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A Szombathelyi Erdészeti Rt. az idén a
megszokottnál korábban, május 12-én tar-
totta a Jeli Napokat. Az elôrehozott idô-
pont oka a száraz idôjárás és annak követ-
kezményeként jelentkezô korai virágzás.

Az ünnepségen a köszöntô beszédet
Ambrózy-Migazzi István sírjánál dr.
Pethô József vezérigazgató tartotta, mél-
tatva Ambrózy munkásságát és jellemét,
majd Rauch József erdészeti igazgató a
felújított Ambrózy-szobornál mondott
beszédet, a kertben folyó idei munkák-
ról. A beszédek után mindkét helyszí-
nen a vasvári Kardos László Általános
Iskola énekkara adott mûsort.

A nap során a meghívottak betekin-
tetést kaptak az arborétum jelenérôl, az
rt. jövôbeni elképzelésérôl, a kertben
folyó éves munkákról, a jelentkezô
problémákról. Az idei rendezvénynek
különleges hangsúlyt adott az a tény,
hogy a millennium évében vagyunk, s
ennek méltó megünneplése alkalmával
az rt. saját forrásból és az FVM Erdésze-
ti Hivatala által e célra biztosított keret-
bôl már jelentôsebb fenntartási és fej-
lesztési munkákat tudott betervezni.

A Hivatal által az idén biztosított 4
millió forint a fejlesztési munkák költ-
ségeit fedezi, a fenntartáshoz szüksé-
ges 6 millió forintot pedig az rt. maga
gazdálkodja ki. A rendezvény napjáig
a kertre fordított összeg 4,6 millió fo-
rint, ez a szobor felújítására, a busz-
parkoló és játszótér létesítésére, tájé-
koztató és útbaigazító táblák készíté-
sére, sétautak kavicsozására volt ele-
gendô.

A kert teljes felújítása és fejlesztése,
mely a régi tórendszer helyreállítását,
épületbôvítést, Ambrózy-emlékszoba
létesítést is tartalmazza, az állapot fenn-
tartási munkákkal együtt 45–50 millió
forintba kerül, amit részben pályázati,
részben saját forrásból kíván az Erdé-
szeti Rt. több éves ütemezéssel megva-
lósítani.

Célunk, hogy Ambrózy értékes örök-
ségét fenntartsuk és továbbépítsük, biz-
tosítva ezzel látogatóink kikapcsolódá-
sát és felüdülését.
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Alföldi erdôs-sztyepp-
maradványok 

Magyarországon
A WWF füzetek 15. tagjaként az erdész-
szakmát is érdeklô összeállítás jelent
meg. Az alföldi erdôs-sztyepp, mint el-
tûnô örökségünk került a középpont-
ba, s e korántsem egyszerû kérdéskört
23 szerzô több oldalról közelíti meg. Az
eddigi erdôs-sztyepp problémahalmazt
új megvilágításban tárják elénk a bota-
nikus, zoológus, talajtanos, ökológus
és erdész kutatók, s nemcsak kárpát-
medencei, hanem eurázsiai léptékben
is tájékoztatást kapunk errôl a sajátos
fiziognómiájú és mûködésû életközös-
ségrôl. Megtudhatjuk, hogy a kárpát-
medencei erdôs-sztyeppeknek két fô
típusa (kontinentális és szubmediter-
rán) van, s hogy ezeket mely fôbb is-
mérvek alapján lehet elkülöníteni, illet-
ve továbbtagolni. A legizgalmasabb, az
erdôsítés szempontjából sem elhanya-
golandó kérdés az, hogy kialakulha-
tott-e a szárazság miatt alsó erdôhatár a
magyar Alföldön. Ugyancsak érdekes a
múlttal foglalkozó fejezet, ahol a ter-
môhelyi sajátságokon túl a tûz, legelô
állatok és az ember tájhasználatát, mint
formáló tényezôt, elemzik részletesen a
szerzôk. Külön fejezetben javaslatot ta-
lálunk az erdôs-sztyepp erdôk erdésze-
ti kezelésére és regenerációjára, vala-
mint a fenntartás és a hasznosítás lehe-
tôségeire. 10 botanikus, illetve erdész
kolléga elkészítette a hazánkban fenn-
maradt alföldi erdôs-sztyeppek adatbá-
zisát, melynek kivonatát is megtaláljuk
a kötetben. Részletes idézett és ajánlott
irodalommal, valamint szakkifejezések
magyarázatával zárul ez az igen értékes
munka. Ma, amikor a profitorientált ál-
lami és a kibontakozófélben lévô ma-
gánerdô-gazdálkodás, illetve a termé-
szetvédelem párharcának lehetünk a
tanúi, nem lehet közömbös számunkra
egy ilyen sokrétû tanulmány. Tudjuk,
hogy mi volt, mi van, mit kellene ten-
nünk azért, hogy az alföldi erdôs-
sztyepp-foszlányok megmaradjanak,
bizonyosan rehabilitálódjanak. De va-
jon mindkét fél érdeke-e, hogy fenn-
maradhasson e páratlan természeti ér-
ték, az Alföld eredeti képének utolsó
hírmondója?
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