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Ebben az évben Litvánia adott otthont a
9. Erdész Tájfutók Európa-bajnokságá-
nak. Június 24-én a litvániai Balti-tenger
parti üdülôhelyen, Palangában gyüle-
keztek Európa 12 országából az erdé-
szek, hogy összemérjék tájékozódási
tudásukat és kicseréljék szakmai ta-
pasztalataikat.

A versenyek helyszíne Európa egyik
különleges vidéke, a Balti-tengert és a
Kúr-öblöt elválasztó homokdûnés föld-
nyelv, a Kúr-félsziget volt, mely részben
Litvániához, részben Oroszországhoz
(Kalinyingrádi enklávé) tartozik. A félszi-
get litván része teljes területével nemzeti
park (Kursiu nerijos nacionalinis parkas).

A versenyek mellett szakmai kirándulás
keretében ismerkedhettek a résztvevôk
Litvánia erdôgazdálkodásával, természet-
védelmi feladataival, kulturális értékeivel.

A tanulmányutak egyikén tájékozta-
tást és gyakorlati bemutatót kaptunk ar-
ról, hogyan és milyen módszereket al-
kalmaznak a litván erdészek a lakosság
rekreációs igényeinek kielégítésére. Pi-
henôerdôk és területek kialakításával
irányítják a kirándulni vágyókat olyan te-
rületekre, ahol az erdô legjobban elvise-
li az ilyen jellegû terhelést. Bejártunk egy
tanösvényt, ahol az ösvényen haladó
gyerekek érdekes kérdéseket találnak az
erdô élôvilágáról, az erdô életérôl, az er-
dôgazdálkodásról (pl.: melyik növény a
hosszabb életû, az erdeifenyô vagy a fe-
kete áfonya?). A választól függôen egyik
vagy másik ösvényen kell tovább halad-
ni. Helytelen választás esetén a hibázó
zsákutcába jut, vagy visszaérkezik ismét
a rosszul „megválaszolt” feladathoz.

Felkerestük Litvánia egyik „legneve-
zetesebb” helyét, egy leszerelt szovjet ra-
kétabázist. Itt a talán filmekbôl ismert
föld alá rejtett rakétasilókat, irányító ter-
meket, generátor és közösségi helyisé-
geket lehet megnézni. Aki már akár
messzirôl is látott elhagyott szovjet lakta-
nyát, könnyen el tudja képzelni az itteni
állapotokat, csak mindez föld alatt van.

Kúr-öböl Nemzeti Park
A nemzeti parkot 1991. április 23-án
alapították. Ez egy keskeny, kb. 50 km
hosszú földnyelv, amely a Kúr-öblöt el-
választja a Keleti-tengertôl. Az öböl egy
része hajózható víziút.

A nemzeti park területe meghaladja
a 26 470 hektárt, 9774 ha szárazföld.

4200 ha a Kúr-öböl és 12 500 ha a Kele-
ti-tenger védett vízfelülete. A szárazföld
70,1%-át, 6852 ha-t erdôség borít, a ho-
mokos nyílt terület 2685 ha (25,4%), a
maradék területen 6 település, utak,
mezôk stb. találhatók.

A nemzeti park érintetlen zónáihoz
tartozik 2 rezervátum, 1850 ha-os terü-
lettel, 4 tájvédelmi körzet 5653 ha terü-
lettel és kisebb kultúrtörténeti emlékek.

Az üdülôterület összesen 1807 ha,
amely több részbôl áll, ezek szabadon
látogathatóak. Itt lehet strandolni, pi-
henni, az erdôben túrázni. Ilyen helyen
rendezték a versenyeket is. Máshol az
erdôbe nem lehet belépni.

A nemzeti park minden településén ré-
gi halászházak találhatók – kétrészes ge-
rendaházak, függôleges deszkaborítással,
többnyire barnára vagy kékre festve. A
hagyományos tetôfedôanyag a nád volt.

A félszigeten a XIX. század közepén
kezdték el a vándorló homokdûnék meg-
kötését erdôtelepítéssel, elsôsorban erdei
fenyô alkalmazásával. Az állományok ké-
pe sok helyütt emlékeztet a mi kiskunsá-
gi fenyveseinkre, itt-ott még akác is akad.
E munka elismerését és megbecsülését
fejezi ki, hogy a Miskininku-temetôben
temették el G. D. Kuvertas apját. Kuvertas
volt az, aki elsôként foglalkozott a ván-
dordûnék megkötésével. Nida hálás lako-
sai 1864-ben emlékmûvet emeltek G. D.
Kuvertas emlékére, a következô felirattal:
„akinek fia, G. D. Kuvertas elsôként ülte-
tett fákat Nida szomorú sivatagjába.” A
XIX. század végén–XX. század elején eb-
be a temetôbe csak erdészeket és dûne-
védôket helyeztek nyugalomra.

Kevés nemzeti park lehet a világon,
amelyben túlnyomórészt mestersége-
sen telepített erdôket védenek.

Magyarországról is népes csapat
képviselte az erdészeket: A Vadas Jenô
Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakkép-
zô Iskola tanárai, diákjai, az Állami Er-
dészeti Szolgálat Egri és Kecskeméti
Igazgatósága, Északerdô Rt., Gyulaj Rt.,
POPLÁR Magánerdô-gazdálkodási Kft.
dolgozói és családtagjaik.

Az erdészeti iskola csapatának rész-
vételét lehetôvé tette, hogy az iskola
rendelkezésünkre bocsájtotta a mikro-
buszt, támogatást kapott az Országos
Erdészeti Egyesülettôl és a Parkerdô
Rt.-tôl, amiért ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani.

A versenyt jövôre Lengyelország ren-
dezi, míg 2004-ben – az 1998. évi sike-
res bugaci rendezvény után – immár
másodszor Magyarország (Szilvásvá-
rad) lesz a házigazda.

Jelentôsebb magyar eredmények:
Sprint verseny:
Nôi 13–14 évesek: 3. Spiegl Anna

AESZ Kecskemét
Nôi 19–20 évesek: 3. Spiegl Éva

AESZ Kecskemét
Férfi 17–18 évesek: 2. Pintyili Gergô

Északerdô Rt.
Férfi 45–49 évesek: 3. Urbán Imre

Erdészeti Szakk. Isk. Mátrafüred
Férfi 50–54 évesek: 3. Boros Zoltán

POPLÁR Kft., Kürti István (Gyulaj Rt.),
Kalina György (Erdészeti Szakk)

Klasszikus verseny:
Nôi 19–20 évesek: 2. Spiegl Éva

AESZ Kecskemét
Férfi 15–16 évesek: 4. Kalina György

Erdészeti Szakk. Isk. Mátrafüred
Férfi 17–18 évesek: 4. Pintyili Gergô

Északerdô Rt.
Férfi 21–34 évesek: 27. Vajda Zoltán

ÁESZ Eger
Férfi 45–49 évesek: 3. Urbán Imre

Erdészeti Szakk. Isk. Mátrafüred
Férfi 50–54 évesek: 4. Boros Zoltán

POPLÁR Kft.
Váltóverseny:
Nôi 13–13 évesek: 2. Magyaror-

szág–Szlovákia (Spiegl A., Stancikova R.)
Férfi 17–18 évesek: 1. Magyarország

(Kalina Gy., Pintyili G., Spiegl É.)
Férfi 45–49 évesek: 3. Magyarország

(Spiegl J. Kürti I., Boros Z.)
Nyílt kategória: 2. Magyaror-

szág–Szlovákia (Urbán I., Vajda Z.,
Stancik M.)

Urbán Imre

Magyar sikerek az Erdész Tájfutók
Európa-bajnokságán

Az Országos Erdészeti Egyesület a 2001. évi SZJA 1%-ából kapott
1.776.600,- Ft-ot az alábbiak szerint használja fel:
– 1.065.960,- Ft-ot szociális segélyezésre az Erdészcsillag Alapítvány-

nak átutal
– 710.640,- Ft-ot mûködési célokra

Köszönjük tagtársaink és támogatóink felajánlását!


