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A Magyar Fakitermelô Válogatott ismét
az Andreas Stihl Kft. bôkezû szponzori
támogatásával készült a világbajnok-
ságra. Az edzések szervezését, irányítá-
sát, a szakmai felkészülést és az admi-
nisztratív ügyeket a Fakitermelési Mun-
kakultúra alapítvány intézte. Nagyban
segítette a válogatott keret, majd a csa-
pat felkészülését a Tanulmányi Erdô-
gazdaság Rt., a Balatonfelvidéki EFAG
Rt. és a Roth Gyula Erdészeti Szakkö-
zépiskola.

A versenyen résztvevô országok:
Ausztria, Belgium, Belorusszia, Bulgá-
ria, Csehország, Dánia, Egyesült Álla-
mok, Észtország, Finnország, Franciaor-
szág, Hollandia, Horvátország, Lettor-
szág, Liechtenstein, Luxemburg, Ma-
gyarország, Nagy-Britannia, Németor-
szág, Norvégia I., Norvégia II., Olaszor-
szág, Oroszország, Románia, Spanyol-
ország, Svájc, Svédország, Szlovákia és
Szlovénia.

Csapatversenyben a magyar csapat
1991 óta (két verseny kivételével) egy-
formán 4000 pont körül teljesített, a
gyôztes csapat pedig (két verseny kivé-
telével) egyformán 4600 pont körül. Ez
egy bizonyos állandóságot jelent. Amíg
azonban 1991-ben 3971 ponttal 7. he-
lyen végeztünk a 4571 pontos gyôztes
mögött, idén 3979 ponttal csak a 16. he-
lyezést értük el a 4579 pontos gyôztes
mögött.

Még soha ennyi idôt és soha ennyi
pénzt nem áldoztunk a felkészülésre,
mint idén. Összesen öt hetet edzet-
tünk, ami – a világbajnokságon való
részvétel idejével együtt – csaknem
másfél hónap idôtartamot jelent. Az
Andreas Stihl Kft. gyakorlatilag a válo-
gatott keret minden kiadását fedezte,
és ellátta a csapatot motorfûrészekkel,
szerszámokkal, eszközökkel és védô-
felszerelésekkel. Ugyancsak ôk biztosí-
tották a versenyre történô kiutazás nem
csekély költségét is.

A legnagyobb gond azonban to-
vábbra is az, hogy – egy-két megszállott
emberen kívül – senkit nem érdekel ma
Magyarországon a Fakitermelô Váloga-
tott ügye. Az egyszemélyes mozgalom-
ként mûködô Fakitermelési Munkakul-
túra Alapítvány megalakulása óta csak
vergôdik az egyre jobban beszûkülô le-
hetôségek között. Az a bizonyos egyet-

len személy (e sorok írója) pedig kezdi
elveszíteni a kedvét a sok nehézség és
eredménytelenség miatt.

Elôfordulhat tehát, hogy az eddigi
összes versenyen részt vett Magyaror-
szág nem lesz ott a XXV. Fakitermelô

Világbajnokságon, amit 2002-ben
Nagy-Britannia rendez. Talán fel sem
tûnik majd, hogy – a lengyelek után –
egy másik nagy múltú csapat is hiány-
zik a sorból.

Gólya János

XXIV. Fakitermelô Világbajnokság
Norvégiában

A fenyô monokultúrák talaj vízkészleté-
re gyakorolt hatását E. Bublinec cseh
kutató vizsgálta a Morva-mezô homok-
ján. Olyan mérôhelyeket választott,
amelyeken fenyô monokultúrák és fe-
nyô-tölgy elegyes állományok voltak
(80% fenyô, 20% tölgy). Valamennyi 70
éves volt, záródásuk teljes (80–100%). A
fô különbség közöttük a mohaszint
nagyságában mutatkozott, a tiszta feny-
ves alatt kétszer akkora volt, mint az
összehasonlításul szolgáló másik állo-
mányban. 2-3 éven át évente három al-
kalommal végeztek gravimetrikus mód-
szerrel talajnedvesség-tartalmi vizsgála-
tokat. A fenyves monokultúra kedve-
zôtlennek ismert hatását nem tudták ki-

mutatni, a talajban a mohaszint na-
gyobb intercepciós vesztesége miatt
sem csökkent a nedvességkészlet. Ma-
gyarázatként a tölgyek nagyobb páro-
logtatását és a fenyôéhez képest erôtel-
jesebb vízfelvételét jelölték meg.

Fafajpolitikai megfontolásaink pon-
tosítása érdekében nálunk is szükség
lenne hasonló vizsgálatokra, nélkülük
érzésekre alapozva vitázunk a fenyve-
sek kedvezôtlen vagy kedvezô hatásá-
ról.

(Hivatkozás: E. Bublinec: Influence
of pine monoculture on momentary soil
moisture. Acta Inst. Forest. Zvolenensis,
1972)
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