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A Szombathelyi Erdészeti Zrt. 2007.
október 30-án tartotta immár ha-
gyományos erdészversenyét, amely-
nek helyszíne az Õrség volt. A szak-
mai rendezvény nyolcadik alkalom-
mal került megrendezésre. A részt-
vevõk a rendezõ erdõgazdaság négy
erdészetének (Szombathely, Szent-
gotthárd, Sárvár, Vasvár) csapatain
kívül a Pilisi Parkerdõ Zrt., az Ipoly
Erdõ Zrt., a Bakonyerdõ Zrt. és a
VMMgSZH Erdészeti Igazgatóság 5,
illetve 4 fõs csapatai voltak. Össze-
sen 36 fõ részvételével került lebo-
nyolításra a szakmai nap. 

A rendezvény célja az, hogy a szak-
mai ismereteket az erdészek körében
minél jobban elmélyítsük, illetve lehe-
tõséget adjunk arra, hogy a résztvevõk
verseny formájában is számot adjanak
tudásukról. Továbbá a verseny eredmé-
nyeinek figyelembevételével kerülnek
kiválasztásra az országos erdészverse-
nyen a Zrt.-t képviselõ kollégák. 

Az idei verseny három részbõl állt:

egyrészt húsz kérdésbõl álló tesztet kel-
lett kitölteni a résztvevõknek (erdõmûve-
lés, fahasználat, vadgazdálkodás témakö-
rökbõl), másrészt két különbözõ mintate-
rületen a versenyzõk jelöléssel kapcsola-
tos szakmai ismereteikrõl adtak számot.

Az elsõ parcellában – egy középkorú
bükkös-fenyves erdõrészletben – a jelölés
célja az volt, hogy a jelenlegi vágásos
üzemmódban ke-
zelt, nagyrészt ho-
mogén, egykorú,
kevés fafajjal ren-
delkezõ állomány-
ból, többkorú, ele-
gyes, mozaikos, dif-
ferenciált állomány-
szerkezetû  erdõ-
kép kerüljön kiala-
kításra. (Természe-
tesen több lépcsõ-
ben, amelynek elsõ
belenyúlását jelöl-
ték ki a versenyzõk,
segédanyag felhasz-
nálásával.)

A második mintaterületen egy 100 év
körüli bükkös-tölgyes állományban ha-
gyományos, fokozatos felújítóvágás  el-
sõ bontásának a kijelölése volt a feladat. 

A versenyzõk eredményeinek kiérté-
kelése számítógépes programmal tör-
tént, amelybe a résztvevõk teljesítmé-
nye is beépítésre került. 

Kronekker József, a társaság vezér-

tenni a felújulás megkezdõdését, az
elegyfák, töltelékfák betelepülését. Ezt
pedig csak egyenlõtlen belenyúlások-
kal lehet megtenni. TKGY esetén elsõ-
sorban a gyengébb, minõségileg kifo-
gásolható egyedeket kell kitermelni,
míg NFGY esetében elõfordulhat már
a célátmérõt elért egyedek kitermelése
is. Lombos erdõkben maradjon az er-
dõrészletben bolygatatlan, mintegy 5-
15%-nyi rész. A gyérítés során (az eset-
leg meglévõ újulat figyelembevételé-
vel) ki kell alakítani ha-onként 2-5 db
~1-300 m2-es (idõsebb erdõben és
fényigényes fafaj meglévõ újulat cso-
portjai esetén 500 m2-ig), sík vidéken

jellemzõen ÉNY-DK tájolású, durván
ellipszis alakú léket. 

Fiatal erdõk: az elegyesség kiala-
kulását elõ kell segíteni, változatos
szerkezetre kell törekedni (eseten-
ként, pl.: tisztításnál fiatal EF-esekben
hektáronként 1-3 db 50-100 m2-es terü-
letrõl a fenyõt el is kell távolítani). Ki-
sebb csoportokban meghagyható a
nyír, rezgõnyár is. 

Általában a nem kívánt fafajok
(A, BL) betelepülése ellen védekezni
kell, alapvetõen a fény-árnyék viszo-
nyok szabályozásával, de esetenként
vegyszeres vagy mechanikus beavatko-
zásokkal is. Hasonló eljárások válhat-

nak szükségessé egyszer-egyszer a sze-
der visszaszorítása érdekében.

Várt eredmények:
Az ember mielõbb szeretné látni

munkája eredményét, de az értékelés-
sel várjunk legalább éveket! Ne általá-
nosítsunk, mindig erdõrészleteket érté-
keljünk és az adatokat összesítsük töm-
bökre. Ne várjunk azonnali eredménye-
ket! Kedvezõ tapasztalatok esetén a kö-
vetkezõ ciklusban az üzemmód területe
bõvíthetõ, ellenkezõ esetben csökkent-
hetõ is (tömbökre differenciáltan).

Balogh Csaba
erdõtervezési igazgatóhelyettes

Erdészverseny az Õrségben

Folyik a jelölés az elsô mintaterületen
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igazgatója adta át az eredményesen sze-
replõ versenyzõknek járó elismerõ ok-

levelet és vásárlási
utalványt, vala-
mint a gyõztes csa-
pat számára a ván-
dorserleget, az
alábbiak szerint: 

Egyéni 
1. Karnis Gábor

Ipoly Erdõ Zrt. 
2. Dolgos József

Szombathelyi Er-
dészeti Zrt. Vasvári
Igazgatósága

3. Marton And-
rás Szombathelyi
Erdészeti Zrt.

Szentgotthárdi Erdészeti Igazgatósága   

Csapat  
1. Szombathelyi Erdészeti Zrt. Szent-

gotthárdi Igazgatósága
2. Ipoly Erdõ Zrt.
3. VMMgSZH Erdészeti Igazgatóság

Szombathely
A délután folyamán, ünnepélyes ke-

retek között került átadásra a Szombat-
helyi Erdészeti Zrt. által alapított Év Er-
désze és Év Vadásza díj, amelyet ebben
az évben Poropatich István kõszegi fõer-
dész, illetve Varga Ákos sárvári hivatásos
vadász vehetett át. 

Az eredményes szakmai nap az iván-
ci vadászházban baráti beszélgetéssel, a
rendezvény kiértékelésével zárult, és
azzal, hogy jövõre a Vasvári Erdészeti
Igazgatóság lesz a házigazda. 

Bakó Csaba

Eredményhirdetés

Az Országos Erdészeti Egyesület Kecske-
méti Helyi Csoportja októberi összejövete-
lét Kerekegyházán tartotta. Ezen alkalom-
mal került sor dr. Babos Imre erdõmérnök,
címzetes egyetemi tanár emléktáblájának
ünnepélyes felavatására, a KEFAG Zrt.
Észak-Kiskunsági Erdészet központi irodá-
jának kertjében. Az avató beszédet dr. Tóth
József Bedõ-díjas erdõmérnök, az egykori
ERTI munkatárs tartotta. 

Dr. Babos Imre prof. a II. világháború
befejezése után ebben a térségben kezd-
te el alföldfásítási tevékenységét,
Kunadacs község Csókási erdészkerüle-
tében a „fészekfa” körüli homokbuckás
területek fenyõvel történõ beerdõsítésé-
vel. Késõbbiek során Õ dolgozta ki a
korszerû talajtipológiát a szelvénygödrök
talajszintjei alapján. Ez határozta meg az
adott területre telepíthetõ célállományt.
Közremûködött az ország erdõgazdasági
tájegység-besorolását meghatározó mun-
kában is. Nevéhez fûzõdik a Magyaror-

szági táji erdõmûvelés alapjai kiadvány.
Áldásos tevékenységét (termõhely-feltá-
rás, tervezés) erdõgazdaságunk erdésze-
teinél több évtizeden át végezte. Kora ta-
vasztól késõ õszig járta a „ bucka világot”
Fiatal kollégák dõltek ki mellõle, de rajta
nem fogott a porfelhõket felkavaró hû-
vös tavaszi szél, sem a rekkenõ nyári me-
leg, de még a hideg, ködös, esõs õszi idõ
sem. Távol mindentõl, magányosan,
mostoha körülmények között, úgymond
„aszkéta” életet élt. Az évek során Õ is
akklimatizálódott, mint az általa emlege-
tett õshonos alföldi fák. 

Halálát követõen méltán érdemelte
ki, hogy emléktábla hirdesse munkás-
ságát. Azonban mélyen elszomorító,
hogy az 1989-es rendszerváltást követõ-
en a tudományos tevékenység háttérbe
szorult. Megszûnt az ERTI kecskeméti
állomása. Csak dr. Babos prof. emlék-
táblája árválkodott ott az elõkertben el-
hagyatva, magányosan, emlékeztetve

azon idõkre amikor még a tudományos
tevékenység és az alföldfásítás fényko-
rát élte. Most azonban dr. Babos prof.
úr emléktáblája méltó helyre került, a
KEFAG Zrt. vezérigazgatójának, az Er-
dészeti Egyesület helyi csoportja veze-
tõségének bölcs és kegyelettisztelõ
hozzáállásának köszönhetõen.

Professzor Úr – Imre bácsi – kívánjuk,
hogy nyugodjál békében. Emlékedet
megõrzik a KEFAG Zrt. dolgozói. Mun-
kásságodat pedig hirdeti az a sok-sok si-
keres zöldellõ erdõ, mely közremûködé-
seddel létesült a Duna-Tisza közén.

Az avató ünnepség után köszöntöttük
dr. Barányi László erdõmérnököt a
KEFAG Zrt. nyugdíjas igazgatóját, gratu-
láltunk rangos kitüntetéséhez – Bedõ Al-
bert Díj – melyet a Kecskeméten megren-
dezésre került Országos Erdészeti Ván-
dorgyûlésen vehetett át annak elismeré-
séül, hogy több évtizedes munkásságá-
val hozzájárult Bács-Kiskun megye er-
dõsültségének nagyarányú növeléséhez.

Mihályka Tibor
nyugdíjas erdész

Emléktábla-avatás

Tóth József avatóbeszédét tartja 1957. évi telepítési kísérlet


