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Együtt ünnepelte ez évben a mada-
rak és fák napját az Ipoly Erdõ Zrt.
Kisterenyei Erdészete, meg vagy
száz salgótarjáni kisdiák, három in-
tézmény képviseletében. A jeles na-
pon átadták rendeltetésének a nóg-
rádi megyeszékhely déli városré-
sze, Zagyvapálfalva és Vizslás kö-
zség között kialakított tanösvényt.  

Az átadás idejére már túraútjelzések-
kel is ellátták az ösvényt, ami civil kez-
deményezésre épített ki az Ipoly Erdõ
Zrt., saját anyagi forrásait használva. Az
útvonal mellett nincsenek védett termé-
szeti kincsek – amelyek mellett a tanös-
vényeket szinte kivétel nélkül kialakí-
tották –, de az itteni élõhelyek is igen je-
lentõs gazdasági, környezetvédelmi és
vadgazdálkodási értéket képviselnek.

Mind a tíz információs tábla jobb fel-
sõ sarkában szerepel az Országos Erdé-
szeti Egyesület logója. Ez arra  hívja fel
a természetjárók figyelmét, hogy a sze-
metet vigyék magukkal vagy haza, vagy
a legközelebbi kukáig. Éppen ezért
nem is helyeztek el szeméttárolókat a
tanösvény mellett, hiszen ezek alkal-
manként több gondot okoznak, mint
amennyi a hasznuk.

A Fehér-forráshoz vezetõ tanösvény
mellett az információs táblákon a kör-
nyék lágy- és fás szárú növényei – külön
az õshonos és a telepített fajok –, a rovar-
és a gerinces állatvilág, az erdei haszon-
vétel, a vadgazdálkodás kapott helyet.

Mindezek mellett – a gyerekekre gondol-
va – egy hátizsákos figura, Sün Samu tesz
fel nem túlságosan nehéz, akár a táblák
feliratait elolvasva is megválaszolható
kérdéseket, illetve ad a helyszínen is bár-
mely évszakban könnyen teljesíthetõ fel-
adatokat az apróságoknak.

A túraút jelenlegi végpontja, a Fehér-
forrás nem véletlenül kapta nevét: a for-
rásházat rejtõ domboldalt világos színû
riolittufa alkotja – alighanem a híres ka-
zári riolittufa-erózió kevésbé látványos
kistestvérét szórta ide egy évmilliókkal
ezelõtti vulkáni kitörés. A távlati tervek
között szerepel, hogy a tanösvényt e
kazári földtörténeti látványosságig
hosszabbítják meg.
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Tanösvény a Fehér-forrás vidékére

A NYÍRERDÕ Zrt. Baktalórántházi Erdészete és a Nyárády
Mihály Általános Iskola Nyírkércsi Tagintézménye már ne-
gyedik alkalommal rendezte meg a Pünkösdnapi erdei fu-
tóversenyt. A már hagyományosnak tekinthetõ versennyel
szeretnénk felhívni a figyelmet az egészséges életmódra és
az erdõk védelmére is – mondta Száva Tamás, a Baktaló-
rántházi Erdészet igazgató-helyettese. 

A rendezvény – a hûvös idõjárás ellenére – idén is sok
fiatalt vonzott: közel négyszázan vettek részt a Süni-,
Tapsi-, Gida- és Szarvasûzõ futáson, valamint a Vaddisz-
nóvágtán. A legnépszerûbb versenyszámnak a 2009 mé-
teres Pünkösdnapi NYÍRERDÕ-futás bizonyult, ezen még
a felnõttek is rajthoz állhattak. Elsõsorban Baktalóránthá-
za környékiek versenyeztek: érkeztek iskolások és óvo-
dások Nyírkércsrõl, Ramocsaházáról és Ófehértóról egy-
aránt. Minden célba érkezõ tombolaszelvényt kapott, a
szervezõk különféle ajándéktárgyakat sorsoltak ki a gye-
rekek között.

Kép és szöveg: Vereb István

Négyszázan futottak Pünkösdkor


