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Amennyiben az Atlanti-óceánon ki-
alakuló izlandi ciklonokat blokkoló
anticiklonok következtében a sarki hi-
deg légtömegek és a Földközi-tenger
nedves, meleg levegõje keverednek, a
Kárpát-medence felett aktív genovai
típusú mediterrán ciklonok adhatnak
– akár a májusihoz hasonló – intenzív
csapadékhullást. Természetesen ilyen-
kor már vegyes és szilárd halmazálla-
potban is.

A területre érvényes vagy az orszá-
gos 10-30-100 éves adatsorokat és az
ebbõl generált átlagadatokat nézve, eb-
ben az évben eddig az átlagos csapa-
dékmennyiség duplája hullott le, és a
tenyészidõszaki csapadékösszegrõl is
ugyanez mondható el. 

E pozitív anomáliának természete-
sen kedvezõ hatása is van: pl. az éves
folyónövedék vagy a vadgazdálkodás
terén sem elhanyagolható bõséges
nyári zöldtakarmány terén. Ám, az ed-
dig tapasztalt jelentõs erdõ- és infra-
struktúra-károk mellett, az erdészeti
munkák szervezését és elvégzését –
különösen a tagoltabb domborzatú
hegyvidékeken – meglehetõsen nehe-
zíti.

Kíváncsian várjuk a közeljövõ idõjá-
rási fejleményeit!

Nagy László
okl. humánökológus

Éves csapadékösszeg mérõállomásonként, 2010 októberig, szerk:Nagy L., Ipoly Erdõ Zrt.

2010. november 11-én adták át a „Ma-
dárlátta Sulit”, így kicsik és nagyok örö-
mére, megszépült, új környezettel várja
vendégeit az Erdei Iskola. 

A nyílt nappal egybekötött pro-
jektzáró rendezvényen beszédet mon-
dott Barkóczi István, a SEFAG Erdésze-
ti és Faipari Zrt. vezérigazgatója, Szaká-
né Burányi Mária, pályázati referens,
valamint Fekecs Lajos, mûszaki osztály-
vezetõ.

Az európai uniós pályázatnak kö-
szönhetõen egy új épülettel egészült ki
az erdei iskola, mely így még felkészül-

tebben várhatja az erdõbe érkezõ diá-
kokat. 2010 õszén, az Európai Unió
több mint 75 millió forintos támogatásá-
nak köszönhetõen a 250 m2-es új komp-
lexum megépülése mellett, többek kö-
zött 35 db kerékpár, bútorzat és oktatá-
si segédanyagok beszerzése, korszerû
fûtésrendszer kialakítása, illetve a fo-
gyatékkal élõk számára fizikai akadály-
mentesítés, kontrasztos táblák kihelye-
zése valósult meg.

A kivitelezés befejezésével a pályá-
zat is a záró szakaszába érkezett, ezt
ünnepelték a november eleji pro-
jektzáró rendezvényen. Az ezzel
egyidejûleg szervezett nyílt napon a
környék iskoláinak képviselõi pedig
megtekinthették, hogy hogyan is mû-
ködik az erdei iskola, milyen progra-
mokkal várják a gyerekeket. 

Az Erdei Iskola minõsített programjai:
Alsó tagozat számára: Amirõl az erdõ

fái mesélnek
Felsõ tagozat számára: Fedezzük fel

Belsõ-Somogyot!

További programok:
Tanösvény
Erdõgazdálkodás
Vadgazdálkodás
Vizek világa
Domborzati formák (térkép- és

iránytû-használat)
Talajtan
Sokszínû rovarvilág
Vadnyomismeret
Kézmûves foglalkozás

A témával kapcsolatosan további
információ kérhetõ Merczel Istvántól a
+36-30-9697-721-es telefonszámon,
vagy a merczel.istvan@sefag.hu e-mail
címen.

„Madárlátta Suli” Sziágyon




