalogos és kerékpáros túrákon vehetnek
részt, de akár lovasfogattal is bejárhatják a Zselicet. Kényelmüket és szórakozásukat wellnessrészleg – finn és infraszauna, jacuzzi és masszázs –, valamint játszótér, futó- és
teniszpálya szolgálja.
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ÁGNESLAK

S

omogy megye nyugati, dombokkal szabdalt részén,
erdőktől körbevett félszigeten található ez az ökoturisztikai centrum. Környezetének egyedi hangulatot
alakölcsönöz mikroklímája – melyet a vadászházhoz közeli tó ala
kít –, és a ritka növényfajok sorát bemutató arborétum.
Ágneslakról kiindulva könnyen elérhető a Kis-Balaton
mocsárvilága, a zalakarosi és hévízi fürdők, vagy éppen a gyékényesi kavicsbányató strandja.
A mesés erdei környezetben fekvő szállás kitűnő konyhával várja a vendégeit. Az étterem
és a borozó akár 30 fős társaságok befogadására alkalmas, így kisebb rendezvényeknek is otthont tudunk adni. A nyugodt kör-nyezet, kerékpározási és túrázási lehetőségek pedig családok, baráti társaságok
részére teszik vonzóvá a helyet.
A vadászházban 6 db kétágyas, fürdőszobás szoba, finn szauna és masszázsszoba található.
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ALEXANDRA

A

Barcstól északra található festői vadászház nemcsak egyéni vendégeket, hanem nagyobb létszámú
vadászcsoportokat, kiránduló, túrázó társaságokat fogad. Tíz, minden kényelmi funkcióval felszerelt szobájában összesen 26 fő
elszállásolására van lehetőség.
A vadászház 30 fős étterme somogyi tájjellegű ízek és vadételek széles választékával szolgál.
Az étterem és a vele egybenyitható konferenciaterem akár 60
fős családi, baráti vagy vállalati
rendezvények helyszíne is lehet. Az
akadálymentes szálláshelyen kártyaszoba, billiárdszoba, finn szauna biztosítja
a vendégek kényelmét.

ALIRÉT

A

Balaton déli partján, Szántódtól 18 kilométerre található ez a dombvidéki erdőktől
ölelt völgyben meghúzódó vadászház.
A környező erdők és a Balaton számtalan
programlehetőséget kínálnak a természetbarátoknak. A felfedezőutakhoz kölcsönözhető kerékpárok állnak rendelkezésre, de a
horgászati lehetőségek is keresettek.
A vadászházhoz húszfős étterem tartozik,
tavasztól őszig a környező parkban nagyobb
létszámú rendezvényeket is lehet szervezni.
A vadászház konyháján helyi alapanyagokból
frissen készítik a nagy sikert arató fogásokat.
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KARÁD

A

Balaton partjától alig 15 kilométerre, a Babod Off Road Fesztiválról nevezetes Somogybabod közelében áll ez a sokak által kedvelt vadászház.
A főépület mellett egy kisebb, alacsonyabb komfortfokozatú, de rendkívül hangulatos kis vadászlak áll, így 20 ember szállhat meg egyszerre a két
házban, az ebédlő pedig befogad kisebb, legfeljebb 25 fős rendezvényeket.
Az ellazulásra vágyó vendégeket kültéri finn szauna, jacuzzi és gyermekmedence várja. A környéken számos vadászati és horgászati lehetőség
van. Mód nyílik kijelölt turistaúton túrázni, és van lehetőség lovaglásra és
íjászkodásra is. Rövid autóúttal elérhetőek a balatoni strandok, a rádpusztai
szabadidőközpont, a Dél-balatoni Borút pincészetei vagy éppen a kereki vár
festői romjai.

CSÖPRÖND

N

agyatádtól északra, Böhönye és Vése falvak között félúton, egy erdei
tisztáson található ez a kívül-belül igényes és egyszerű vadászház.
A környéken több apró, sok érdekességet rejtő kistelepülés található, de alig húsz perces autóúttal elérhető többek között a nagyatádi termálfürdő, a mesztegnyői tájház, a Mesztegnyői Erdei Vasút,
a petesmalmi Vidrapark, de a kaszói Baláta-tó természeti szépségei
is egyre többek érdeklődését keltik fel. A sokféle vad és a nagy
vadsűrűség miatt gyakorta látogatják a területet természetfotósok.
Kis mérete miatt meghitt hangulatot tud teremteni családok vagy kisebb baráti társaságok számára. A szobák légkondicionáltak, a 14 fős ebédlőben lehetőség van kisebb
rendezvények megtartására is.
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NAGYSALLÉR

L

ábod és Rinyabesenyő között az erdőktől körbeölelve fekszik ez a modern, mégis tradicionális jegyeket hordozó vadászház. A szaunával is rendelkező szálláshelyen összesen húsz vendégnek van hely, míg az étteremben akár 50 fős rendezvények megtartására is adott a lehetőség.
A gyalogos vagy kerékpáros kirándulást kedvelők az erdőn keresztül kereshetik fel a
nagysalléri vadasparkot, ami Magyarország öt nagyvadja közül a gímszarvasnak, a dámszarvasnak, az őznek és a
muflonnak ad otthont. A Studinka
László Tanösvényen végighaladva
a látogatók természetes környezetükben figyelhetik meg a vadat.
A közel tíz kilométeres tanösvény,
mely a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskolától Nagysallér érintésével ér el Petesmalomig, a biciklis turisták kedvelt
kirándulóhelye. Kerékpárok akár helyben
is kölcsönözhetők.

PETESMALOM

A

régi erdész- és vadászházból kialakított vadászlak a petesmalmi tórendszer mellett
található. A vadászlak nagyterme alkalmas harmincfős összejövetelek, rendezvények
lebonyolítására. A szállóvendégek részére
rendelkezésre áll egy kis teakonyha is.
A közelben található a Vidrapark és a számos
nagyvadat (gímszarvas, dámvad, őz, muflon)
bemutató nagysalléri vadaspark. Utóbbin áthalad
és a vadászlaknál ér véget a Sziágyi Erdészeti Erdei
Iskolától induló, 10 km-es Studinka László Tanösvény,
ami gyalogosan és kerékpárral is bejárható.
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VITÉZTANYA

A

Drávától alig néhány kilométer távolságra, egy síkvidéki erdő
közepén található ez az egyszerű, személyzet nélküli, de igen
jól felszerelt konyhával bíró vadászlak. A forgalomtól távol eső
épület a teljes kikapcsolódásra vágyó emberek, családok kedvelt úti
célja, amelyet egy kültéri szauna tesz még komfortosabbá. A közeli
Barcson termálfürdő található, s igen kedveltek a Drávához kapcsolódó hajós kirándulások és horgászati lehetőségek is. A terület egy része
természetvédelmi oltalom alatt álló, a természetfotósok által kedvelt
vizes, mocsaras élőhely, amely megfelelő feltételekkel látogatható. A
védett terület legismertebb része a barcsi ősborókás.

VÖRÖSALMA

K

aposvártól délre, a zselici dombvidék erdővel borított területén, egy
szépen kezelt háromhektáros horgásztó partján található a hangulatos vadászház, ami nemcsak a vadászok, hanem a családi körben
kikapcsolódni vágyók és kisebb vállalati rendezvények számára is megfelelő környezetet és szolgáltatásokat nyújt.
A vadászat és a horgászat mellett gyalogos és kerékpáros kirándulásokat, lovaskocsis erdőjárást választhatnak programként az itt megszállók. A nyugodt,
természetközeli kikapcsolódást a házias jellegű konyha teszi teljessé.

ZSITFAPUSZTA

A

Drávától alig néhány kilométerre, Vízvár térségében található ez a
roppant barátságos vadászház. A húszfős ebédlő alkalmas kisebb
magán vagy vállalati rendezvények, találkozók befogadására.

A környék legfontosabb turisztikai vonzereje a Dráva, amely egyre népszerűbb célpont a kirándulók körében. Európa egyik legtisztább vizű folyója
a horgászok paradicsoma, de a hajókirándulások és a vízparti gyalogtúrák is
népszerűek. Érdemes felkeresni a térség nevezetességeit, mint például a babócsai nárciszost és a kaszói Baláta-tavat.
SEFAG

27

T U R I Z M U S – KÖZ J Ó L É T

ZSELICI
CSILLAGPARK

–

„AHOL AZ ÉGBOLT FÖLDIG ÉR”

A

z elmúlt évtizedekben a települések és az
ember által telepített mesterséges fényforrások számának növekedésével rohamosan csökkent azon területek nagysága, ahonnan a csillagos égbolt zavaró fényektől mentesen megfigyelhető. A fényszennyezés mértéke
a Zselici Tájvédelmi Körzet területén az egész
országban az egyik legalacsonyabb. Olyanynyira, hogy – Európában elsőként – 2009-ben
elnyerte a „Nemzetközi Csillagoségbolt-park”
címet.

Ezen az egyedi értéket képviselő területen
született meg a SEFAG komplex turisztikai fejlesztéseként a Zselici Csillagpark. A térségben
egyedülálló létesítmény szíve egy multifunkcionális csillagvizsgáló, aminek leglátványosabb
eleme az éjszakai és nappali megfigyelésekre
egyaránt alkalmas távcsőkupola. Emellett planetárium, foglalkoztatótermek és kiállítótér is található az épületben, amelyek különféle ismeretterjesztő programoknak és gyerekfoglalkozásoknak
adnak otthont. Mindezek felejthetetlen élményt
kínálnak azoknak a természetbarátoknak, akik szeretnék alaposabban megismerni a környezetünket és a
bennünket körülvevő Univerzumot.
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A csillagvizsgáló tőszomszédságában áll a lenyűgöző
panorámát kínáló, 25 méter magas kilátó. Az ide vezető utak mentén pedig öt, szabadtéri ismeretterjesztő
játékokkal felszerelt információs pont várja a látogatókat, melyek mindegyike valamely táji-természeti téma
szerint lett kialakítva. A Zselici Csillagpark vendégei
éjszakai és nappali távcsöves programokon, erdei és
csillagnéző túrákon vehetnek részt, ahol szakértő vezetéssel fedezhetik fel a környék élővilágát és értékeit.
Éjjelente teljes pompájában ragyog a Tejút, és a csillagvizsgáló észlelőteraszáról láthatók olyan égitestek
– csillaghalmazok, galaxisok, ködök – is, amelyeket a
városokban a fényszennyezés elrejt a szemünk elől.
A planetárium saját készítésű előadásai olyan
jelenségeket is közel hoznak, amelyek csak
nagyobb távcsövekkel és fényképeken
figyelhetők meg igazán. A csillagvizsgálóban
az időszaki kiállítások mellett megtekinthető egy különleges meteoritgyűjtemény,
ahol többek között valódi holdi kőzetet is
láthatunk.
A Zselici Csillagpark ideális helyszíne családi
hétvégéknek és iskolai programoknak, osztálykirándulásoknak egyaránt. Túraútvonalai
gyalogosan, illetve többségük kerékpárral,
lóháton vagy akár fogattal is járhatók.
A Zselici Csillagvizsgálótól mindössze
1 km-re fekszik a Hotel Kardosfa***, ahol
minden igényt kielégítő szálláslehetőséget és az erdő ízeit kínáló éttermet
találnak a vendégek.

SEFAG

29

ZSELICI CSILLAGPARK
– ROPOLY-VÖLGY

A

Zselici Csillagpark területén húzódó völgyben évekkel ezelőtt horgásztavat, majd egy látványtavat hoztak létre. A tó a zselici turistautak csomópontjában fekszik, ezért a térség hamar népszerű lett a kirándulók
körében. Az igényekhez igazodva több lépcsőben komplett ökoturisztikai létesítmény épült környezetében.
A bakancsos turistákat az eső elől menedéket nyújtó filagóriák és tűzrakóhely várja. A lóháton érkezőknek lovaspihenők készültek. A tó melletti természetőrház információs központként is működik, ahol a környék látnivalóiról, a
túra- és szálláslehetőségekről lehet tájékozódni. A Zselic hagyományos építészeti stílusában készült el a tájház: a nádfedeles épületben a környék népművészetét és a parasztság egykori használati tárgyait láthatjuk.
Ideális célpont egyedül és társasággal túrázóknak, kiránduló iskolai és óvodai
csoportoknak, családi és baráti társaságoknak. Az őshonos állat- és növényvilág iránt érdeklődők a Zselici Csillagpark nappali természetismereti túráin,
szakvezetéssel ismerkedhetnek meg a környékkel.
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ERDŐK HÁZA
LÁTOGATÓKÖZPONT
– „ERDŐ A VÁROSBAN”

A

Kaposvár belvárosában kialakított látogatóközpont interaktív ismeretterjesztő eszközökkel hozza közelebb az érdeklődőkhöz a somogyi erdők világát. A színes, izgalmas, játékokkal is kiegészített tablók az erdő
élővilágáról, az erdőben zajló értékteremtő munkálatokról, a fa megújíthatóságáról, felhasználásáról, az erdész és vadász hivatásról adnak információt.
A természetkedvelő turistáknak, családoknak, szakmai és baráti társaságoknak, óvodás és iskolás csoportoknak – igényeiknek és korosztályuknak megfelelően – szakvezetéssel kínál kiállítás-megtekintést és számos kiegészítő vagy
időszakos programot a látogatóközpont. Az épület emeletén kialakított
térben rendszeresen látogathatók fotó- és képzőművészeti tárlatok, emellett itt kapnak helyet szakmai rendezvények, különféle
kreatív és játékos foglalkozások, természetfilm-vetítések és
más gyerekprogramok.
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SZIÁGYI ERDÉSZETI
ERDEI ISKOLA
– „A TERMÉSZET NYOMÁBAN”

A

SEFAG Zrt. és Lábod község önkormányzatának együttműködésével
1995-ben valósult meg egy nagy álom, a régi romos erdészlakásból erdei iskola született a rinyabesenyői erdő mélyén. A suli célja a gyermekek és fiatalok környezettudatos nevelése, az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a szakmai kultúra megismertetése.
Az egyedülálló környezetet − többek közt a belső-somogyi homokvidék jellegzetes égerlápjai, elegyes kocsányos tölgy erdőállományai, a bennük élő világhírű gím- és dámszarvas, valamint a védett fekete gólya és rétisas − remek
lehetőséget kínál az iskolai természetismereti tantárgyak tudásanyagának
elmélyítésére.
Az intézmény 30 fő befogadására alkalmas hálókkal, a kísérő pedagógusok
számára pedig két különálló szobával teszi komfortossá az itt-tartózkodást.
A jól felszerelt melegítőkonyha alkalmas meleg ételek fogadására és elosztására.
A kibővített és helyi védettség alatt álló ódon épület 2010-ben „társat” kapott. Az új, teljesen akadálymentes épületben található egy 30 fős tanterem,
fedett foglalkoztatóhelyiség. A tetőre helyezett napkollektorokkal környezetkímélővé vált a melegvíz biztosítása. A jól felszerelt tanterem
lehetőséget teremt a lábod-rinyabesenyői erdőrengeteg kínálta
ismeretek további tanulmányozására.
Az erdei iskola udvarában szabadtéri fedett foglalkoztatót,
főző- és pihenőhelyet, kosárlabdapályát, mobil sportudvart és játszóteret alakítottunk ki, ezzel is gazdagítva a
programkínálatot és növelve a rekreációs lehetőségeket.
Az iskola bejáratától hét különféle, hosszabb-rövidebb kerékpárút, túraútvonal és tanösvény indul.
A Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola speciális programcsomagjait a Környezet- és Természetvédelmi Oktató Központok Országos Szövetsége és az Országos Erdészeti
Egyesület minősítette.
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DESEDA KALANDERDŐ
– „FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN!”

H

azánk egyik leghosszabb mesterséges tava, a Deseda-tó mellett, a Desedai arborétum és a Gombás parkerdő területén
található a Deseda Kalanderdő. Célja, hogy a turistákkal,
látogatókkal megismertesse és megszerettesse a Desedát és
annak élővilágát. Az ismeretterjesztő táblák sorával ellátott
tanösvények, a különféle korosztályok képességeihez igazítva
kialakított játékok és a lombkoronasétány minden korosztály
számára kellemes időtöltést biztosítanak.
A Kalanderdő négy fő attrakcióval várja a kilátogatókat:

• A kaland erdejében természetes anyagokból készült, biztonságos játszótér várja a gyerekeket óvodáskortól a tinédzserkorig,
• Az érzékszervek és tudás erdejének öt kalandkunyhójában
négy érzékszervünket tehetjük próbára,
• A múlt erdejében megfigyelhetjük az erdő talajszerkezetét és láthatjuk az egyes korok jellemzőit,
• A csend erdejében szabadtéri művészeti alkotásokat
csodálhatunk és megfigyelhetjük a tó és az arborétum
gazdag madárvilágát.
A lombkorona szintjében kialakított sétányról kiváló kilátás nyílik a tóra, de
a lombok között mind a 4 évszakban
megfigyelhetjük a természet változását és a tó élővilágát.
A Kalanderdő az év bármely napján
ingyenesen látogatható.
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STUDINKA LÁSZLÓ
TERMÉSZETISMERETI
KÖZPONT

A

Magyarországon tisztelettel ápolt vadászati emlékhelyek sorában
méltán szerepel a felújított egykori vadászház, a petesmalmi Studinka László Természetismereti Központ.

Az 1921-ben készült, ma vadászlakként is működő házban lakott és dolgozott Dr. Studinka László, aki 10 évig irányította a ma is híres lábodi
vadászterület vadgazdálkodását. Munkásságának emlékét a Studinka emlékszoba őrzi 1997 óta: ide visszakerültek dolgozószobájának
tárgyai, a kézírásával ellátott fotók, könyvek, emléktárgyak. Restaurálást követően szintén méltó helyre került hét darab az 1961-ben
báró Schell József által az étkező falára festett secco képekből.
A Természetismereti Központhoz ismertető táblákkal ellátott, 10 km
hosszúságú tanösvény tartozik, mely Nagysallér érintésével Sziágyig
kalauzolja a természetjárókat.

VADÁSZATI ÉS
HELYTÖRTÉNETI
EMLÉKHÁZ

A

bemutatóház a térség turisztikai centrumát jelentő
Lábod-Nagysallérpusztán található. Az itt elhelyezett
tárlat segít megismerkedni a helyben folyó vadgazdálkodással és annak történetével, a térségben élő vadfajokkal
és a természeti környezettel, valamint a majd 800 éves Lábod
község és Nagysallérpuszta települések történetével.
A múzeum közelében egy iskolai osztályra vagy kirándulócsoportra (20-25 fő) méretezett „szabadtéri foglalkoztatót”
alakítottunk ki.
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MESZTEGNYŐI
ERDEI VASÚT
– „KÖVETKEZŐ MEGÁLLÓ: A TERMÉSZET”

A

z erdei vasút a Mesztegnyő vasútállomás melletti, a SEFAG
Zrt. tulajdonát képező területről indul. Fél kilométert a Kopári út mellett tesz meg, majd bekanyarodik a Birkajárásba, végül eléri a Búsvári-erdőt. Pár száz méter után következik
a Boronka-patak és a Búsvári-halastó. A mélyégeri erdő mellett
haladva az utolsó két kilométeren évszázados tölgyek alatt gurul a vonat, hogy 8820 métert megtéve Felsőkak végállomásra érkezzen. A 45 perces utazás után az erdei
tisztáson esőbeálló, rönkasztalok, tűzrakóhely
várja a pihenni vágyókat. A táj felfedezését
az erdei vasút mellett a kéktúra útvonala,
a Búsvári-tónál épült madármegfigyelő
és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága által létesített Tőzike és az
Eltűnt puszták nyomában tanösvény
segíti.
A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben, a belső-somogyi homokvidék változatos tájain, gyertyános
tölgyesek, tölgy-kőris-szil ligeterdők,
égerlápok között vezet a szép vonalvezetésű pálya. Ötvennél is több védett
növény él a környéken, köztük a tarka
nőszirom, a királyné gyertyája, az erdei
ciklámen, a tavaszi tőzike és a békaliliom. A vízfolyások és a tavak menedéket adnak a vízimadaraknak.
Vöcskök, gémek, kócsagok, különféle récék, de még a nagyon ritka
fekete gólya és rétisas is fészkel a
tájvédelmi körzet területén.
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L E Á N Y VÁ L L A L ATA I N K

SEFAG MAGCSEMETE KFT.

A

z erdőfelújításhoz szükséges csemeték, szaporítóanyag
jelentős részének előállítását a társaság leányvállalata, a
Mag-Csemete Kft. végzi. A szaporítóanyag-termeléshez
szükséges maggyűjtés is a vállalkozás tevékenységi köréhez
szorosan kapcsolódik.
A termelt szaporítóanyagok fafajösszetétele lefedi a SEFAG Zrt.
erdőfelújítási igényeit mind a főfafajok (tölgyek, cser, fenyők)
mind az elegyfafajok (juhar, gyertyán, kőris, madárcseresznye)
tekintetében.

VERZIÓ KFT.

A

z erdészeti munkák – elsősorban az
erdőművelés és a fakitermelés, valamint a faanyag szállítása – jelentős
mértékben gépesítettek. A Verzió Kft. azzal
segíti a SEFAG Zrt. partnervállalkozásait, hogy
ezeket a korszerű eszközöket beszerzi és számukra bérbe adja.
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