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Az Országos Erdészeti Egyesület
Erdõrendezési Szakosztálya 1975 óta
tart rendszeresen országos rendezvé-
nyeket. Egyik évben Erdõrendezési Na-
pok, következõ évben, tehát váltakoz-
va, Erdõtervezõk Versenye megrende-
zésére kerül sor.

Ebben az évben a Heves Megyei
MgSzH Erdészeti Igazgatósága illetékes-
ségi területén, Felsõtárkányban került sor
az erdõtervezõk immár hagyományos
versenyére, amelynek az Egererdõ ZRt.
Felsõtárkányi Erdészete adott otthont, a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának
közremûködésével. A szervezésben a
helyi erõk mellett nagy részt vállalt az
MgSzH Központ Erdészeti Igazgatósága
és az OEE Erdõrendezési Szakosztálya.

Ezek a versenyek hagyományosan
két célt szolgálnak:

– munkamódszer átadás, tapasztalat-
csere; az egyéni teljesítmények és a cso-
portmunka eredményeinek kalibrálása;

– baráti és munkakapcsolatok ápolása,
az együvé tartozás érzésének erõsítése.

„Él még a magyar erdõrendezés…”
Nagy izgalommal tekintettünk a volt Ál-
lami Erdészeti Szolgálat átszervezését
követõ elsõ országos rendezvényünk
elé. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a
korábbi emberi, szakmai kapcsolatok az
új szervezet felállítását követõen is meg-
maradjanak, sõt ha lehet, erõsödjenek.

A rendezvény tapasztalatai és a ked-
vezõ visszajelzések ismeretében meg-
nyugodva állapíthattuk meg: él még a
magyar erdõrendezés, s az emberi kap-
csolatok romlatlan állapotban vannak.
A kétnapos verseny résztvevõit az
MgSzH Központ Erdészeti Igazgatósága

nevében Czirok István osztályvezetõ, a
Heves Megyei MgSzH Erdészeti Igazga-
tósága részérõl pedig Kondor István
igazgató köszöntötte, majd Schmidt
Zoltán igazgatóhelyettes ismertette a
versenyfeladatokat.

A rendezvényt megtisztelte megjele-
nésével Lajkó Ákos, az MgSzH termé-
szeti erõforrásokért felelõs elnökhelyet-
tese, Kolozsvári Ákos, az MgSzH gazda-
sági elnökhelyettese, továbbá Szepesi
András, az FVM Természeti Erõforrások
Fõosztályának helyettes vezetõje, vala-
mint Szabó József, a Heves Megyei
MgSzH fõigazgatója és Schmotzer And-
rás, az OEE általános alelnöke.

Bõvültek a versenyszámok
Ebben az évben a szervezõ iroda a ha-
gyományos három versenyszám mellé
felvett egy újdonságnak számító tájéko-
zódási témát is. Így a versenyszámok a
következõképpen alakultak:

– élõfakészlet meghatározás,
– erdõrészlet leírás,
– körlap- és magasságmérés,
– új számként: terepi tájékozódás

térkép és GPS segítségével.
Az élõfakészlet meghatározó hely-

színe egy 99 éves bükkös-gyertyános-
kocsánytalan tölgyes faállomány volt. A
versenyzõk feladata az volt, hogy sza-
badon választott fakészlet-meghatáro-
zási módszerrel a lehetõ legpontosabb
fatömeget és annak fafajonkénti meg-
oszlását állapítsák meg.

Az erdõrészlet leírási feladat során a
fatérfogat megállapítása nem volt cél.
Azonban az erdõrészlet alapos bejárása
kellett ahhoz, hogy az arra vonatkozó
kérdéseket a versenyzõk hibátlanul meg-

válaszolhassák. A tesztlapon többek kö-
zött meg kellett határozni a területet, a
fafajmegosztást, az elõforduló ritka
elegyfajokat, a cserjéket és lágyszárúa-
kat, a kort, az átmérõt és magasságot stb.

A harmadik – és a résztvevõk elmon-
dása szerint leginkább embert próbáló –
új feladat a tájékozódás volt. A
versenyzõknek egy térkép és egy kézi
GPS vevõ segítségével kellett felkeresni 5
db EOV koordinátával megadott, illetve 5
db térkép-terep azonos pontot. Az értéke-
lés a felkeresett pontok száma, a szintidõn
belüli teljesítés, illetve az idõtúllépés alap-
ján történt. Úgy gondoltuk, hogy mivel a
kézi GPS vevõ használata lassan napi gya-

Erdõtervezõk versenye a Bükkben

Fahibák, fakárosítások

Sajnos, mindössze 1200 példányban
jelent meg az a szép kivitelû, kis
ismertetõnk címével azonos címû
könyv, amelyet Prof. Dr. Molnár Sán-
dor DSc intézetigazgató, egyetemi ta-
nár, a NyME Faipari Mérnöki Kar je-
lenlegi dékánja szerkesztett, s amely
15 szerzõ és négy fényképkészítõ
munkáját tartalmazza.
A könyv anyaga úgy épül fel, hogy a
páros oldalakon szerepelnek a fahi-
bák, fakárosítások (szám szerint
mintegy ötven) leírásai magyar, né-
met és angol nyelven, a következõk
szerint: a fahiba jellemzõi; meghatá-
rozása, jelentõsége; megelõzése;
esetenként pedig egy-egy fekete-fe-
hér ábra is a leírtak megértésének
elõsegítésére. A leíró résszel szem-
ben, a páratlan oldalon kitûnõ színes
fényképek mutatják be az így leírt fa-
hibát, fakárosítást.

Király Pál
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korlattá válik az erdõtervezésben, érde-
mes ezt a versenyben is megjeleníteni.

A negyedik és egyben utolsó feladat a
körlap- és magasságmérés volt. Kijelölt
helyeken felállva, tükrösrelaszkóp segítsé-
gével kellett megállapítani a felállási he-
lyeken mérhetõ körlapösszeget, valamint
az elõzetesen kijelölt fák magasságát.

Kísérõ programok
Azok a résztvevõk, akik nem verse-
nyeztek, Czirok István jóvoltából „er-
dész mûveltségi vetélkedõn”, majd a
helyiek szervezésében tanulmányi ki-
ránduláson vehettek részt Szilvásvára-
don, az „Õserdõ” erdõrezervátumban.
A hosszú túra során többen talán
elõször sétálhattak olyan erdõben,
amelyben több száz év óta nem végez-
tek fahasználatot. Dr. Fadgyas Kálmán,
az Egri Erdõtervezési Iroda ma már
nyugállományú igazgatója részletesen
ismertette a 13 évvel korábbi, az
Õserdõ élõfakészletének megállapítását
szolgáló vizsgálatok eredményeit. A ki-
rándulás befejezéseként a Kiskõ-háti
zsombolynál Bartha Attila tartott rövid
ismertetõt.

Vacsora után az érdeklõdõk Õsz
Gusztáv és családja jóvoltából üdítõ ze-
nei élménynek lehettek részesei a fel-
sõtárkányi katolikus templomban, ahol
fúvós hangszereken elõadott zene-
számokban, valamint énekkari számok-
ban gyönyörködhettek, jórészt erdõter-
vezõ amatõr mûvészek elõadásában.
Az est végül fehér asztal mellett baráti
találkozóval zárult.

Másnap, a rendezvény zárónapjának
délelõttjén, amíg a szervezõk az értékelés
és az eredményhirdetés elõkészítésével
foglalatoskodtak, Havas-Horváth István
nyugdíjas erdõtervezõ kolléga szakértõ
idegenvezetésével a résztvevõk sétát te-

hettek Egerben, megismerkedve a ba-
rokk város nevezetességeivel.

A versenyeredmények
A rendezvény a verseny értékelésével
zárult. A konkrét helyezések kihirdeté-
se elõtt a szervezõk részérõl Vajda Zol-
tán ismertette a versenyfeladatok he-
lyes megoldását. Ebbõl már mindenki
számára körvonalazódhatott a saját
eredménye.

Harmadik helyen a Szombathelyi
Igazgatóság csapata végzett 638 ponttal.
Második lett a szegedi csapat 653 pont-

tal, míg az elsõ helyet a pécsiek szerez-
ték meg szoros versenyben 655 ponttal.

Itt került sor az „Erdész mûveltségi
vetélkedõ” eredményének kihirdetésére
is. A meglehetõsen széles körû tájéko-
zottságot és lexikális tudást igénylõ teszt-
feladatot Spiegl János, a Bács-Kiskun Me-
gyei MgSzH Erdészeti Igazgatóságának
vezetõje töltötte ki a legeredményeseb-
ben, kiérdemelve ezzel a „Legmûveltebb
Erdész 2007” megtisztelõ címet.

Zárásként Wisnovszky Károly, az
MgSzH Központ Erdészeti Igazgatóság
igazgatója értékelte a versenyt és az ered-
ményeket. Ebben és a díjkiosztásban sze-
repet játszott Halász Gábor, az OEE
Erdõrendezési Szakosztály elnöke is, aki
a szakmai értékeken túl hangsúlyozta a
rendezvénysorozat emberi, személyes
értékeit, a nemzedékeken átívelõ erdész-
összetartás hagyományõrzõ jelentõségét.

Az igazgató és a szakosztályvezetõ
megköszönte a versenyzõk helytállását,
a szervezõk fáradságot nem kímélõ
elõkészítõ munkáját, valamint a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság és a Fel-
sõtárkányi Erdészet segítségét. S remé-
nyüket fejezték ki, hogy a rendezvény-
sorozat a jövõben is folytatódni fog.

Verók Tamás
Erdõtervezõ

Halász Gábor
szakosztály elnök

Német nyelvterületen „Holdfának”
(„Mondholz”) nevezik az olyan faanyagot,
mely egy kiválasztott holdfázisban kerül
kitermelésre, és emiatt úgy tartják, hogy
különleges tulajdonságokkal rendelkezik. 

Új választék a fapiacon?
Egyes németországi faipari cégek egyre
gyakrabban reklámozzák, hogy kíván-
ságra úgynevezett „Holdfát” használnak
fel alapanyagként, vagyis olyan farönköt,
mely egy kiválasztott holdfázisban (több-
nyire a fogyó hold idején) lett kitermelve.
Az ebbõl elõállított fûrészipari terméket
különleges tulajdonságúnak mondják,
mivel a természeti és paraszti hagyo-
mány szerint a Holdfa „nem hasad, nem
szárad össze ... és ellenáll a tûznek”. 

Vannak olyan, elsõsorban környe-
zetbarát építkezõk, akik az ilyen fa-
anyagot keresik és ezért hajlandóak
magasabb árat is fizetni. Ugyanakkor a
„Holdfát” kínálók körében elvégzett fel-

mérés szerint az eladó csupán a fakiter-
melés idejére vállal garanciát, a külön-
leges tulajdonságokra már nem. 

A freiburgi Erdõhasználati és Erdésze-
ti Munkatudományi Intézet összehasonlí-
totta a Holdfát az egyéb faanyagokkal.

A kutatás eredményei?
A vizsgálat kimutatta, hogy a hold
fakitermeléskori állása nem eredmé-
nyez egyértelmûen más faanyag tulaj-
donságokat. 

Mindemellett a „Holdfa” gyanított
elõnyeit tudományosan nehéz megfog-
ni, egyrészt, mert a mintavétel egzakt
ideje vitatott, másrészt a vizsgálatok
gyakorlati okokból a faanyag tulajdon-
ságainak csak egy bizonyos idõponthoz
tartozó leírását adják, melyek így nem
megfelelõek a faanyag tulajdonságok
folyamatos változásainak kimutatására. 

(AFZ, 26/1998, 
Ref.: Kovácsevics Pál)

A „Holdfa” nem zsugorodik
és nem ég el?


