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Volt GEO-s diákok egy csoportja – saját
elnevezés szerint „Kemény mag” – a sel-
mecbányai diákhagyományok lelkes hí-
vei és támogatói 1997 óta minden évben
ellátogatnak az õsi Alma Materhez, hogy
tisztelegjenek a régi selmecbányai Aka-
démia ennyi évtizednyi távolságból is
misztikus, sugárzó szellemisége elõtt.
Úgy tartják és gondolják, hogy jó együtt
sétálgatni, beszélgetni és egy kicsit lelki-
leg feltöltõdni a régi falak között. Készí-
tettek már saját daloskönyvet a csapat
tagjainak kedvenc nótáiból, korsókat a
találkozók emlékére, megemlékeztek
neves évfordulókról, születésnapokról.
A baráti társaság tavaly egy újabb ko-
moly döntést hozott. Mivel a társaság

két tagja (Hornacsek István ali-
as Naszluhác és Prepok László
alias Lombrágó) is az égi sör-
mezõkrõl nyújtja korsóját fe-
lénk, úgy határoztak, EMLÉK-
HELYET LÉTESÍTENEK abból
a célból, hogy a szeretett vá-
rosban legyen egy olyan pont,
ahol mindig együtt lehetnek
mind, a még élõ és a már eltá-
vozott cimborák. 

Az emlékhely a selmecbá-
nyai úri temetõben, a 2010-
ben megváltott sírhelyen ke-

rült kialakításra. 2011. május 6-án dél-
után ezen a helyen egy mészkõbõl fara-
gott emlékkövet állítottak fel. Az emlék-
kõ az elsõ szintezési hálózat fõalappont-
jainak kicsinyített mása, melyre a föld-
mérõ, a bányász- és az erdészszakok jel-
vényei kerültek bevésésre. A földmérõ
címer alatt beépített magassági jegy a
szakmaiságot hivatott szimbolizálni. Az
emlékkõ alatt egy fémhengerben a felál-
lítás napján megjelent székesfehérvári,
selmecbányai, illetve néhány országos
napilapot, a Geodézia és Kartográfia fo-
lyóirat egy példányát, valamint pénzér-
méket helyezték el. A fémhenger felett
az a márványtábla van, amelyre a két el-
hunyt társ nevét vésték fel. Ugyancsak

elhelyezésre került a már említett dalos-
könyv és egy, az elsõ selmeci (1997-es)
kirándulásuk korsója, amit minden
résztvevõ „aláírt”. Az alapítók megálla-
podtak abban, hogy a már eltávozott, és
a majdan eltávozó cimborák nevét halá-
luk után egy rézlemezre gravírozva az
emlékkõ alatt elhelyezik. Szándékuk
szerint az „EGYÜTT VAGYUNK” felirat
örökké összeköti az alapítókat egymás-
sal és a selmecbányai múlttal, melynek
szinte megmagyarázhatatlan ereje, von-
zása hozza õket ide minden évben. Az
alapításról készített alapítólevelet a
résztvevõk aláírásukkal hitelesítették.

A „Kemény mag”-túrák mindig na-
gyon jó hangulatúak, egymást sokat ug-
ratják, azaz mindig vidámak, jól érzik
magukat. Így volt ez az emlékkõ felállítá-

sa közben is, de az avatási ceremónia
(rövid megemlékezõ beszéd, a Fõhajtás a
túlvilágra dal eléneklése) alatt érezhetõ
volt az a szavakba nehezen foglalható fe-
szültség, bizsergetõ érzés, meghatódott-
ság, hogy most valami olyan történt, ami
talán örök, aminek komoly súlya van. Itt
olyan valami született, ami méltó emlé-
ket állít a földmérõ társadalomnak, az
elõdöknek és utódoknak egyaránt.

Bízunk benne, hogy ez a hely „biztos
pont” lesz mindannyiunk számára, az
ide kiránduló földmérõk és más testvér-
szakok, egyesületek az eddig megko-
szorúzott sírok mellett jövõre már ide is
elhelyezik a megemlékezés virágait.

Ezt a kis leírást az alapítólevél és ava-
tási élményei alapján Engler Péter alias
Tyótya készítette.

A Kolontár és Devecser környékét sújtó
vörösiszap-katasztrófa egyéves évfor-
dulóján Pintér Sándor belügyminisz-
ter „RENDKÍVÜLI ELISMERÉS VÖRÖS-
ISZAP KATASZTRÓFA” érdemjellel tün-
tette ki Tengerdi Gyõzõ vezérigazga-

tót, és rajta keresztül a HM VERGA Zrt.
munkatársait.

Az erdõgazdaság építõrészlege a
szerencsétlenség után azonnal a hely-
színre sietett és munkagépeivel nekilá-
tott a devecseri kastélypark tisztításá-
nak. Hosszabbított munkanappal, hét-
végi munkavégzéssel közel ezer mun-
kaórát dolgoztak. Ezenkívül különbözõ
alvállalkozások szakirányítását végezte
az erdõgazdaság. Ilyen módon épült
meg a településközeli erdõt megközelí-
tõ, mintegy másfél kilométeres szerviz-
út, illetve különbözõ kül- és belterületi
tereprendezések történtek. A HM VERGA
Zrt. a kárelhárításban összesen mintegy
fél évet dolgozott.

Emlékezetes, hogy a katasztrófa kap-
csán az OEE Pápai Helyi Csoportja az
Erdészcsillag Alapítvány segítségével
külön gyûjtést rendezett, melynek ered-
ményeként több mint egymillió forintot
adományoztak a környékbeli rászoruló
kollégáknak.

Miniszteri kitüntetés

Emlékkõ Selmecen a „kemény mag”-tól
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A harmadik oldal

S zakmánk nem napjainkban éli virágkorát. Nagy
múltú, rangos intézmények zsugorodnak a legki-
sebb életképes méretig, kikezdhetetlen tisztességû és

tudású kollégáink veszítik el pozíciójukat, nemritkán állá-
sukat is. Mindennaposak a szakmát érõ támadások. A
szakmai szempontok nemritkán alulmaradnak, eseten-
ként nem is igen értelmezhetõ szempontokkal szemben.

Ez lenne a legalkalmasabb pillanat egy új folyóirat élet-
re hívásához? Ezen nyilván hosszasan lehetne vitatkozni.
Persze, ha ennél sokkal jobb idõket élnénk, talán nem is
kellene új lap, hiszen valószínûleg élne, avagy élnének
még a korábbi szakmai tudományos folyóiratok is.

Optimálisnak aligha mondható az idõ, viszont ahhoz
sem fér túl sok kétség, hogy éppen napjainkban van igen
nagy szükség egy ilyen sajtótermékre. Gyorsan változó
gazdasági, társadalmi, környezeti viszonyaink között nap
mint nap merülnek fel olyan kérdések, melyek felelõs meg-
válaszolása kutatási háttér nélkül lehetetlen. A megtalált
(esetleg csak megsejtett) válaszok közvetítésére pedig egy
szakmai-tudományos folyóirat a legalkalmasabb. Papírra
nyomtatva. Még akkor is, ha az internet korát éljük. Egy
nyomtatott folyóiratot lehet a kerti padon, este az ágyban
vagy akár az erdõben is lapozgatni. Egy szaklap több,
mint a belõle kinyerhetõ információk összessége. Egy lap a
szakmai összetartozás érzését is szolgálja, jelképezhet,
megtestesíthet egy hivatást. Az internetrõl letöltött vagy e-
mailen kapott pdf-file-októl ezek aligha várhatók el...

A tölgy egyik legelsõ életjele a makk kicsírázása (lásd az
elsõ szám címlapját). Szakmánk életjelei mindenekelõtt a
magyar erdõk növekvõ területe, a belõlük nyert hasznosu-
ló faanyag, a bennük testet ölõ természetvédelmi/ökológiai
értékek, de ugyanígy az erdei iskolák, az ökoturisztikai
fejlesztések, tanösvények, szakmai kiállítások is. 

Az erdészettudomány életjelei a nemesített fajták, a ki-
dolgozott technológiák, a cikkek, könyvek, tudományos és
ismeretterjesztõ elõadások révén terjesztett tudás. 

Az Erdészettudományi Közlemények az ERTI és a
NYME EMK egyik legújabb, közösen kiadott életjele. Hirde-
ti, hogy a nehezedõ körülmények közepette is legjobb tudá-
sunk szerint tesszük dolgunkat, és munkánk eredményeit
igyekszünk mielõbb a legszélesebb szakmai közönség elé
tárni.

Kollégák! Mindannyian adjunk életjeleket! Minél töb-
bet! Aki sok életjelet ad, az bizonyosan él. Aki pedig él, azt
nehezebb eltemetni…

Csóka György (ERTI) és 
Lakatos Ferenc (NYME-EMK)

az Erdészettudományi Közlemények fõszerkesztõi
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2.1.2. Európai Erdõk folyamatának
(MCPFE) 6. konferenciája, Osló,
2011. június 14-16.  

Az Európai Erdõk – Forest Europe
(FE, korábban MCPFE) – miniszteri kon-
ferencia, mint erdészetpolitikai folyamat
1990 óta mûködik. Eddig öt miniszteri
konferencia összehívására került sor.7

Ezek alkalmával a folyamat részes álla-
mainak miniszterei önkéntességen ala-
puló határozatokat fogadtak el, melyek
jelentõsen hozzájárultak a fenntartható
erdõgazdálkodás alapelveinek és gya-
korlatának fejlesztéséhez Európában. A
folyamatnak az Európai Unió és annak
27 tagállama önálló jogon tagjai. 

A legutóbbi, 2007-ben Varsóban
megtartott 5. miniszteri konferencián
világossá vált, hogy a folyamat az addi-
gi önkéntességen alapuló jogi és politi-
kai kereteken belül már elérte határait
és a részes államok úgy döntöttek, hogy
megvizsgálják egy joghatással bíró pán-
európai erdõegyezmény (továbbiakban
erdõegyezmény) létrehozásának lehe-
tõségét. Az erdõegyezmény tárgyalási
folyamatának megnyitásáról döntött a
6. miniszteri konferencia Oslóban.

A Forest Europe távlati célkitûzései-
nek meghatározása és az erdõegyez-
mény elõkészítése érdekében több szak-
értõi munkatalálkozó került megren-
dezésre a magyar Elnökség elõtti 2 év-
ben és az Elnökség alatt is. Ezek során a
tagállamok és a folyamat megfigyelõ
szervezetei megvitatták és elõkészítet-
ték a miniszteri határozattervezeteket.
Kezdetben a Forest Europe és az Euró-
pai Unió tagállamai között sem volt
egységes álláspont az Erdõegyezmény
támogatásának kérdésrõl. Így a magyar
Elnökség alatt került sor az érdemi, bel-
sõ EU vitára és a tárgyalási folyamat
megindításának legfontosabb FE kere-
tein belüli egyeztetéseire is. 

A magyar Elnökség célja ebben
az ügyben az EU döntéshozatali el-
járásrend kialakítása és az Erdõe-
gyezmény tárgyalásainak megnyi-
tásához szükséges EU konszenzus
megteremtése volt. 3 tagállam nem
értett egyet az egyezmény gondolatá-
val, így magát a tárgyalásokat sem kí-
vánták megnyitni (SE, UK, NL). 24 tag-
állam a tárgyalások megnyitása mellett

érvelt. A jogi helyzet elemzésébõl
egyértelmûvé vált, hogy az Unió csak a
tagállamok teljes konszenzusán alapuló
felhatalmazással kezdheti meg a nem-
zetközi egyezmény tárgyalásait és írhat-
ja alá a vonatkozó határozatot az oslói
konferencián. Fennállt a lehetõsége an-
nak, hogy konszenzus nem jön létre és
az EU és tagországai nem kezdik meg a
tárgyalásokat. A 27 EU tagállam a FE fo-
lyamat résztvevõinek többségét adja,
így a tárgyalások vélhetõen nem indul-
tak volna meg, ha nem vesznek benne
részt, annak ellenére, hogy a FE folya-
mat minden EU-n kívüli tagországa,
köztük az erdészetpolitikailag jelentõs
olyan államok, mint például az Orosz-
országi Föderáció, Törökország, Ukraj-
na, Norvégia is támogatták azok meg-
nyitását. Az összeurópai Forest Europe
folyamat ebben az esetben tartalmi és
politikai fejlõdésében megakadt volna.
Ezért az Elnökségre jelentõs teher
hárult mind EU belsõ, mind nem-
zetközi erdészet- és környezetpoliti-
kai szempontból, a tárgyalások
megnyitása érdekében.

A magyar Elnökség alatt a Tanács Er-
dészeti Munkacsoportja a Tanács Jogi
Szolgálatára és a Bizottságra támaszkod-
va felderítette a jogi helyzetet, és kidol-
gozta a Tanácsban meghozandó határo-
zati szövegjavaslatokat. Ezeket a megál-
lapodás eléréséig napirenden tartotta és
kitartóan tárgyalta a Tanács különbözõ

szintjein. Evvel elérte, hogy a tárgyalá-
sok megkezdését ellenzõ három EU tag-
állam a kompromisszumos szövegek ki-
dolgozása és a megvalósult együttmû-
ködés hatására megváltoztassa állás-
pontját; elfogadja azokat és a miniszteri
konferencián Oslóban valamennyi EU
tagállam; az EU és 20 további európai,
nem EU ország – az összes FE tagállam
– aláírta a határozatokat. Ennek jelentõ-
sége, hogy Európában döntöttek egy
joghatással bíró és holisztikus meg-
közelítésû erdõegyezmény tárgyalá-
sainak megnyitásáról!

Az oslói konferencia másik határoza-
tában a FE hagyományos önkéntességi
elven mûködõ együttmûködése is meg-
erõsítésre került. 

A konferencia 2011. június 15-én így
két határozatot fogadott el, melyek a
következõk: 

„Európai Erdõk 2020” Miniszteri Ha-
tározat (Ministerial Decision: European
Forests 2020), mely a Forest Europe er-
dészetpolitikai folyamat önkéntességen
alapuló tevékenységének 2020-as célki-
tûzéseit tartalmazza;

Oslói Miniszteri Felhatalmazás egy
Joghatással Bíró Európai Erdõegyez-
mény Tárgyalásainak lefolytatására
(Oslo Ministerial Mandate for Negotia-
ting a Legally Binding Agreement on
Forests in Europe). Ez két melléklettel
egészült ki. Az 1. sz. melléklet a Kor-
mányközi Tárgyalóbizottság eljárási
szabályzatát (Rules of Procedure for the
Intergovernmental Negotiating Com-
mittee to prepare a legally binding ag-
reement on forests in Europe), a 2. szá-
mú melléklet pedig a Forest Europe ré-
szes államainak listáját tartalmazza
(Forest Europe signatories). 

A határozatok és a folyamat további
elemzése nem célja ennek az írásnak,
de a következõ fõ tartalmi elemeket tar-
juk kiemelendõnek. 

Az „Európai Erdõk 2020” határozata
megfogalmazza az erdõk 2020-as táv-
lati jövõképét Európában (Vision); a
velük kapcsolatosan 2020-ig elérendõ
stratégiai célokat (Goals) és ezek meg-
valósítását szolgáló konkrét célokat
(Targets); a Forest Europe folyamat fel-
adatát (Mission); illetve az összeuró-
pai és nemzeti szintû cselekvési fela-
datokat (European and national ac-
tions).  

DR. LENGYEL ATILLA, DR. PAPP DOROTTYA, DR. SZENTE RÉKA, SZEPESI ANDRÁS

Az Európai Unió Tanácsa Magyar 
Elnökségének erdészeti feladatai – (II.)

7 1990 - Strasbourg –; 1993 – Helsinki; 1998 – Lisszabon; 2003 – Bécs; 2007 – Varsó. 

Az ENSZ székháza New Yorkban
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A második határozat kitér többek kö-
zött arra, hogy az erdõegyezmény Nem-
zetközi Tárgyaló Bizottságában (NTB) a
Forest Europe részes államok vehetnek
részt; Irányító Testületébe Ausztria, Cse-
hország, Franciaország, Lengyelország,
Norvégia, az Orosz Föderáció, Törökor-
szág és Ukrajna delegálhat testületi ta-
got; míg a FE titkársági feladatait ellátó
Spanyolország állandó megfigyelõi sze-
repben vesz benne részt. Az NTB elnö-
ke Jan Heino úr Finnországból; titkársá-
gi feladatait pedig munkamegosztás ke-
retében a FE Madridi Összekötõ Irodája
(Liaison Unit Madrid), az ENSZ Élelme-
zési és Mezõgazdasági Szervezete
(FAO), az ENSZ Európai Gazdasági Bi-
zottsága (UNECE), az ENSZ Környezet-
védelmi Programja (UNEP) és az Euró-
pai Erdészeti Intézet (EFI) közösen látja
el (!). A határozat 23. pontja kitér az er-
dõegyezmény lehetséges tartalmi kér-
déseire is és 24. pontjában néhány
egyéb, a tárgyalások során figyelembe-
veendõ, alapelvet fogalmaz meg. 

A határozatok erdészetpolitikai je-
lentõségét az adja, hogy az Európai
Unió egységes fellépésével lehetõvé
vált az erdõegyezmény kidolgozása és
a páneurópai erdészeti folyamat új tar-
talommal gazdagodik, amelyhez hason-
ló eddig sem más kontinensen, sem pe-
dig globálisan nem létezik. Európa te-
hát újra világossá tette a fenntartha-
tó erdõgazdálkodás megvalósítása
iránti elkötelezettségét! 

Mivel a UNFF és a FE folyamata
között lényeges kapcsolat áll fenn,
összefoglalóan az is megállapítan-
dó, hogy az EU és tagországai tár-
gyalási pozíciója a nemzetközi er-
dészetpolitikai porondon mind a
UNFF9-en elért pozitív szerep, mind
a Forest Europe határozatok elfoga-
dása után egyértelmûen erõsödött. 

Az Európai Erdõegyezmény elsõ tár-
gyalási fordulója 2011. november végén
lesz. Az oslói határozati szövegek és a fo-
lyamattal kapcsolatos információ a kö-
vetkezõ honlapon érhetõk el:
http://gyroconference.event123.no/For-
estEurope/ForestEuropeMinisterialCon-
ference/hjem.cfm .

2.1.3. EU „Faanyag rendelet”/FLEGT
rendelet megvalósítása

Az Európai Parlament és a Tanács
rendelete a fát és fatermékeket piaci
forgalomba bocsátó piaci szereplõk kö-
telezettségeinek meghatározásáról
(995/2010/EU EP és Tanács közös ren-
delete), az ún. „Faanyag rendelet”,
avagy Kellõ Gondosság Rendelet és a

FLEGT rendelet (Forest Law Enforce-
ment, Governance and Trade) Önkén-
tes Partnerségi Egyezményei (VPA)
többször is tárgyalásra kerültek a Ta-
nács Erdészeti Munkacsoportjában. A
rendelet célja, hogy minimálisra csök-
kentse annak kockázatát, hogy az ille-
gális eredetû faanyag az EU belsõ pia-
cára jusson.

Önálló kezdeményezésként a Tanács
2003-ban elfogadta az erdészeti jogsza-
bályok megvalósításának és a kormány-
zati munka megerõsítésére és a kereske-
delemre vonatkozó akciótervet (FLEGT
akcióterv). 2005-ben az akcióterv elsõ,
konkrét lépéseként az EU-ba behozatal-
ra kerülõ faanyagra vonatkozó FLEGT
rendelet (2173/2005/EK) került elfoga-
dásra. Ennek keretében az EU-val ön-
kéntes partnerségi megállapodást kötõ
fejlõdõ országokból csak a FLEGT enge-
déllyel rendelkezõ faanyagot lehet az
EU piacán forgalomba hozni.

A FLEGT rendelet – az önkéntesség
miatt – csak az arra kétoldalú megállapo-
dás aláírásával vállalkozó országokra ter-
jeszthetõ ki, ezért indokolt volt további
intézkedések kidolgozása az illegális fa-
kitermelés visszaszorításának uniós elõ-
segítése érdekében. A Bizottság javasla-
tát 2008. október 17-én hozta nyilvános-
ságra. A tervezetet a Tanács Erdészeti
Munkacsoportja és a Parlament párhuza-
mosan tárgyalta. A rendelet vitája elsõ-
sorban a Lisszaboni Szerzõdés életbelé-
pése miatt még tisztázandó eljárásrendi
kérdések miatt elhúzódott, végül 2010.
október 20-án kihirdették a Tanács és az
Európai Parlament 995/2010/EU sz. ren-
deletét a fát és fatermékeket piaci forga-
lomba bocsátó piaci szereplõk kötele-
zettségeirõl. Ennek alapján a Bizottság
feladata a rendelethez a végrehajtási sza-
bályok megalkotása. 

A magyar Elnökség alatt a rendelettel
kapcsolatos munka nyomon követése
és a munkacsoporti üléseken a tájékoz-
tatás volt a feladat. Ez magába foglalta a
Bizottság munkáját, a végrehajtási ren-
deletek megalkotását, illetve az illeté-
kes hatóságok kijelölésének folyamatát,
az ezzel kapcsolatos várható tagállami
nehézségeket. 2011. június 3-ig minden
tagállam köteles volt kijelölni illetékes
hatóságát. Magyarországon a Vidékfej-
lesztési Minisztérium, Erdészeti, Halá-
szati és Vadászati Fõosztálya került kije-
lölésre. A további részleteket 2012. júni-
us 2-ig kell kidolgozni.  

A FLEGT önkéntes partnerségi meg-
állapodások megkötésére irányuló tár-
gyalások is folytatódtak az elnökségi fél-
év alatt. A már megkötött megállapo-

dások közül megtörtént a Kamerunnal
és Kongóval kötött megállapodások
végleges jóváhagyása az EU részérõl.
2011. májusban Indonéziával, majd Li-
bériával kötött megállapodást az EU.
Folyamatban vannak a tárgyalások Ma-
lajziával, Gabonnal, a Kongói Demok-
ratikus Köztársasággal és Vietnámmal.
Számos további ország is érdeklõdik a
tárgyalások megindítása iránt (pl. Orosz
Föderáció). A témáról a magyar Elnök-
ség alatt 2 alkalommal került sor Bizott-
sági tájékoztatásra.  

2.1.4. Az EU Erdészeti Fõigazgatók Ta-
lálkozója, Visegrád, 2011. április 7-8. 

Az EU Erdészeti Fõigazgatók Talál-
kozója minden Elnökség alatt megren-
dezésre kerülõ, bevett gyakorlat. Célja,
hogy az egységes EU erdészeti politika
hiányában, az intézményesült erdészeti
fórumok mellett, javítsa az országok kö-
zötti koordinációt és együttmûködést,
valamint bepillantást nyújtson az elnök-
ségi ország erdõgazdálkodásába. Gyak-
ran a Tanács Erdészeti Munkacsoportjá-
nak informális ülésével is kombinálják.
Nálunk erre nem került sor, azonban
három aktuális témát vitattak meg a
résztvevõk. Ezek a következõk voltak:

Az EU Közös Agrárpolitikájának
(KAP) reformja és az erdõgazdálkodás
szerepe az EU 2020 Stratégiájában. Az EU
2013 utáni vidékfejlesztési rendelet erdé-
szeti intézkedéseinek jelenlegi helyzete. 

Európai Erdõk folyamata joghatással
bíró Erdõegyezményének EU elõkészí-
tése 

Az Európai Bizottság Zöld Könyve
az erdõk védelmérõl és az erdészeti in-
formációról az Európai Parlament mun-
kájában. 

A találkozón 18 tagország, 3 európai
erdészeti szervezet, a FE Oslói Titkársága,
az Európai Bizottság (EB), az Európai Par-
lament (EP) és az EU Tanács Fõtitkárság
képviseltette magát, mintegy 40 fõvel. A
találkozó programja intenzív eszmecserét
tett lehetõvé, többek között olyan kiváló
elõadóknak is köszönhetõen, mint Hilkka
Summa – EB/Mezõgazdasági Fõigazgató-
ság, Gerhard Mannsberger – Lebensmi-
nisterium/ Ausztria, Christer Segersteen –
Európai Erdõtulajdonosok Szövetsége
(CEPF)/Svédország, Malgorzata Buszko-
Briggs – Európai Erdõk Titkárság/Norvé-
gia, Kriton Arsenis – EP/Görögország. 

A munkaprogram jól szolgálta a tagál-
lamok és a résztvevõk informálását a vi-
dékfejlesztési rendelet elõrehaladásáról
és a magyar elnökség tárgybeli erõfeszí-
téseirõl; lehetõséget adott az Európai Er-
dõk folyamatban meglévõ érdek- és vé-



leménykülönbségek megvita-
tására és az európai legfõbb
ún. nem-kormányzati erdésze-
ti szervezetek (EUSTAFOR,
CEPF, COPA-COGECA) véle-
ményének megismerésére; il-
letve a résztvevõk elsõ kézbõl
kaptak információt az Európai
Parlament eljárásrendjérõl az
EB erdõvédelmi és informáci-
ós zöld könyvének elõrehala-
dásával kapcsolatban, magától
az EP jelentéstevõjétõl. 

Általános elismerést váltott
ki a Pilisi Parkerdõ Zrt. termé-
szetközeli erdõgazdálkodásának, köz-
jóléti tevékenységének és erdeiiskola-
programjának bemutatása. 

Összességében megállapítható,
hogy a tagországok nagy része, a leg-
fontosabb európai erdészeti szerveze-
tek és a három legfõbb EU intézmény
mindegyike képviseltette magát a talál-
kozón, amit így sikerült az elnökségi
munkát szolgáló rendezvénnyé alakíta-
ni, megtartva az informális forma elõ-
nyeit is. A Fõigazgatói Találkozóról
csak pozitív visszajelzések érkeztek
hozzánk, amelyekbõl úgy érezhettük,
hogy a rendezvény szakmai eredmé-
nyei mellett Magyarország, történel-
münk és szellemiségünk megismerteté-
sét is jól szolgálta.

3. Az elsõ Magyar EU Elnökség 
jelentõsége 

Megítélésünk szerint feltétlenül hasz-
nálható az Elnökség szerepének megíté-
lésében a történelmi jelzõ, fõleg az or-
szág 1989 utáni életében. 

Az Elnökségi munka elsõdleges hasz-
nossága természetesen abban rejlik,
hogy „új tagország” esetén lehetõség és
kötelesség is volt az EU eljárásrendek ér-
demi és felelõsségteljes megismerése; al-
kalmazása, ami a továbbiakban a ma-
gyar érdekek képviseletét az eddigiek-
nél magasabb szintre emelheti.  

Alapvetõen fontos volt, hogy a többi
tagország az általunk tapasztalt esetek-
ben bizalommal fordult Magyarország-
hoz, mint Elnökséghez, így a szakembe-
rek és az ország számára új szerepkör
nyílt meg mind az EU-n belül, mind a tá-
gabb világban az ügyek általános koor-
dinációjával és az EU intézményekkel
történõ együttmûködésben. Ez az agrár-
és környezeti kérdésekre biztosan el-
mondható, de igaznak érzékeltük a leg-
több területrõl érkezõ hír alapján is.

Biztosan elmondható, hogy az El-
nökség a benne résztvevõknek az

összetartozás érzését és élményét is
kölcsönözte és visszatekintve is igaznak
hisszük, hogy nagy érzelmi és szakmai
odaadással képviselték a különbözõ
stábok és a diplomácia az országot. Sa-
ját tapasztalataink azt mutatták, hogy a
Magyarországot képviselõk komolyan
vették feladatukat. Természetesen sok
nehézség adódott, de sok segítség is ér-
kezett a tagországok vagy az intézmé-
nyek és egymás részérõl is. 

Az erdészeti kérdésekrõl elmondha-
tó, hogy kiemelkedõen intenzív félév
volt a magyar Elnökség ideje. Két fontos
nemzetközi esemény foglalta keretbe
az erdészeti munkát a CWPF tekinteté-
ben, amelyek a UNFF 9. Ülésszaka és a
Forest Europe oslói 6. Konferenciája
voltak. Mindkettõ más kihívás elé állí-
totta az elnökségi stábot és önmagában
egyedül is komoly feladat lett volna. 

A UNFF a nemzetközi ENSZ tárgyalá-
sok szövevényességével és absztrakciós
fokával, megemelve az EU külsõ képvise-
lete körül kialakult tagországi és intézmé-
nyi politikai nézeteltérések nehézségeivel
komoly kihívást jelentett és több éles
helyzetet is produkált mind a stáb, mind
az egész magyar Elnökség számára. A szak-
értõi, és külügyminisztériumi egyezteté-
sek, beleértve a New York-i tagországi
képviseleteket is, 2010. november-de-
cemberben megindultak és az egész ma-
gyar Elnökség elsõ hivatalos tevékenysé-
gei közé tartoztak, hiszen az Erdészeti
Munkacsoport már január 11-én ülése-
zett. Végül a magyar delegáció, a New
York-i Magyar ENSZ Képviselet munka-
társai; az EU New York-i Delegációja a ta-
gországok hathatós támogatásával közö-
sen; közös erõfeszítések és lélekjelenlét
segítségével sikeresen zárta a tárgyaláso-
kat. Ennek eredményeként a magyar de-
legáció és az Elnökség egyaránt elismerés-
ben részesült tárgyalópartnerei és a többi
EU tagország részérõl is.  

A Forest Europe folyamata a magyar
Elnökség alatt ért döntéshozatali fázisá-

ba, mind a belsõ EU egyezte-
tési, mind a Miniszteri Konfe-
rencia szakmai elõkészítését
tekintve. Ez azért volt külö-
nösen érdekes, hiszen a szak-
értõi üléseken is a magyar tá-
bla mögül, de az EU elnökség
súlyával szólalt fel a magyar
delegált, élesen ellentétes vé-
lemények között. Az EU Ta-
nácsi egyeztetés egy véget
nem érni látszó folyamattá
nõtte ki magát és bonyolult
jogértelmezési és diplomáciai
erõfeszítéseket; tárgyalási

taktikai megfontolásokat és számtalan
háttértárgyalást igényelt. De legfõkép-
pen hitet és kitartást abban, hogy
emelt fõvel zárhatjuk le az Elnökség
végén ezt a bonyolult és megoldhatat-
lannak tûnõ helyzetet.  Gyakorlatilag a
UNFF-et követõen az elnökségi mun-
kát az utolsó napig ez a feladat kötötte
le az EU eljárásrend kötöttsége és fo-
kozatossága, illetve a szakmai/diplo-
máciai nézeteltérések komolysága
miatt. Az Unió ugyanis a június 14-én
kezdõdõ konferencián történõ fellépé-
sét csak a június 10-i luxemburgi Köz-
lekedési Tanácson tudta végsõ döntés-
re vinni. Ez az eredmény a fõvárosok
közötti, a Budapest és a brüsszeli Ál-
landó Magyar Képviselet közötti, a
brüsszeli kollégák más képviseletekkel
történõ folyamatos egyeztetése révén,
valamint az elnökség és az intézmé-
nyek közötti kitartó munkának volt kö-
szönhetõ. Kiemelendõ az erdészeti
stáb és így az erdészeti kérdések ma-
gas szintû támogatása a Külügyminisz-
tériumban és a Brüsszeli Állandó Ma-
gyar Képviseleten. Megjegyzendõ,
hogy réges rég nem szerepelt erdésze-
ti ügy érdemi vitapontként a Mezõgaz-
dasági és Halászati Tanácson, amely a
Forest Europe kérdését május 17-én fõ
napirendként tárgyalta. Így a nehézsé-
gek, tagadhatatlanul, politikai/döntés-
hozói figyelmet is indukáltak erdészeti
kérdések tekintetében. 

Összességében az Elnökség egy talán
egyedülálló tapasztalatszerzés volt, kö-
zös erõfeszítés és kitartó együttmûködés
más szakemberekkel, intézményekkel
és kultúrákkal, amely munkacsoportunk
erdészeti kérdéseiben, az égiek kegyel-
mébõl, teljes sikerrel végzõdött és meg-
felelt Magyarország eddigi sikeres
ENSZ/UNFF és páneurópai/MCPFE ha-
gyományainak, emellett azonban részt-
vevõi új szerepkörben is bizonyíthatták
a magyarok rátermettségét. Bízunk ben-
ne, hogy mások is így látták!
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Bevezetés
A vörös tölgy (Quercus rubra L.) a ne-
mesnyárak és az akác után a legjelentõ-
sebb egzóta fafajunk. Közel 300 évvel
ezelõtt hozták be Európába, ahol erdõ-
gazdasági jelentõségét korán felismer-
ték. Hazánkban elsõ telepítéseinek ki-
vitelezésére a múlt század elsõ évtize-
deiben került sor, majd az 1960-70-es
években telepítése újabb lendületet ka-
pott.Az összefüggõ vöröstölgyesek te-
rülete ez idõ szerint megközelítõleg 15
ezer hektár, azaz a magyar erdõk meg-
közelítõleg 0,7%-át foglalják el. Fõbb
elterjedési területei Dél- és Délnyugat-
Dunántúl (Baranya, Somogy és Zala
megyék), valamint a Nyírség. 

A vörös tölgy erdõterületünk pro-
duktivitásának emelésére alkalmas fa-
faj, amelyet nagy vitalitása, széles öko-
lógiai toleranciája és a különbözõ káro-
sításokkal szembeni kiváló ellenálló ké-
pessége alapoz meg. Mindezek ismere-
tében az Erdészeti Tudományos Intézet
hosszabb ideje folytat a vöröstölgyesek
termesztésfejlesztéséhez kapcsolódó
K+F tevékenységet a fafaj egyik legje-
lentõsebb termesztési körzetében, a
Nyírségben, a Nyírerdõ Zrt. szakmai és
anyagi támogatásával.

E tanulmányban a vöröstölgyesek
nevelésének legfontosabb ismérveit ad-
juk közre, a vonatkozó szakirodalom-
ban eddig még nem publikált erdõne-
velési modellt is magába foglalva.

A vörös tölgy nevelésének ismérvei
A relatíve gyorsan növõ vörös tölgy
nagy hozamát, legkedvezõbb termõ-
hely-hasznosítását csak céltudatos tele-
pítéssel és helyesen végrehajtott neve-
lõvágások alkalmazásával lehet elérni.
Termõhelyi igényének ismeretén kívül
néhány olyan, a fafajra jellemzõ tulaj-
donságot kell ismernünk, amelyek er-
dõmûvelési szempontból döntõek a he-
lyes eljárás megválasztásához.

A vörös tölgy a kocsányos vagy a ko-
csánytalan tölgynél árnytûrõbb. Fõleg
fiatal korban jól bírja az árnyékolást.
Árnytûrése kedvezõ termõhelyi körül-
mények között nagyobb, mint kedvezõt-
lenebb esetén. Ugyanakkor erõs a fény
utáni törekvése is. Nemcsak koronájá-
val, hanem törzsével is a lombkoroná-
ban hasznosítható fény után törekszik.
Állományszegélyeken, ahol a szomszé-

dos faállomány alacsonyabb, a szélsõ
fák ferde növésûek lesznek (fototropiz-
mus). Gyors magassági növekedése,
erõs koronaképzése folytán a számára
kedvezõ termõhelyen hamar túlnövi és
elnyomja a lassúbb magassági növeke-
désû elegyfákat. Fényigényes fafajokból
álló elegyes állományai foltos vagy mo-
zaikszerû telepítéssel létesíthetõk.

Sarjadzóképessége kiváló. E tulaj-
donságával szorosan összefügg gyors
visszaszerzõképessége, melynek segít-
ségével hamar és jól kiheveri az elszen-
vedett károsításokat. Mind a zöld nye-
sést, mind a száraz nyesést jól tûri.

A telepítések ápolási teendõivel kap-
csolatban fontos tudnunk azt, hogy fia-
talkori gyors növekedése
folytán mind a magról vetett,
mind a csemeteültetésbõl
származó telepítés hamar túl-
növi a gyomkonkurencia ve-
szélyes idõszakát. Az újraer-
dõsítésbõl és pótlásból eredõ
fiatalost a telepítés utáni har-
madik évtõl kezdve csak ki-
vételesen kell kapálni. Sar-
lózni kell, különösen a siska-
nádas és sédbúzás foltokban,
valamint, a szederindák túl-
burjánzása esetén.

Mind a magvetésbõl, mind
a csemeteültetésbõl szárma-
zó fiatalosban keletkezett hi-
ányokat már az erdõsítést kö-
vetõ évben pótolni kell cse-
metével. Az ültetést követõ-
en célszerû az azonnali
visszavágás. A kellõ idõben
és megfelelõ módon történõ
visszavágásra a vörös tölgy
igen hálás, és ezt erõteljes
növekedésû, egyenes hajtá-
sokkal hálálja meg. Egyenes,
ágtiszta törzsekbõl álló faál-
lományt csak zárt állásban nevelhe-
tünk. Már a tisztítások során meg kell
kezdenünk az erõsen ágasodó koroná-
jú, villás faegyedek eltávolítását. A fény
utáni erõteljes törekvésével részben
összefügg, hogy hajlamos villás törzsek
nevelésére. 

Rudas korban arra kell törekednünk,
hogy a törzsszámcsökkentés során a nem
megfelelõ koronájú, rossz növésû törzse-
ket anélkül távolítsuk el, hogy a korona-
záródást erõsebben megbontanánk. Eb-
ben a korban lehetõvé kell tenni a fák
magassági növekedési képességének
maradéktalan kihasználását és egyúttal

elõ kell segítenünk a helyes koronaméret
kialakulását. Amennyiben erre szükség
van, az ígéretes törzseket ebben az idõ-
szakban nyessük fel. 

Az erõteljes magassági növekedés be-
fejezõdésével – 25–40 éves kortól – erõtel-
jes belenyúlás (növõtérbõvítés) szüksé-
ges. Ekkorra már kialakultak azok a tör-
zsek, melyek fenntartása a véghasználatig
ésszerû (V-fák). Arra törekedjünk, hogy
ezekre tevõdjön át az erõteljes vastagsági
növekedésbõl származó növedéktöbblet.
A véghasználatig fenntartandó törzsek ko-
ronái számára kell ebben az idõszakban a
mindenkor megfelelõ növõteret biztosíta-
nunk. Ezért a felsõ koronaszintbe is bele
kell nyúlnunk, hogy a jó koronaméretû fa-

egyedek vastagodási képességüket töké-
letesen kihasználhassák. A vágásérettségi
kor elõtt a viszonylag kevés számú törzs-
bõl összetevõdõ faállományban csak mér-
sékelt elõhasználat gyakorolható, hogy a
koronaszint ne váljék hézagossá. 

Hazánkban a 70 évnél idõsebb vörös-
tölgyesek rendszeres fatermési vizsgála-
tára még nem volt mód. A rendelkezésre
álló kevés számú fatermési (törzselem-
zési) adat azonban azt mutatja, hogy
kedvezõ erdõmûvelési tulajdonságait ki-
használva a vörös tölgy vágásérettségi
korát a jobb termõhelyeken általában 80
évtõl indulóan szabhatjuk meg. 

DR. RÉDEI KÁROLY1, CSIHA IMRE1, KESERÛ ZSOLT1

Vöröstölgyesek nevelése

1 Erdészeti Tudományos Intézet Püspök-
ladányi Kísérleti Állomása
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KÖZLEMÉNY
Az Erdészcsillag Alapítvány (Adószám:
18104927-1-41) 2010-ben a 2009. évi
SZJA 1%-ából kapott 706 464,- Ft-ot az
erdõgazdálkodásban dolgozók, erdé-
szeti nyugdíjasok és családtagjaik részé-
re szociális segélyek kifizetésére hasz-
nálta fel.

Köszönjük tagtársaink és támogató-
ink felajánlását!

Gémesi József
a Kuratórium elnöke

Vöröstölgyesek erdõnevelési 
modellje

A vöröstölgyesekben kialakított fater-
mési és erdõnevelési kísérleti sorok
értékelése, valamint a vonatkozó fa-
termési tábla (Rédei et al., 2004) alap-
összefüggései alapján összeállított – a
hazai szakirodalomban hézagpótló-
nak tekinthetõ – erdõnevelési mo-
dellt a táblázat tartalmazza. Egy átla-
gos  (III. fatermési osztályú) vöröstöl-
gyest figyelembe véve két tisztítás, il-
letve tisztítóvágás (megközelítõen 10
és 20 éves korban), egy törzskiválasz-
tó gyérítés (30 éves korban), illetve
két növedékfokozó gyérítés (45, illet-
ve 60 éves korban) ajánlott 75 éves
korban tervezett végvágást figyelem-
be véve.

A hivatkozott fatermési tábla faállo-
mány-szerkezeti alapösszefüggéseket

leíró egyenletsorából e helyen csak
egyet, de a faállománynevelés szem-
pontjából kiemelten fontos összefüg-
gést, a fõállományra vonatkoztatott a
hektáronkénti törzsszám (N) és a mell-
magassági átmérõ (D1,3 cm-ben) össze-
függését leíró egyenletet közöljük:

N = e9,80220 – 1,12607lnD
1,3

Az összefüggés alapján adott vagy ter-
vezett törzsszámhoz tartozó célátmérõ,
vagy adott célátmérõhöz tartozó törzs-
szám nagy biztonsággal adható meg. 

Köszönetnyilvánítás
A Nyírségben tenyészõ vöröstölgyesek
termesztésfejlesztésvel kapcsolatos ku-
tató-fejlesztõ munkához a Nyírerdõ Zrt.
évek óta anyagi támogatást nyújt, ame-
lyért a szerzõk e helyen is köszönetüket
fejezik ki.

Vöröstölgyesek erdõnevelési modellje 
(Nyirség)(Szerkesztette: Rédei K. 2010)

Megjegyzés: Az elsõ oszlop fatermési osztályok szerinti utolsó sorának korértékei a tervezhetõ vá-
gásérettségi kor alsó határát mutatják, amelyek módosítására – tekintettel a kevés számú véghasz-
nálati kort elért vöröstölgyesre – a helyi növekedési viszonyok, valamint a faállományok minõsé-
gi és egészségi állapota függvényében kerülhet sor. A 70 éven felüli adatsorok extrapoláltak. 

Vándorgyûlés 
Kialakult az Országos Erdészeti
Egyesület 143. Vándorgyûlésének
idõpontja: a szervezõk 2012. július 6-
7-én várják majd a szakma képvise-
lõit Miskolcon. A részletes program-
ról a házigazda Északerdõ Zrt. és az
OEE titkársága megkezdte az egyez-
tetéseket. A tervek szerint a korábbi
évek bevált gyakorlatának megfele-
lõen az elsõ napon lesznek a terepi
programok és a baráti találkozó, amit
második napon az OEE ünnepi köz-
gyûlése követ. A kialakuló részletek
természetesen idén is olvashatók
lesznek a www.vandorgyules.hu ol-
dalon, melynek indulásáról az OEE
honlapján is hírt adunk majd.

Helyreigazítás

Az októberi lapszám 328. oldalán a kép-
aláírás helyesen: Kupás Deák Zoltán
eligazít a térképen

* * *
„Az NyME Örök társunk a fa címû ki-

adványa 10. fejezetében /52. oldal/ az er-
dõgazdálkodásnak a vidékfejlesztésben
betöltött szerepével foglalkozó agrárpoli-
tikai elemzések és földhasználati javasla-
tok Dr. Erdõs L.: A fatermelés szerepe a
vidékfejlesztésben c. nyomdai úton is
közzétett elõadásából származnak (Sop-
ron, 2010. nov. 9-10.) A forrásmegjelölés
hiányáért a szerzõk elnézést kérnek.”

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu
www.forestpress.hu

www.erdo.hu
www.mgszh.gov.hu
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Mint ismeretes, Selmecbányán az Er-
dészeti Tanintézetben 1809-ben
megindított erdészeti felsõoktatás
elsõ tanára Heinrich David Wilckens
volt. Elõadásai alapján 1815-ben Ne-
deczey Ferenc, akkori hallgató, né-
met nyelven, Erdészettan címen, öt-
kötetes kéziratot állított össze, ame-
lyet 1973-ban Zakar János lefordí-
tott. A mai napig kéziratban heverõ
munka második kötete „Az erdészeti
növények ismerete” címet viseli. Eb-
ben 48 fás szárú növényfaj ismerte-
tését találjuk, köztük utolsóként a ti-
szafáét. Az alábbi írás jól példázza,
hogy kétszáz évvel ezelõtt mennyi
ismeret gyûlt össze a fás szárú növé-
nyekrõl, s mit kellett akkor elsaját-
ítani egy hallgatónak.

Az ismertetés szakmai korrek-
ción nem esett át, benne terminoló-
giai hibák (pl. bogyótermés) is
megmaradtak.

Tiszafa (Das gemeine Tax- oder
Eibenholz)

Taxus baccata
Bogyói vörösek, magja feketés színû,
sima. Sûrûn álló tûi egymással szem-
ben, fésûformán helyezkednek el. A
tûk egyforma szélesek, kihegyezettek,
örökzöldek, rövid nyélen ülõk.

A tiszafa örökzöld fa, rendszerint kö-
zépmagas és középvastag fává nõ, de
gyakran csak bokorrá, amikor is fésûs
tûjû ágai sûrûn nõnek. A nem túl magas
hegységekben fordul elõ, minden fek-
vésben, köves talajokon egyesével, ma-
gánosan, de leginkább lombosfákkal
vegyesen. Legjobban kedveli azonban
az elõhegységek hegyeit és az alacso-
nyabb hegységeket, ott is az árnyékos,
északi fekvést, az üde, köves, televé-
nyes agyagtalajt. Ilyen termõhelyen,
lassú növekedéssel 150 évig is elél, és
ha fává fejlõdik, 30-40 láb magasságot
és 1-2 láb törzsvastagságot is elér. Ilyen
helyen 300-400-500 évet teljes egész-
ségben megérhet. Déli fekvésû helye-
ken, különösen déli lejtõkön, sovány
talajon azonban rendszerint csak bo-
korrá fejlõdik.

Csak harmatgyökerei vannak, me-
lyek két láb mélyen hatolnak a talajba
és hat láb szélességben terjednek ki.
Törzse egyenesnövésû, koronája sza-
bálytalan piramis alakú, sûrûn növõ, ör-
vösen álló ágakkal, melyek közül a fia-

talabbak visszahajolnak. A sûrûn ágas-
bogas bokornak rendszerint rövid, gör-
bén nõtt törzse fejlõdik.

Kérge a fiatal hajtásokon és ágakon
sárgászöld. A kiemelkedõ bordák ré-
vén, amelyeken a tûk ülnek, kérge ba-
rázdáltnak látszik. Kérge különben a
fiatal ágakon sárgászöld, de hosszában
vörösesbarnán csíkozott. Az idõs tör-
zsek kérge vörösbarna, szürke csíkok-
kal, ami kereken, levelesen felrepede-
zik és lehullik.

Levelei rozsdabarna színû, tompán to-
jásdad rügyekbõl fejlõdnek. A jegenyefe-
nyõéhez hasonló, örökzöld tûi egyesé-
vel, váltakozva, sûrûn ülnek az ágakon
és két, egymással szemben álló sort ké-
peznek. A fésûsen álló tûk vagy egyene-
sen szétállnak, vagy kissé felfelé néznek.
Tûi rövid, zöldesbarna, csavart nyélen ül-
nek, a kérgen képzõdõ hosszanti léce-
ken. A tûk egy hüvelyk hosszúak, egy-
forma szélesek, röviden-élesen kihegye-
zettek. Csúcsúk sárgás, szélük felfelé haj-
ló. A tûk felsõ oldala sötétzöld, fényes,
kissé kidomborodó, alsó oldaluk sárgás,
kissé bemélyedõ, mindkét oldalukon kö-
zépen kiemelkedõ bordával.

A tiszafa kétlaki. Példányainak na-
gyobb része hímnemû, kisebb része nõ-
nemû egyedekbõl áll. Áprilisban virág-
zik. Virágai az ágak csúcsán jelennek
meg, a tûlevelek tövében és rendszerint
lefelé néznek. Virágai külön nyélen ülõ,
kerekded, zöld színû, kemény rügyek-
bõl fejlõdnek, melyek már az elõzõ év
júliusában észrevehetõk. Hímvirágai
barka formájúak, melyek rügytakaróban
ülnek, és nagy számuk folytán rengeteg
virágport szórnak szét. A nõvirágok ez-

zel szemben minden rügybõl csak egye-
sével fejlõdnek. Magházuk felsõ állású.
A nõvirágok megtermékenyülése után, a
megnagyobbodó, húsos és lédús virág-
tengelybõl piros színû, tojásdad, felül
nyitott, puha álbogyót fejleszt. A bogyó
ragadós, nyúlós, édes ízû húsában fej-
lõdnek a magvak. Termése felsõ nyílásá-
ból kiálló, szabad, csak alul odanõtt, fe-
ketés színû, tojásdad, felül kissé négyé-
lû, kúposan hegybe futó, összenyomott,
sima, egyrekeszû magot tartalmaz. A ter-
mések mindegyike egyetlen, felül kihe-
gyezett, alul szemölcsös kocsánnyal
odanõtt magot tartalmaz.

Termése augusztus végén, szeptem-
ber elején érik és az érett termések
nemsokára lehullanak. A földre hullott
magból, ha az megfelelõ minõségû, ár-
nyékos talajra jut, rendszerint csak a
második, sõt néha csak a harmadik év
májusában kél ki a fiatal növény. A csí-
ranövény négy, laposan szétálló, egy-
forma vastag csíralevéllel jelentkezik.
Újulata, amíg az az egy láb magasságot
el nem éri, hidegre és napsugárzásra
nagyon érzékeny, ezért védelmet kí-
ván, amit vagy a földön heverõ alom,
vagy más erdei növények nyújtanak ne-
ki. Növekedése nagyon lassú, ezért a
többi erdei növény, különösen a tûle-
velûek elnyomják. Ha az egy láb ma-
gasságot elérte, vagy 8-15 éves, sikerrel
lehet átültetni. A nyesést jól tûri. Ha a
törzsét a föld fölött levágjuk, lassan nö-
võ, sûrûn bozótos sarjakat hoz. A tisza-
fa nemcsak magról, hanem dugványok
útján is jól szaporítható, ámbár ez utób-
bi módszerrel egyenes törzsû példá-
nyokat nem nevelhetünk.

Az év fája

A tiszafa 200 évvel ezelõtti tananyagban

Kétmilliárdos kárt okoznak a
nagyvadak
Jelentõs pusztítást végeznek az erdõkben és a termõföldeken is. Az elmúlt né-
hány évtizedben nyolcszorosára növekedett a hazai nagyvadak állománya. Ez-
zel párhuzamosan ugyanilyen mértékben nõtt az általuk okozott kár is, melynek
mértéke országosan kétmilliárd forintra tehetõ. Ennek egy része mezõgazdasá-
gi, más része erdõgazdasági kár. A vadásztársaságokat törvény kötelezi a vesz-
teségek megtérítésére, de a gazdáknak is vannak kötelezettségei. Vas megyében
sok kárt okoznak a nagyvadak, ez a térség az ország egyik „legvadnyomottabb”
területe – mondta a Kossuth Rádiónak Horváth Mihály, az Agrárgazdálkodók a
Vadkárok Megelõzéséért Vas megyei Egyesületének elnöke. Szerinte többszörö-
se az eltarthatónak az õz-, a vaddisznó- és a szarvaskolóniák száma… Hajdú-Bi-
harban a vaddisznók okozzák a legtöbb kárt. 

(Magyar Rádió)
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Az OEE Pest Megyei Magánerdõ-gazdálkodási Csoportja és a
Magán-erdészeti Szakosztály tagjai szálaló erdõgazdálkodási
bemutatón vehettek részt a Pilisszentkereszti Erdészet erdõte-
rületein.

Csépányi Péter, a Parkerdõgazdaság termelési és termé-
szetvédelmi fõmérnöke tartott elõadást a szálaló üzemmód
elveirõl, és mutatta be annak gyakorlati megvalósítását négy
különbözõ erdei helyszínen.

A részletes tájékoztatón megtudhattuk, hogy a szálalást
alapvetõen a jobb termõhelyi adottságokkal rendelkezõ bük-
kösökben és tölgyesekben lehet alkalmazni, ahol a természe-
tes felújítás egyébként is sikeres lehet.

A szálalás jellegzetessége, hogy a véghasználat és az erdõ-
felújítás nem egy rövid, néhány éves idõszakot ölel fel, ha-
nem a végtelenbe nyúlik, és mindig – kb. 5 évente – vissza-
téréssel történhet fakitermelés, és a természetes felújulás is
folyamatossá válik.

A megvalósíthatóság speciális feladata a feltártság megte-
remtése, a közelítõ utak, vagy inkább a „közelítõ ösvények”

kijelölése és kialakítása, amelyet nagy teljesítményû traktorok-
ra szerelt, kalapácsos szárhúzóval „tolatva” végeznek el, kita-
karítva az akár 10-15 cm átmérõjû, útba esõ fákat is.

Ezeket a közelítõ utakat 5 évente célszerû karbantartani,
de ezt a munkát a szálfában történõ közelítés maga is
elvégzi.

A feltártság mellett a vad védelme és a vadkár megelõzése
is fontos szempont. A vad védelmét a folytonossá váló, ve-
gyes korú erdõ jó búvóhelyei és a gazdag táplálékkínálat je-
lenti, a vadkárt pedig ugyanez az adottság mérsékeli, sõt a
szarvasok besegítenek a bükkös- és tölgyesfelújításokban
megjelenõ nemkívánatos fafajok, a kõrisek és a juharok
visszaszorításában is, lévén, hogy ezen fafajok rügyeit, illetve
hajtásait elõszeretettel rágják le, ezzel is csökkentve, illetve
megszüntetve a természetes felújítások jelentõs ápolási költ-
ségeit.

Furcsa fogalommal is meg kellett ismerkednünk, hogy „az
újulat nem szempont”, mivel nincs egyidejû felújítási kötele-
zettség, és errõl a gyakorlati tapasztalatok is meggyõzhettek
bennünket, mivel az öreg, jó makktermõ bükkfák változatos
eloszlású hálózata következtében szinte tenyérnyi hely sem
maradt, ahol ne lett volna elégséges, sõt sûrû a vegyes korú
újulat.

A kivágandó faegyedeket egyedi törzsértékeléssel választ-
ják ki. Mivel az újulat és bizalmi elvként a kereskedelmi vá-
lasztékigény sem szempont, így a fõ rendezõ elv az egyes fa-
törzsek várható fejlõdése és élettartama, a folyamatos vegyes-
korúság jövõbeni képének elõrevetítése. Ez igazi erdészfela-
dat, hiszen amit most vágnak, azt a dédapáik ültették, és amit
most õk alakítanak ki, azt az unokáik (is) fogják hasznosíta-
ni, végtelenítve ezzel az erdõk korát és a nemzeti vagyon
élettartamát is.

Mivel „az újulat nem szempont”, ezért az idõszakos dönté-
si kárt sem kell kínosan mérlegelni, mert az újulat itt úgyis
mindig regenerálódik, és elég, ha a fakitermelõk a kialakított

Fája vörösesbarna, gesztje felé sötét-
barna, néha rajzolatos, sûrû, igen ke-
mény, szilárd és szívós, ruganyos, fi-
nom, rövid rostú. Tükörsimára lehet fé-
nyezni, és ez a fényes felület nagyon
tartós, a pácokat jól felveszi. Általában
rendkívül tartós fa. A gesztkorhadás
csak a nagyon idõs példányokat támad-
ja meg. Betegségek élete folyamán nem
nagyon támadják meg. A napsütés és a
hideg fiatal korában, nyolc-tízedik élet-
évéig, veszedelmesek rá. A hideg külö-
nösen ártalmas rá, fõleg ha nagyon so-
kat nyesik. Szigorú télen ráadásul még a
gímszarvas, dámvad és õz, valamint a
mezei nyulak és az üregi nyulak is na-
gyon rájárnak, leveleit, hajtásait lerág-
ják, ami különösen az alig felcsepere-
dett újulatra veszélyes. Ez a körülmény
az oka annak, hogy a tiszafa az erdõk-
ben nem túl gyakran fordul elõ.

Habár a tiszafa nem tartozik a leg-
fontosabb erdei növények közé, még-

sem érdemli meg, hogy az erdészek ke-
vés figyelemben részesítsék, mert érté-
kes és hasznos fa. Fáját az asztalosok,
esztergályosok, hangszerkészítõk és
más, finom famunkákkal foglalkozók
nagyra becsülik, mert a fényezést firnisz
(kence) nélkül felveszi, ami aztán ép-
pen olyan tartós, mint a festék. Feketé-
re lehet pácolni, amikor még a fajsúly
tekintetében is az ébenfával lesz egyen-
lõvé. Mivel a tiszafa a németországi õs-
erdõkben valamikor bõségesen volt ta-
lálható, azért – feketére festve – német
ébenfának is nevezték. Az asztalos asz-
talokat, szekrényeket, nyeleket, dobo-
zokat és más hasonló házi eszközöket
készít belõle, mert szép barnán erezett
felülete igen tetszetõs külsõt kölcsönöz
neki, azonkívül rendkívül tartós is. Az
esztergályos sakkfigurákat készít belõ-
le, továbbá pipaszárakat stb. A hang-
szerkészítõ harántfuvolák, oboák, fa-
gott és más hangszerek készítésére

használja. Azonkívül Németország né-
mely vidékén, így például Salzburgban,
Bajorországban sörös- és boroshordó-
kat készítenek belõle. A lõpor feltalálá-
sa elõtt szívóssága és ruganyossága
miatt íjakat és számszeríjakat készítet-
tek belõle. Egyébként a tiszafa a legré-
gebbi idõktõl kezdve abban a gyanú-
ban áll, hogy mérges növény. Francia
orvosok legújabb kísérleteinek alapján
mérges volta továbbra is gyanús.

Már Theofrastus megjegyezte, hogy
a tiszafa levelei a kérõdzõ állatokra ve-
szélytelenek, tehát tûit a tehenek, bir-
kák, kecskék minden veszély nélkül fo-
gyaszthatják, a lovak azonban mind le-
veleitõl, mind bogyóitól elpusztulnak.
Azt, hogy leveleinek és bogyóinak fo-
gyasztása emberre nézve milyen veszé-
lyes, néhány szomorú haláleset bizo-
nyítja, ami mind a tiszafa mérges voltát
támasztja alá.

Dr. Bartha Dénes

Szálaló erdõgazdálkodás 
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Erdészeti nyílt nap Egerben

feltáró utak felé döntik a fákat, ahonnan a legallyazott törzse-
ket már viszonylag könnyen ki lehet közelíteni az erdei rako-
dókra.

A 10-15 cm alatti oldalágak általában az erdõterületen ma-
radnak, amelyek elkorhadva az erdei talajok humusztartal-
mát gazdagítják.

A tölgyesekben a szálaló üzemmód kérdése kicsit össze-
tettebb, hiszen az indító bontóvágás után a tölgyújulat nap-
fényt kap ugyan, de a talaj is nedvesedik, elõsegítve ezzel a
kõrisek és juharok elterjedését, a vaddisznók pedig feleszik a
makkot, így azután a kisebb-nagyobb foltok induláskori be-
kerítése ajánlott.

A szálalás elterjesztésében a pilisiek úttörõ feladatot vállal-
tak, hiszen az elviekben ismert, de a gyakorlatban nem alkal-
mazott gazdálkodási mód olyannyira új volt, hogy még
üzemtervi elõíráskód sem volt, és a vágásérettségi kort is csak
a 990-es technikai számmal tudták jelölni.

A szálalás bevezetése óta a Pilisszentkereszti Erdészet te-
vékenységének jövedelmezõsége a támogatásoktól függetle-
nül is jelentõsen javult, ezért ezt az erdõgazdálkodási módot
az erdõgazdaság minden erre alkalmas erdejében bevezették
vagy a bevezetését tervezik.

A részt vevõ kollégák számára kellemes volt az idõ, sokat
tanultunk és jó ellátásban volt részünk, így azután dr. Balázs
István, a Magánerdõ csoport és a Szakosztály elnöke jó érzés-
sel köszönhette meg mindannyiunk nevében ezt az igen
hasznos és tanulságos szakmai napot.

Dr. Czerny Károly

„Igazi” erdõvé változott az egri Ér-
sekkert a „2011 Az erdõk nemzetkö-
zi éve” alkalmából rendezett I. Erdé-
szeti nyílt napon. Az EGERERDÕ Zrt.
elsõsorban az óvodásokkal és általá-
nos iskolásokkal szerette volna meg-
ismertetni a cég tevékenységét. 

Dr. Jung László vezérigazgató és Ha-
bis László polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd Horváth László
kormánymegbízottal közösen elültették
az év fáját, egy tiszafát.

Ezután a gyerekek birtokukba vehet-
ték az Érsekkertet, ahol kilenc állomá-
son vártuk õket. A növények leveleinek
és terméseinek megismerése után a ma-
dárhangok felismerésében tehették pró-
bára tudásukat. A különbözõ állatok
preparátumainak és trófeáinak megte-
kintése mellett vadászkutyákat simogat-

hattak. A rovarokkal való ismerkedés leg-
izgalmasabb része a szorgos méhek be-
mutatása volt egy valódi méhkaptárban.

Az erdész mun-
kájából munka
közben lehetett
megfigyelni az ap-
rítógépet, az LKT-t,
de forwardert, ra-
kodógépet és hasí-
tógépet is bemutat-
tunk a kihagyhatat-
lan motorfûrészek
mellett. A mellék-
haszonvételek kö-
zül teákat, lekváro-
kat, szörpöket és a

legkülönfélébb erdei gyümölcsöket lehe-
tett megkóstolni. Megmutattuk azt is, me-
lyek a legfontosabb szabályok kirándulás
közben, hogyan rakjunk tüzet, és mi
mindenre kell figyelni az erdõben. 

Mintegy 1500 óvodás, általános isko-
lás és középiskolás vett részt az Erdésze-
ti nyílt napon, így becsléseink szerint a
családokkal, szülõkkel és a többi látoga-
tóval együtt több mint 2000-en jöttek el.
Ahogy dr. Jung László a köszöntõjében
mondta, lefordíthattuk az erdõ különle-
ges, nemzetközi nyelvét magyarra. Hi-
szen „amikor a tölgyet kivágják, az egész
erdõ visszhangzik az esésétõl, de száz
makkot vet csöndben egy észrevétlen
szellõ” (Thomas Carlyle).
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A fekete galagonya (Crataegus nigra
WALDST. et KIT.) a magyar ártéri erdõk
emblematikus növénye: ez a faj csak a
Pannon-medencében a Csepel-szigettõl
dél felé a delibláti Duna-szigetekig él. A
fekete vagy más néven magyar galago-
nyát WALDSTEIN ÁDÁM és KITAIBEL PÁL írta
le a Descriptiones et Icones Plantarum
Rariorum Hungariae c. mûvük I. köteté-
ben (1802), ahol akvarelljét is közlik.
Eredeti elterjedési területe ma a felére
csökkent, s a még meglévõ populációk
döntõ többsége a mai Magyarország te-
rületére szorítkozik! Hajdanában megta-
lálható volt Pozsonynál, Budafok–Té-
tény árterénél, Dunaújvárosnál, a szer-
biai és a bánsági Duna-szakaszokon is.
Visszaszorulásának több oka is van, me-
lyek közül a folyószabályozás, meder-
mélyülés, ártéri erdeink tarvágásos keze-
lése, cserjeirtás, beerdõsülés, vadkár és
az introgresszív hibridizáció említendõ.

A fekete galagonya 5–7 m magas
cserje vagy kis termetû, többtörzsû fa.
Hajtástengelye az egész vegetációs idõ-
szakban vastagon, szürkésfehéren
molyhos. A pálhák nagyok, félhold ala-
kúak, durván, mirigyesen fûrészes szé-
lûek, az erõteljes hosszúhajtáson õszig
fennmaradók. A levelek szórt állásúak,
szárnyasan erezettek, háromszög tojás-
dadok, 5–9(–10) cm hosszúak, 4–7 cm
szélesek, 7–13 karéjúak, az öblök a fél
lemez harmadáig érnek, a karéjok he-
gyesek vagy kerekded-tompák, a csúcs
felé fokozatosan kisebbednek. A levél-
lemez felül fiatalon szürkésfehéren
molyhos, késõbb kopaszodó, sötétzöld
vagy szürkészöld, fonáka maradandóan
és szürkésfehéren gyapjas. Õszi lomb-
színezõdése sárga vagy sárgászöld. A
virágzat 4–10 virágú, a virágok nagyob-
bak (15–20 mm), a virágtakaró 5 szabad
csészébõl és 5 sziromból áll. A virágzati
tengely, a kocsány és a vacok szürkés-
fehéren gyapjas. A szirmok fehérek, ke-
rekdedek, gyûröttek, kissé rojtos szélû-
ek, elvirágzáskor rózsaszínûek is lehet-
nek. A bibék száma 5! Termései, a cson-
táralmák (5–)8–10 mm átmérõjûek,
gömbölydedek, feketék, fényesek, le-
kopaszodók, de a kocsány felõli részen
és a csészelevek környékén, illetve
részben maga az áltermés is szõrös ma-

rad. Az áltermés húsa édes, fojtós, éret-
ten kocsonyás jellegû, zöldesfekete
vagy feketésbordó színû, benne 5 sza-
badon álló csontárral. A csontár 5–6
mm hosszú, alapja ferdén hegyes, csú-
csa ferdén levágott, keresztmetszete há-
romszög alakú, sárgásbarna színû, rücs-
kös felületû.

Mérsékelten árnyéktûrõ faj, meleg-
igényes, ezért a hosszú vegetációs idõ-
szakú sík vidékeken érzi jól magát. Ti-
pikus mezohigrofil növény, szereti a ta-
lajvíz közelségét, és jól tûri a néhány
hetes elöntéseket is. Baziklin faj, a me-
szes öntéseket részesíti elõnyben, hu-
muszos öntéstalajon, ill. öntés erdõtala-
jon találjuk.

Tipikus élõhelye a fûz–nyár ligeter-
dõ és a tölgy–kõris–szil ligeterdõ társu-
lásai, melyek szerepelnek a veszélyez-
tetett növénytársulások listáján, s egy-
ben közösségi jelentõségû élõhelyek is.
Ezekben az erdõtársulásokban a felrit-
kult foltokon, alacsonyabb záródású ré-
szeken érzi jól magát a fekete galago-
nya. Egy alacsonyabb és egy magasabb
ártéri szint közötti rézsûkön, pl. egyko-
ri fokok szélén nagyobb feketegalago-
nya-cserjések is létrejönnek, amelyeket
hazánkban nyári tõzikés–feketegalago-
nya cserjés társulásként írtak le. Eseten-
ként mocsárréteken is megjelenhetnek
e társulás kisebb állományai.

A fekete galagonya hazánkban 1988
óta törvényes védelem alatt álló faj, mai
természetvédelmi értéke 10 ezer Ft.

Gyakran keresztezõdik az egybibés ga-
lagonyával, a hibridet Degen Árpád bo-
tanikus tiszteletére nevezték el Degen-
galagonyának. 1993 óta a hibrid is tör-
vényes védelem alatt áll, természetvé-
delmi értéke szintén 10 ezer Ft.

E két faj legfontosabb veszélyeztetõ
tényezõje az élõhelyek elvesztése;
napjainkban is elõfordult, hogy a ter-
mészetszerû ártéri társulások állomá-
nyait nemesnyárassá alakították át.
Ilyen történt például Szigetújfaluban,
ahol ugyan az egyedek egy része a so-
rokban napjainkig átvészelt, de a ter-
mészetestõl idegen elõfordulás fenn-
maradása erõsen kétséges. Másik fon-
tos veszélyforrás a fahasználatokat
megelõzõ és sajnos általánosan elter-
jedt cserjeirtás, amelynek a védett ga-
lagonyák is áldozatul esnek. Így pusz-
tult el a bajai híd közelében lévõ né-
hány, sokak által ismert és bemutatás-
ra alkalmas egyed is. Fentieken felül
lényeges veszélyeztetõ tényezõ az
egybibés galagonya antropogén hatá-
soknak köszönhetõ felszaporodása,
miáltal a hibridizáció és az intro-
gresszió felerõsödött. A folyamatos,
beolvasztó hibridizáció következté-
ben a fekete galagonya állományok
többnyire nem képesek fajazonos ma-
got produkálni, a populációik ezért
összeomolhatnak. A Duna medrének
berágódásából, illetve kotrásából szár-
mazó talajvízszint-csökkenés követ-
keztében élõhelyeik kiszáradnak,

BARTHA DÉNES1, KERÉNYI-NAGY VIKTOR2

Egy kiemelten veszélyeztetett faj:
a fekete galagonya

1,2 NYME EMK Növénytani és Természetvédel-
mi Intézet, Sopron

A fekete galagonya elterjedése a Pannon-medencében. (Jelmagyarázat: • – meglévõ
elõfordulás, + – megsemmisült elõfordulás, ? – kérdéses elõfordulás)
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mely az egyedek pusztulásához vezet-
het. Élõhelyeiken a nagyvadállomány
túlzott mértékû felszaporítása (pl. Ge-
menc) az egyedek kitúrásához, a tör-
zsek, hajtások károsításához vezet. A
fekete galagonya védelme érdekében
szükséges lenne a hibridpartnerek
visszaszorítása, az élõhelyek termé-
szetközelibb hasznosítása. Sajnos né-
hány díszfaiskola forgalmazza is a fe-
kete galagonyát, ezzel elõsegíthetik a
faj külföldre történõ exportálását, „ne-
mesítését”, ill. flórahamisítást követ-
hetnek el tudatos telepítéssel és eset-
leges kivadulással.

A sok kedvezõtlen jelenség ellenére
bíztató események is elõfordulnak, az
erdészeknek köszönhetõ, hogy a Sziget-
újfalu 5K erdõrészletben tömeges, ter-
mészetes feketegalagonya-cserjés talál-
ható sok idõs egyeddel, ahol egyes
egyedek törzsátmérõje 20 cm feletti. Mi-
vel e ritka faj állományainak java része
hazánk területére esik, ezért megõrzése
a mi kötelességünk. E kötelesség pedig
a magyar erdõket kezelõ erdészekre
hárul.

A kutatást a TÁMOP–4.2.1/B-
09/1/KONV–2010–0006 „Szellemi, szer-
vezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a
Nyugat-magyarországi Egyetemen” pá-
lyázat támogatta. A fekete galagonya elsõ ábrázolása Kitaibel mûvében

Török erdészeket fogadott szerdán a
HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. A
küldöttség a budapesti program után
Lovasberényben és Székesfehérváron
járt, ahol a magyar erdészet eredmé-

nyeivel ismerkedtek a külföldi szak-
emberek.

A vendégek – akik európai uniós
pályázat segítségével érkeztek hoz-
zánk – arra voltak kíváncsiak, hogy

hogyan mûködik hazánkban az erdõ-
gazdálkodás. 

Törökország jelenleg azon fárado-
zik, hogy uniós taggá váljon. Keresztes
György, az erdõgazdaság vezérigazga-
tó-helyettese a Sóstó természetvédelmi
területén vezette végig vendégeit. Már-
ton Edit, a terület õre forró rétessel és
teával várta õket a Zöldtanyán. 

A házigazdák a lovasberényi erdõ-
ben a tarvágást felváltó szálalás techni-
káját mutatták be a török szakembe-
reknek. 

A törökök azonban nemcsak az új el-
járáson, hanem azon is elcsodálkoztak,
milyen sok fiatal erdõ van az ország-
ban. A vendégeknek feltûnt a bemuta-
tott erdõk elegyessége. „Nagyon szé-
pek itt az erdõk” – állapította meg Jusuf
Sahin, a küldöttség tagja.

Hasznos látogatás volt.
Kép és szöveg: S. Töttõ Rita 

Török erdészek látogatása

A város erdészével, Márton Edittel a törökországi vendégek

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!
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LAKATOS FERENC*, TUBA KATALIN*

Nincs könnyû helyzetben, aki a tiszafa
rovarvilágáról akar írni... A legelvete-
mültebb (vagy leginkább polifág) rovar
is lefordul róla, hiszen a piros, húsos
magburkot leszámítva minden része
mérgezõ. Ha az ember végiglapozza az
erdõvédelemmel foglalkozó könyve-
ket, a Taxus nemzetség fajai legtöbb-
ször csak kivételként szerepelnek azon
fafajok között, amelyeken az adott ro-
varfaj NEM fordul elõ...

Általánosságban igaz, hogy a hazai
õshonos tiszafások esetén kártételrõl
nem beszélhetünk. Csemetekertekben,
faiskolákban néha-néha elõfordul egy-
egy faj, de aki feltétlen tiszafához kötõ-
dõ rovart (kártételrõl itt sem nagyon be-
szélhetünk) akar látni, az inkább városi
parkok, fasorok környezetében keres-
géljen.

E bevezetõ után álljon itt néhány ro-
varfaj, amelyeket szerencsés (?) esetben
megfigyelhetünk a tiszafán.

A gubacsatkák (Eriophyidae) közül
néhány arra vetemedik, hogy a tiszafa
tûin és hajtásain szívogasson... A tisza-
fa-gubacsatka (Cecidophyopsis psilas-
pis) az egyik ilyen faj. Az általa okozott
gubacs inkább csak csemetekertekben,
faiskolákban vagy sövénynek nevelt ti-
szafákon jelenik meg tömegesen. Fõ-
ként rügyeken és hím virágkezdemé-
nyeken, ritkábban a nõvirágú rügye-
ken. A végeredmény nem a hagyomá-
nyos értelemben vett gubacs, hanem
kezdetben egy tûlevélcsokor, ami ké-
sõbb a hajtások megvastagodásához,
torzulásához vezet.

Ugyanebbe a családba tartozik az
Epitrimerus gemmicoplus nevû faj,
amely szintén elõfordulhat tiszafán. Ér-
dekes módon gubacsot ez nem okoz,
de különösen gyakori az elõbbi faj által
létrehozott gubacsokban.

Az atkák másik csoportjába (Lapos
testû atkafélék – Tenuipalpidae) tarto-
zik a Pentamerismus taxi tudományos
nevû faj, amely esetenként más Penta-
merismus fajjal (P. juniperi, P. orego-
nensis) kiegészülve szívogathat a tisza-
fa tûin.

A hajtásokon szívogat (a tenyészidõ-
szakban a juharok levelén történõ szí-
vogatás után) a Rhinocola aceris nevû
levélbolha. 

A pajzstetvek közül a polifág fajok,
mint a Parthenolecanium corni is meg-
jelenhet a tiszafán. De ha a pajzstetvek-
re jellemzõ képzõdményt látunk rajta,
akkor nagy valószínûséggel egy másik
fajjal, a P. pomeranicum-mal van dol-
gunk. Ez a faj kifejezetten tiszafa-spe-
cialista és ritkán fordul elõ más fafajon.
Elsõsorban a hajtáson, de ha nagy
számban jelenik meg, akkor a tûkön is
megfigyelhetõ. Szívogatását gyakran
követi feketés korompenész-bevonat,
ami a tetvek nagy cukortartalmú ürülé-
kén jelenik meg. A tenyészidõszak so-
rán ivartalan szaporodással (szûznem-
zéssel) gyorsan képes nagyszámú utó-
dot létrehozni.

A pajzstetvek között van több behur-
colt, inváziós faj, amely vagy már jelen
van hazánkban (pl. Parthenolecanium

fletcheri), vagy még csak Európában
(Dynaspidiotus britannicus), de a tisza-
fa esetében potenciális kártevõvé vál-
hat.

A fák tövi részén, illetve a gyökerek
talajfelszínhez közeli részein rágnak a
gyalogormányosok (Otiorhynchus sul-
catus és O. crataegi) álcái. Alapos
szemlélõ is igen nehezen találja meg
õket, jelenlétükre utalhatnak a talajkö-
zeli hajtások sárguló tûi, vagy szintén a
talajközeli tûkön megfigyelhetõ csipké-
zés. A szúbogarak közül egyedül a fe-
kete gyökérszúról (Hylastes ater) je-
gyezték föl, hogy a tiszafán esetleg elõ-
fordulhat.

A gubacsszúnyogok közül a tiszafa-
gubacsszúnyog (Taxomyia taxi) tipikus
gubacsképzõ a tiszafán. Szereti a külön-
bözõ kertészeti változatokat is. Az arti-
csókára hasonlító gubacs a második év-
ben fejlõdik ki szembetûnõ méretûre.
Az álcák egy (kisebb) része még abban
az évben kifejlõdik, ekkor a tipikus gu-
bacsképzés is elmaradhat. A populáció
zöme azonban a következõ év augusz-
tusára alakul ki. Ennél a fajnál többször
is megfigyelték, hogy amíg a természe-
tes/õshonos állományok károsítása mi-
nimális, addig a kertekben, parkokban
gyakori. Néha a gubacsatkákkal együtt
is elõfordul, ilyenkor a kár mértékét a
különbözõ típusú gubacsok alapján le-
het meghatározni. 

Az eddig írt, az év fáin elõforduló ro-
varokról szóló összeállításokat azzal
szoktam befejezni, hogy az adott fafaj
gazdanövényként milyen jelentõs mér-
tékben járul hozzá a hazai rovarvilág
változatosságához. A tiszafáról ezt nem
lehet elmondani. Méreganyag-tartalma,
rendkívül kemény fája csupán néhány
rovarnak szolgál táplálékul.

Az év fája

A tiszafa rovarvilága

* NYME EMK EMVI

Otiorhynchus ormányos kárképe (Fotó:
Lakatos F.)

„Az év ökoturisztikai létesítménye
2011” cím elnyerésére kiírt pályázat ün-
nepélyes eredményhirdetésére, 2011.
szeptember 27-én, a Turizmus Világ-
napján került sor Budapesten, a Gerbe-
aud Cukrászda Arany Szalonjában. A dí-
jakat a VM képviseletében dr. Rácz
András helyettes államtitkár, az NGM
képviseletében dr. Nemes Andrea fõ-
osztályvezetõ, a Magyar Turizmus Zrt.
képviseletében Horváth Gergely vezéri-
gazgató adta át. A két kategóriában

összesen 22 db pályázat érkezett be,
melybõl kategóriánként 3-3 helyezést
hirdettek. Az ökoturisztikai látogató-
központ kategóriában az elsõ helyezett
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Le-
vendula háza lett, a második helyezést
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Szemlõ-
hegyi barlangja kapta, a Gyulaj Erdé-
szeti és Vadászati Zrt. Lengyel–annafür-
dõi Turisztikai és Természetismereti
Központja pedig a pályázaton a III. he-
lyezést érte el.

Az év ökoturisztikai
létesítményei
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Mint minden tavasszal, azon erdõmér-
nök-hallgatók, akik az erdészeti szapo-
rítóanyag-termesztés és nemesítés, az
erdõismerettan, az erdõmûvelés-erdõsí-
tés, valamint az erdõmûvelés-erdõne-
velés tantárgyakat lehallgatták, részt
vettek a háromnapos erdõmûvelés ta-
nulmányúton.

A Lenti Erdészet területén Gróf And-
rás és munkatársai kalauzoltak minket.
A program során elõször az erdészet, il-
letve az erdõgazdaság ismertetésére ke-
rült sor a 2010 júniusában felszentelt
magyarföldi fatemplom tövében. Ezu-
tán Palotai István emlékmûvénél Ko-
vácsné Gergácz Judit erdõmûvelési
ágazatvezetõ ismertette a térség erdõ-
gazdálkodásának történetét, a kispa-
raszti szálalás üzemmód jelenlegi lehe-
tõségét, annak elõnyeit, illetve nehéz-
ségeit (lásd még a július-augusztusi,
vándorgyûlést taglaló számot. A szerk.).
Lukács István fahasználati ágazatvezetõ
egy szálalóvágásos terület elsõ fahasz-
nálati beavatkozás végrehajtásának
eredményeit mutatta be. Ezek után
megtekintettünk egy egyhektáros, be-
kerített kísérleti területet, illetve Gróf
András igazgató egy 17 éves erdeife-
nyõ-állomány természetes erdõfelújítá-
sának történetén keresztül elemezte a
fafaj természetes felújításának elõnyeit,
végrehajtásának nehézségeit.

Másnap a Gyõri Erdészet területén
Limp Tibor igazgató köszöntötte a hall-
gatókat. A terepi program elsõ részében
megismerkedtünk az eurázsiai hód
visszatelepítésének történetével, illetve
az általuk okozott károk formáival és
mértékével. Ezután az igazgató részletes
és átfogó ismertetést adott a Szigetköz
kialakulásáról, a terület erdõgazdálkodá-
si sajátosságairól, a Duna elterelésének
történetérõl, az erdõgazdálkodás–termé-
szetvédelem–vadgazdálkodás elõtt álló
feladatokról. Majd a helyszínen szemlél-
hettük meg egy kocsányos tölgyes mes-

terséges erdõfelújítását. Délután megte-
kintettük az ásványrárói csemetekertet,
ahol Béli Ferenc kalauzolása mellett ta-
nulmányozhattuk a fehér nyár, az éger
és nemesnyárak termesztéstechnológiá-
ját, illetve az anyatelepek kialakítását és
fenntartását.

A tanulmányút harmadik napjának
délelõttjén a Zirci Erdészet nevében
Sipos László erdõmérnök, az erdészet
sík vidéki pagonyának vezetõje ismer-
tette a Márkó és Veszprém környéki
kopárterületek kialakulásának törté-
netét, illetve az egykori fenyvesítések
okait. Megtekintettünk olyan 20-50
éves állományokat, amelyekben a
lombos elegy- és fõfafajok megjelené-
sével lehetõség nyílik tarvágás nélküli
fafajcserés átalakításokra. Egy másik,
kedvezõbb termõhelyi viszonyokkal
rendelkezõ területen a csertölgy mes-
terséges és természetes felújításának
mesterfogásaival ismerkedtünk meg.
A nap hátralévõ részében a Farkasgye-
pûi Erdészet területén lévõ bükkgaz-
dálkodást mutatta be Tímár György

erdészeti igazgató. Az immár hagyo-
mányosnak mondható program kere-
tében megtekintettük a Majer Antal
nevét viselõ tanösvényt, amely a táj
honos növény- és állatfajainak bemu-
tatásán túl megismerteti a látogatókkal
(laikusokkal és szakemberekkel) az
erdõk mesterséges és természetes er-
dõfelújítási módszereit, a szálalóvá-
gást és a szálalást. 

Sajnos a három nap nagyon kevés
ahhoz, hogy hallgatóink a magyaror-
szági erdõmûvelés minden aktuális
problémájával találkozhassanak, azon-
ban e három nap – úgy vélem, s remé-
lem – hozzájárulhatott néhány fonto-
sabb fafaj, üzemmód, erdõgazdálkodá-
si és természetvédelmi probléma gya-
korlatiasabb megismeréséhez. Köszö-
netemet fejezem ki a Zalaerdõ Zrt., a
Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt., a VERGA
Zrt. és a Bakonyerdõ Zrt. vezetõinek
és minden munkatársának a tanulmá-
nyút lebonyolításában nyújtott segítsé-
gükért.

Dr. Frank Norbert 

Erdõmérnök-hallgatók tanulmányútja 

Szigetköz alacsony vízállásnál

A kiszemelt fa fejével

– Mivégbõl állsz még elõttem?!
Fejszéd a markodat marja:
Vághatod a rönköt tõben,
Törheted vesszõnyi sarjam.

Vesszõn lesiklik a fejsze.
Erõdet rönköm apasztja,
Hajk mélye ébreszti merszed,
Száz gyûrûs tuskóm lohasztja.

Százból úgy negyvenet ölt le
Fejszéd a vénségem hamván.
Rönkömmel életem dõlt le,
S végzi egy tûzrakás halmán.

– Mivégbõl álltam elõtted?!
Példának: hamvamon élek,
Feltörök, – s hiába tetted,
Hamvamba szállsz, fagyos lélek!

Aponymus, 2011

Erdész-vadász könyvek
Az alábbi témákban könyveket, illetve fo-
lyóiratokat keresek: erdészet, vadászat,
halászat, horgászat, madarászat, állattan,
növénytan, gombászat, méhészet, útleírás,
néprajz. Akár egy darab könyve van vagy
esetleg egész könyvtárat, hagyatékot adna
el, keressen meg bizalommal! 

Berdó József
tel.: +36 30 938 6178

e-mail: berdojozsef@t-online.hu
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A magyar erdõgazdálkodásban a
különbözõ társadalmi és gazdasági
változások, valamint a természetvé-
delmi elvárások erõsödése követ-
keztében elõtérbe került a termé-
szetközeli erdõgazdálkodás szüksé-
gessége, illetve a katonai területe-
ken egyes különleges rendeltetés-
bõl eredõ feladatok ellátását csak
folyamatos erdõborítással lehet biz-
tosítani. E feladatok megoldása a
szálaló üzemmóddal történõ keze-
léssel lehetséges, ezért kezdték el a
HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt.
szakemberei az Erdõgazdaság által
kezelt erdõk átalakítását szálaló
üzemmódúvá. A szakszerû szálalás-
sal történõ gazdálkodáshoz szüksé-
ges a megfelelõ elméleti és gyakor-
lati ismeretek megszerzése, ennek
érdekében 2007 óta az Erdõgazda-
ság által rendszeresen megszerve-
zett tanulmányutak keretében szá-
mos szakember (mintegy 70 ma-
gyar erdész 6 erdõgazdaságtól és a
felügyelettõl) ismerkedhetett meg a
németországi és ausztriai szálalóer-
dõk kezelésének módjával. Ebben
az évben is június 19. és 24. között
megszervezett egyhetes tanulmány-
úton a Budapesti és a Szombathelyi
Erdõgazdaság Zrt. szakemberei kö-
zösen vettek részt.

A tanulmányút keretén belül Türin-
gia területén Erfurt környéki erdõk, Ba-
jorországban az Ebrachi Erdészet által
kezelt erdõk, valamint az ausztriai Stift
Schlägl-i erdészet lucfenyves erdeinek

szálaló és átalakító üzemmódú kezelé-
sével ismerkedhettünk meg.

Az elsõ állomás Türingia volt, ahol az
erdészetvezetõk – Dr. Chris Freise veze-
tésével az Erfurti Erdészet (városi erdõk,
közjóléti, állandó borítottságú erdõgaz-
dálkodás), Dirk Fritzlar vezetésével a
Hainich-Werratali erdészet és Lutz Ei-
chorn vezetésével a Sondershauseni Er-
dészet (bükkös szálalóerdõk) – erdõgaz-
dálkodásával ismerkedhettünk meg. A
tanulmányút szervezõitõl meghívást
kaptunk és részt vehettünk a Német Er-
dészeti Tanács rendezvényének kereté-
ben az erfurti Kaisersaal-ban a tartomá-
nyi kormányzati fogadáson, ahol csapa-
tunkat a türingiai kormány erdészeti ille-
tékesei külön is köszöntötték.

A következõ állomás Bajorországban
volt az Ebrachi erdészetnél (szálalás
bükkösökben és tölgyesekben, fenyve-
sek átalakítása). Vezetõink voltak: Ul-
rich Mergner erdészetvezetõ, Gerd Hu-
ber szervizállomás-vezetõ, Rainer Neu-
mann kerületvezetõ erdész.

Az utolsó napon az ausztriai Stift
Schlägl-i Erdészetet látogattuk meg (a
Heinrich Reininger által ismertetett fe-
nyõgazdálkodás, jobbára szálalással),
vezetõnk Huber Katzlinger volt.

Vezetõinknek és a tanulmányút szer-
vezõinek a szakmai programok színvo-
nalas összeállításáért és levezényléséért
köszönettel tartozunk.

A fakitermelésrõl
A szálalás során célátmérõs fahaszná-
latot folytatnak, a faegyed akkor érik
meg a véghasználatra, amikor az adott

célátmérõt eléri. Ez a méret függ a fa-
fajtól, a termõhelytõl (jobb termõhe-
lyeken magasabb) és a választéktól
(minél értékesebb a választék, annál
nagyobb az átmérõ). Javafák érdeké-
ben végzik a fahasználatokat, felsõ ál-
lomány-szintben végzik a gyérítést, az
alsó szint feladata a törzsárnyalás és
talajtakarás a gyomosodás ellen. Az
újulat eredménye és nem célja a faki-
termelésnek. A kivágandó fák kijelölé-
se a kerületvezetõ erdész feladata. Ja-
vafa mindig csak a termõhelynek meg-
felelõ, vitális, jó törzsminõségû fae-
gyed lehet. A javafák számát az újulat
szempontjából kell meghatározni.
Bükkösökben 12-15 méteres tõtávol-
ságokkal 30-40 db javafát jelölnek
hektáronként, a fényigényes tölgy
esetében ritkább hálózatban 12-20
db/ha javafát. A lucfenyvesek árnytû-
rõbb újulata felett 8-9 méterenként jó-
val sûrûbben jelölnek javafákat.

Célállomány-típus megállapításánál
a természetes elõfordulást elõnyként
értékelik, csak a termõhelynek megfe-
lelõ fafajokat alkalmaznak, a lucfenyõ
alkalmazását aszály és széldöntés érzé-
kenysége miatt igyekeznek mellõzni.
Thüringiában inkább bükkösök létre-
hozására törekednek a tölgyesek meg-
tartása mellett, Bajorországban a lomb-
elegyes bükkösök létrehozására, vala-
mint a megfelelõ termõhelyeken – Né-
metországban és Ausztriában is – a je-
genyefenyõ-elegyes fenyvesek kialakí-
tása a cél.

A fahasználatok kivitelezése a vágás-
jelöléssel kezdõdik, a javafák és a ha-

Tanulmányút szálaló üzemmódban
kezelt erdõkbe

1. kép: Javafa és fejlõdõ újulatkúp bükkösben 2. kép: Lucfenyõ felújulása szélkár után
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gyásfák meghatározása az elsõ. Majd
meghatározzák a beteg, kiszáradt stb.
mindenképp eltávolítandó faegyede-
ket. Ezután a javafák megsegítése érde-
kében kivágandókat és végül a vágás-
érettséget (célátmérõt) elért faegyede-
ket jelölik ki. A jelölés minden esetben
jól láthatóan és részletesen történik, kü-
lön jelölve a közelítõ nyomokat, javafá-
kat, „biotopfákat” és kivágandókat. Ez
részben a munkafolyamatok könnyebb
elvégzése és ellenõrzése, részben a
közvélemény könnyebb tájékoztatása
érdekében történik.

A fahasználatok elvégzése „harvesz-
teres” vagy motorfûrészes technológiá-
val történik. Jellemzõen Németország-
ban drága az élõmunkaerõ, ezért a
„harveszteres” technológiát részesítik
elõnyben, csak az értékes választékot
adó kitermeléseket végzik motorfû-
résszel. Az Ebrach-i erdészetnél a költ-
ségek csökkentésére egy erdõrészlet-
ben több technológiát is használnak. Az
értékes faanyagot saját dolgozóik kiter-
melik és felkészítik, majd a kevésbé ér-
tékeset anyagot harveszterrel termelik,
a visszamaradó tûzifának alkalmas
egyedeket a lakossággal készíttetik fel,
ennek megfelelõen háromféle jelölést
alkalmaznak a vágásjelölések során.
Ausztriában fordított a helyzet, ott elsõ-
sorban a motorfûrészes technológiákat
részesítik elõnyben, mivel a „harveszte-
res” technológia drágább. 

A fahasználatok visszatérési ideje
változó. Elmondható, hogy több kisebb
mértékû fahasználattal kezelik erdeiket.
Türingiában a visszatérési idõ 3-6 év a
közelítõ-nyomok védelme érdekében
(hogy minél kisebb legyen az egy alka-
lommal leszállítandó faanyagmennyi-
ség), ugyanitt magánerdõkben 8 év, Ba-
jorországban általában 5 év. A Schlägl-i
Erdészetnél a területi alapon 6 részre

van felosztva az erdõterület, ennek
megfelelõen 6 év a visszatérési idõ.

A gazdálkodás minõségét, Magyaror-
szághoz hasonlóan, 10 évenként ellen-
õrzi a hatóság, mégpedig a hektáron-
kénti élõfakészlet változatlanságát ala-
pul véve.

Az erdõ feltártságáról
A közelítés a választék méretétõl és a
terepviszonyoktól függõen forwarder-
rel vagy markolós és csörlõs vonszoló-
val történik. A közelítõ nyomokat 20-30
méterenként (harveszteres technológiá-
nál) vagy 50 méterenként (motorfûré-
szes technológiánál) alakították ki.
Ausztriában üzemi térképen rögzített
közelítõnyom-hálózatot hoztak létre,
sûrûsége átlagosan 150 fm/ha.

A kitermelt fát erdészeti utakon
szállítják ki. Magas a feltártság, 30-35
fm/ha, a Schlägl-i Erdészetnél a nehe-
zebb terepviszonyok mellett ez 45
fm/ha nagyságrendet jelent. Az utak
nagy oldalirányú lejtéssel, domború
szelvénnyel készülnek, bevágásban
és töltésben is. Az útjaik egyébként
szelvényes földutak, általában teljes
szelvényben kõzúzalékkal burkoltak
(a padka is). Ez a szelvény jellemzõ
mind Németországra, mind Ausztriá-
ra. Az utak mellett a vízelvezetõ rend-
szer (árkok, folyókák) jól karban tar-
tott.

Az erdõmûvelésrõl
Az erdõ felújítása csaknem minden
esetben természetes úton történik a vá-
gásos üzemmódban kezelt részeken.
Ültetési munkára csak elegyítés során
kerül sor, amikor nem áll rendelkezésre
magszóró fa (elegyetlen lucfenyvesek
átalakítása során), ápolási munkát pe-
dig csak a fõfafajt veszélyeztetõ cseme-
ték visszaszorítása érdekében kell vé-

gezni (pl.: a bükk-konkurencia csök-
kentése a tölgy érdekében).

A csemeték legveszélyesebb károsí-
tója a vadállomány, elsõsorban az õz.
Ellene vadászattal, veszélyeztetett terü-
leten kerítéssel. illetve egyedi védelem-
mel védekeznek.

A fakitermelések során nagy
mennyiségû holt fát, és úgynevezett
„biotopfát” hagynak vissza a területen,
amelyet sosem termelnek ki, amelyek
számos rovar- és madárfaj számára ad-
nak élõhelyet.

A közjóléti feladatokról
Mindenhol nagy figyelmet fordítanak a
közvéleményre és arra, hogy a közjólé-
ti feladatukat az azt szolgáló erdõrészle-
tek minél jobban elláthassák. Több 100
km turista- és bicikliút kialakítása tör-
tént meg az elmúlt években az erdésze-
teknél. Az utak tájékoztató-táblákkal
vannak ellátva, amelyek az erdõgazdál-
kodásról, természetvédelemrõl, illetve
magáról a tájról szólnak, ahol a kirán-
duló elhalad. Türingiában a civil szerve-
zetekkel folyamatos kapcsolatot tarta-
nak fent és rendszeresen megszervezett
rendezvényeken tájékoztatják õket a
gazdálkodásról, az erdõk helyzetérõl.
Az Ebrach-i erdészetnél a tájékoztató
táblákon szerepelnek a kerületvezetõ
erdészek elérhetõségei, amelyeken bár-
ki kérdezhet az erdõvel kapcsolatos is-
meretek felõl. Az erdészek idõszakon-
ként fogadóórát tartanak a civilek minél
jobb tájékoztatása érdekében. A gazdál-
kodás során kisebb mértékû fakiterme-
léseket végeznek ezeken a területeken,
az ideálisnál nagyobb élõfakészletet
tartanak fent és fokozott figyelmet for-
dítanak a túra-útvonalak mellett találha-
tó veszélyes fák kitermelésére.

Urbán Tibor
mûszaki vezetõ, Uzsa

3. kép: Domború szelvénnyel kialakított erdei út 4. kép: Egyedi, vadkár elleni védelem
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Magyar sikert hozott a
„Fiatalok Európa Erdei-
ben” (Young People in Eu-
ropean Forests) tanulmá-
nyi verseny 2010/2011-es
nemzetközi döntõje. A bu-
dapesti Baár-Madas Református Gim-
názium diákjai bizonyultak a legjobb-
nak a 11 ország részvételével tartott
megmérettetésen. 

A verseny célja, hogy a középiskolás
diákok megismerjék Európa és az eu-
rópai országok erdeit, az erdõk termé-
szet- és környezetvédelemben betöltött
szerepét, valamint az erdészek munká-
ját. A kiírók szándéka szerint ezen is-
merettel közelebb kerülnek a fenntart-
hatóság elvének megismeréséhez, és
megtapasztalják, hogy a természeti erõ-
források megõrzése nem csupán szû-
kebb környezetükben, de európai szin-
ten is fontos feladata az ott élõknek.

A verseny nemzeti és nemzetközi
fordulókból állt. A versenyre 2-3 fõs
csapatok – 12-18 évesek – jelentkezhet-
tek. A hazai versenyt az Országos Erdé-
szeti Egyesület és a Kitaibel Pál Közép-
iskolai Biológiai, Környezetvédelmi Ta-
nulmányi Verseny szervezte.(A felké-
szüléshez a Pilisi Parkerdõgazdaság
adott otthont.) A nemzeti döntõ elsõ
helyezettje – a Baár-Madas Református
Gimnázium csapata – szerezte meg a jo-
got a nemzetközi döntõben a magyar
színek képviseletére. 

A nemzetközi döntõ Lengyelország-
ban, az ezer tóról ismert Masuria régió-
ban került megrendezésre, ahol 11 or-
szág csapata mérte össze tudását és
felkészültségét. A meghívott vendégek
között volt Marek Konopka, a lengyel
országgyûlés képviselõje, Andrzej Or-
zechowski, Ruciane Nida város polgár-
mestere, Zbigniew Opalach, Pisz me-
gye prefektusa, valamint Andrzej Now-
icki, a rendezvénynek otthont adó
Lengyel Államerdészet Bia³ystok Re-
gionális Igazgatóságának igazgatóhe-
lyettese is.

A megnyitó ünnepi hangulatához a
Maskuliñskie Erdõfelügyelõség vadász-
kürtösei is hozzájárultak.

A döntõ elsõ része – az Európa és a
csatlakozott 19 ország erdeirõl szóló
teszt – 50 kérdésbõl állt. (A csatlakozott
országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Cseh Köztársaság, Észtország, Finnor-
szág, Németország, Görögország, Ma-
gyarország, Litvánia, Lettország, Norvé-

gia, Lengyelország, Portugália,
Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Svájc és Ukrajna.) A tesztben 4
lehetséges válaszból kellett ki-
választani az egyetlen helyeset. 

Az élményszámba menõ ha-
jóút végén a döntõrõl tudósító Lengyel
Televízió fogadta a résztvevõket.  

A döntõ második része a közeli erdei
oktatási központban – amely egykor
magpergetõ volt – kapott helyet. Az
egyes nemzetek csapatai erdeik fontos-
ságának és szépségének bemutatását
kapták feladatul, maximum 15 perces
elõadásban. A prezentáció módját sza-
badon választhatták. 

A 12-18 éves diákok kitûnõen meg-
birkóztak a feladattal, az elõadások
egytõl-egyig igen magas színvonalon és
kreatívan közelítették a megadott té-
mát. A versenyzõk dolga nem volt egy-

szerû, mert az elõadásokat egyrészt a
felnõttekbõl álló Nemzetközi Verseny-
bizottság, másrészt a résztvevõ diákok
maguk is pontozták.

A döntõ ezen részében jelen volt
Lengyelország Környezetvédelmi Mi-
niszterhelyettese, Janusz Zaleski is, aki
megtekintett néhány prezentációt, köz-
tük a magyarokét is, ami igazán jól sike-
rült. Két vezérfonalon futva – mézkósto-
lóval színesített – vetítettképes elõadás-
ban mutatták be egyrészt a legfonto-
sabb hazai fafajokat, másrészt az erdõk-
nek a néphagyományokban való megje-
lenését. A prezentációt a csapat leány
tagja magyar nyelvû népdallal zárta, au-
tentikus elõadásmódja fergeteges sikert
aratott 

Az elõadásokat követõ zenés esten
mód nyílott a csapatok közötti ismerke-
désre is. 

Mindeközben a Nemzetközi Ver-
senybizottság tagjai egész este kemé-
nyen dolgoztak, értékelték a teszteket
és összesítették a pontokat. Íme a vég-
eredmény:

1. hely: Magyarország (80,1 pont)
2. hely: Lengyelország (72,5 pont)
3. hely: Lettország (72,5 pont)
4. hely: Ausztria (71,8 pont)
5. hely: Csehország (71,7 pont)
A magyar csapat szoros versenyben

nyert! A csapat tagjai: Kemenes Anna,
Pásztori Zsolt, Újvári Gergely. Felkészí-
tõ tanáruk Vetlényi Dávid. 

A díjakat dr. Marian Pigan, a Len-
gyel Állami Erdészet fõigazgatója adta át.

A házigazdák a legjobb prezentációt
tartó portugál csapatot különdíjban ré-
szesítették. A három portugál diáklány
nagyon kreatívan, színházi elõadás for-
májában közelített meg a témát.

A kastélyszállóban ez idõben az EU
környezetvédelmi és erdészeti témájú
miniszteriális konferenciája zajlott. Így a
díjátadót követõ munkaebéd során a
fiatalok találkozhattak a konferencia
résztvevõivel, így Szepesi Andrással, a
VM Erdészeti, Halászati és Vadászati
Fõosztályának munkatársával is, aki
gratulált az elért a szép eredményhez. A
szervezõk és a diákok az alkalmat fel-
használva megköszönték a VM elvi tá-
mogatását. (Remélhetõ, hogy jövõre en-
nél többre futja. A Szerk.)

A Nemzeti és a Nemzetközi Verseny-
bizottság szeretettel meghív minden
diákot, hogy vegyen részt a YPEF verse-
nyen 2012-ben!  

Kovácsevics Pál – OEE
Hoczek László – 

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai,
Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny

Magyar siker nemzetközi döntõben
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A Szilvásváradi Erdészetnél volt a talál-
kozó. Az Egererdõ Zrt. képviselõi a haj-
dani szociális épületbõl kialakított új er-
dészeti irodában fogadták a szakosztály
tagjait. Urbán Pál és Dobre Csaba kö-
szöntõ szavait követõen Grédics Szilárd
erdészetvezetõ bemutatta az erdészetet,
majd ismertette a futó európai uniós pro-
jektet. Ennek keretében megújult a Sza-
lajka-völgy, az erdei vasút, a szabadtéri
erdészeti múzeum. A vetített képes is-
mertetõ után Kosztka Miklós, a szakosz-
tály elnöke tartott elõadást az erdészeti
útépítés gyakorlatában elõforduló leg-
kritikusabb geotechnikai problémáról, a
talajmozgások miatti csúszásokról. 

Hangulatos vonatozás után séta kere-
tében tanulmányozhatták az igen színvo-
nalas beruházásokat, és az elsõk között
nézhették végig az újonnan megnyílt er-
dészeti szabadtéri múzeumot. Szó esett a
Bükk-fennsík hajdani feltárásáról, a meg-
maradt mûszaki emlékekrõl. Megemlé-
keztek Jáhn Ferencrõl és Király Lajosról,
akik a térség és az ország erdõgazdálko-
dásában jelentõs szerepet játszottak. A te-
repi programok során Wágner Tibor szak-
osztály-tagtársunk helyi erdészettörténeti
ismereteit osztotta meg velünk. 

A felsõtárkányi Táltos fogadó hangu-
latos vadásztermében az éjszakába nyú-
ló beszélgetésen szó esett erdõgazdál-
kodásunk és azon belül az erdészeti
kommunikáció és az erdõfeltárás aktuá-
lis kérdéseirõl.

Másnap reggeli után a csapat eluta-
zott a Parádfürdõi Erdészet területére.
Tóth László erdészetvezetõ köszöntõje
után megnézték a Somhegyi úton kelet-
kezett csúszást, és szakmai vélemény-
csere keretében igyekeztek ötleteket ad-
ni a probléma megoldásához. Mint min-

den hasonló esetben, az útban keletke-
zett károkért elsõsorban a víz a felelõs.
Ezek a problémák gondos elõrelátással
és mûszaki megoldásokkal elkerülhe-
tõk, de sokszor a költségek fedezete hi-
ányzik. Mindenesetre költség–haszon-
elemzéssel egyértelmûen eldönthetõ a
beavatkozások indokoltsága. A követke-
zõ programpont a Várbükki út felújítási
munkáinak a tanulmányozása volt.

Az Egererdõ Zrt. feltáró úthálózata az
egyik legfejlettebb az erdõgazdaságok kö-
zött. Sajnálattal kell azonban megállapíta-
ni, hogy ez a komoly vagyon az anyagi
háttér szûkössége miatt egyre romlik. A
rendszeres karbantartás hiányosságai és
az amortizációs idõtartam utáni felújítások
elégtelenek. Ugyanez tapasztalható szinte
valamennyi erdõgazdaságnál. Az erdõfel-
tárási tevékenység ma mélyponton van,
egyre gyakrabban találkozni szakszerût-
lenséggel és igénytelenséggel. Ez pedig
nem csak pénzkérdés. Külsõ forrásként
csak támogatás képzelhetõ el, mivel a ma-

gyarországi erdõk a gazdálkodást jellem-
zõen korlátozó szabályozási környezet-
ben nem tudják kitermelni a gazdaságilag
és mûszakilag indokolt beruházások fede-
zetét. Az ebbõl fakadó következmények
természetkárosításhoz és végeredmény-
ben az erdõvagyon értékének csökkené-
séhez is vezetnek. Ugyancsak aggasztó,
hogy a mûszaki tervek és munkálatok hi-
ánya, valamint az erre a területre speciali-
zálódott szakembergárda csökkenése a
szakmai tudás és a gyakorlati tapasztala-
tok erodálódását is okozza. Meg kell men-
teni és õrizni, amink van, és ebben elsõd-
leges a tulajdonos felelõssége. Az erdésze-
ti kommunikációban ki kell hangsúlyozni
ezt a kérdést a döntéshozók célcsoportja
felé irányított üzenetekben. 

A lehetõségért és a programért kö-
szönet a találkozó házigazdájának az
Egererdõ Zrt.-nek, elsõsorban Kaszala
Judit szakosztály-tagtársunknak oda-
adó és gondos szervezõ munkájáért.

Gerely Ferenc

Az Erdõfeltárási Szakosztály Parád
térségében
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Idén a Gemenci Zrt. látta vendégül er-
dészeinket. Pörbölyön Babos Imre
nyugdíjas erdészkolléga, aki a két na-
pon keresztül fáradhatatlan kalauzunk
volt, számszerû adatokat is felsorolva
mutatta be az erdõgazdaságot és rövid
filmvetítés keretében adott elõzetest a
ránk váró látványokról. Az erdészeti
gyûjtemény és méhészeti múzeum
megtekintése után jellegzetes bajai ha-
lászlével és rétesekkel csillapították éh-
ségünket. No és elõtte a „Gemenci ret-
tenetes” törkölypálinka, közben az er-
dészet kiváló vörösbora is fokozta a jó
hangulatunkat.

Ebéd után Bátaszék felé vettünk
utunkat. Útközben betértünk Somlay
Dénes nyugdíjas erdész és a fia kövesdi
présházába, ahol az õ házi pálinkájukat
és jóféle rizling borukat is „vizsgálat tár-
gyává” tettük.

Következõ programpont Bátaszék
nevezetessége, a cisztercita apátság
romkertjének és templomának meglá-
togatása volt, ahol Sümegi József gimná-
zium-igazgató szakszerû és részletes is-
mertetés adott a hely 12.századig

visszanyúló nevezetes történelmérõl.
Elõtte felesége mutatta be a régi sváb
házban kialakított helytörténeti múze-
um látványosságait, amely a városka
három nemzetiségének korábbi min-
dennapjaiba engedett bepillantást.

Ezután a bátaszéki erdészetvezetõ,
Janács Gergely erdõmérnök látott ven-
dégül minket erdészete központjában,
abban a házban ahol Koltay György er-
dõmérnök (ismert nemes nyár klónok
kinemesítõje, akinek fafajtáit mi is alkal-
mazzuk munkánk során) élt és dolgo-
zott. A szakmai ismertetõ és beszélgetés
kapcsán megvitattuk munkaterületeink,
a felsõ Duna-ártéri szigetvilág, a Sziget-
köz és az alsó Duna-ártér, Gemenc ha-
sonló adottságait, gazdálkodásaink
múltbéli és jelenlegi problémáit, kitérve
a vízgazdálkodási és természetvédelmi
problémák számtalan aspektusára.

Vacsorára visszatértünk Pörbölyre,
ahol a helybéli kollégák, többek között
Ferenc László helyi csoporttitkár társa-
ságában éjszakába nyúló borozgatás és
baráti beszélgetés után hajtottuk álomra
fejünket az erdei iskola szálláshelyén.

Szombaton csípõs reggelre ébred-
tünk, de a frissebbek és vállalkozó ked-
vûek napfelkelte tájt kisétáltak az árvíz-
védelmi töltésen belül kialakított vad-
megfigyelõhöz, ahol a híres gemenci
vadállományt néhány szarvas és vad-
disznócsalád képviselte.

Reggeli után Bajára autóztunk be,
ahol idegenvezetõ mesélt a város törté-
nelmének fontosabb eseményeirõl és
mutatta be a város nevezetességeit, me-
lyek közül az ortodox görög katolikus
templomot és a szerb temetõ felújított
kápolnáját belülrõl is megcsodáltuk.

Rövid idõt töltöttünk még a bajai piac
tarka forgatagában is és sétáltunk egyet
a Sugovica Duna-ág partján is. A hajóál-
lomáson Csonka Tibor vezérigazgató is
köszöntötte társaságunkat, majd be-
szálltunk az erdõgazdaság Gemenc
névre hallgató sétahajójába, amellyel jó
másfél óra alatt felhajókáztunk a na-
pokban kissé megáradt Dunán a ge-
menci vadászházig, gyönyörködve a
szélesen elterülõ folyó és a partján las-
san õszi színben pompázó erdõk látvá-
nyában. Az áradás kissé megzilálta a ki-
kötõmólót, ami egy kis nehézséget
okozott a kikötésben, de végül szeren-
csésen partra vergõdtünk. Átszálltunk
az erdei kisvasútra, amivel mintegy két
óra alatt zötykölõdtünk végig az ártéri
erdõk fái között vissza a pörbölyi kiin-
dulópontunkra. Többször megálltunk,
kiszálltunk tanösvénynél, madármegfi-
gyelõnél, néha egy-egy szarvas, vad-
disznó is feltûnt az út mentén. A „Las-
si” állomáson, az egykori erdészház-
ban, ahol útikalauzunk Babos Imre
nyugdíjas erdészkolléga pályafutása
alatt több évtizedig lakott, a halászati
múzeum relikviáit tekintettük meg és
hasonlítottuk össze a szigetközi ta-
pasztalatainkkal.

Kép és szöveg: Greguss László Géza 
titkár

Kisalföldi erdészek Gemencen
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Példamutató szakmai napot és családi
összejövetelt tartott a Gyõr-Moson-Sop-
ron megyei Magánerdõ-gazdálkodási és
Környezetvédõ Helyi Csoport 2011.
augusztus 6-án.

Felpécen Bognár Tibor erdésztech-
nikus volt házigazdája a rendezvény-
nek. Szakember fiainak egyike mutatta
be fafeldolgozó és bútorgyártó tevé-
kenységüket.

A helyi evangélikus templomban
megemlékeztek a közelmúltban elhunyt
Németh Ferenc Bedõ-díjas erdészrõl, a
HCS alapító elnökérõl, késõbb tisztelet-
beli és örökös elnökérõl. Kovács Jenõ er-
désztechnikus az Erdészbecsület tanszé-
ken tartott elõadást életútjáról, élete lel-
ki-szellemi értékrendjérõl.

A kárpátaljai Visk református lelké-
sze, Jenei Károly részletesen beszámolt
a településén folyó magyar óvoda felú-
jítási munkálatairól, majd Szabó Vendel
technikusi alelnök, a HCS gazdasági
ügyintézõje adott rövid tájékoztatást a

Helyi Csoportnak az óvoda javára foly-
tatott adománygyûjtési és támogatási te-
vékenységérõl.

Smideliusz András lelkész rövid ige-
hirdetése után Jankovics Béla lelkész is-
mertette Felpéc történetét.

Ezt követõen a rendezõk további
szakmai programra invitálták a résztve-
võket: lényegében azonos termõhelyen
különféle fafajú erdõtelepítések és fiata-
los faállományok összehasonlító elemzé-
sére. Édl Tibor vadgazdatechnikus magán-
erdõ-gazdálkodási és vadgazdálkodási
tapasztalatairól osztotta meg gondolatait,
amelybõl nem hiányozhatott a minde-
zektõl idegen „tájhasznosítási” kísérletek
(erdei motokrossz stb.), mint konfliktus-
források megemlítése sem. 

A felpéci Sések természetvédelmi te-
rület meszes homokpusztai borókásá-
ban az Erdõk Nemzetközi Éve kapcsán
Bognár Tibor és Bolla Sándor tartottak
táj- és erdõtörténeti ismertetõt.

A felpéci tájházban mindezek után a
fõszerep már a kulináris élvezeteké
volt. A szervezés sokrétû munkáját Pin-
tér Csaba, a helyi csoport titkára koor-
dinálta.

Szöveg: Bolla Sándor, 
fotó: Halász Gábor, Pápai Gábor

A Gyõr-Moson-Sopron megyei Magán-
erdõ-gazdálkodási és Környezetvédõ
Helyi Csoport rendezvénye

Kovács Jenõ elõadását tartja
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A XV. Országos Erdészeti és Faipari
Sportnapok házigazdája ezúttal az Er-
dészeti és Faipari Dolgozók Szakszer-
vezetének Balassagyarmati Alapszerve-
zete volt. A szervezés feladatait az Ipoly
Erdõ Zrt. vállalta magára.

A mintegy hatvan benevezett sár-
kányhajókból tekintette meg Vác pano-
rámáját, amit gyalogos városnézés köve-
tett, melynek egyik érdekessége a Sajdik
Ferenc-gyûjtemény megtekintése volt.

A megnyitón Halmágyi János EFDSZ-
elnök és Haraszti Gyula vezérigazgató-

helyettes köszöntötte a lengyel, horvát
és román delegációkat. 

A 11 versenyszámban folyó vetélke-
dést nehezítette a rekkenõ hõség, ami
egyedül az úszókat nem hátráltatta. 

A vetélkedõ „felfedezettje” az Ipoly
Erdõ színeiben induló 12 éves Úrhegyi
Márton volt, aki sorban „mattolta” el-
lenfeleit. A legeredményesebb erdõgaz-
daságnak járó elismerést a zalaiak vi-
hették haza. De végül is a kétnapos ren-
dezvényre is igaz a coubertini mondás:
„nem a gyõzelem, hanem a részvétel a
fontos”. 

Ipoly Erdõ Zrt.

Sport – Vác – szakszervezet

Kiemelkedõ sikert ért el a SEFAG Zrt.
két fotósa Horvátországban az idén
nyolcadik alkalommal meghirdetett Er-
dõ az erdész szemével címû nemzet-
közi fotókiállításon. Az egyéni kate-
góriában Böhm István elsõ helyezést
ért el a Balett címû fotójával, míg a kép-
sorozatok versenyében Major László

második helyezett lett az Évszakokat
bemutató fotósorozatával. 

A korábbiakhoz képest idén bõvült a
„felhozatal”: hat ország – Bosznia Her-
cegovina, Csehország, Szlovákia, Ma-
gyarország, Szlovénia és természetesen
a hazai horvátok – ötven alkotója 223
fotóval vett részt a pályázat lezárása

utáni kiállításon. A kiállítást a bjelovari
Városi Múzeumban nyitották meg a
Horvát Erdõk Napja tiszteletére. Egyes
fotók azonban még ennél is nagyobb
utat jártak meg, ugyanis az Erdõk Nem-
zetközi Éve alkalmából a képek egy ré-
szét New Yorkban kiállították. 

Detrich Miklós

Magyar erdészek sikere nemzetközi
fotókiállításon

Fakitermelés
Kárpátalján 
2010-ben a megyei adminisztráció adatai
szerint mintegy 157 millió hrivnyát (közel
4 milliárd forint) fordítottak erdõgazdálko-
dásra Kárpátalján. Növekedett az ágazat
dolgozóinak átlagbére is, ami 1800 hriv-
nyát (kb. 45 ezer forint) tesz ki. Tavaly a
fakitermelés 14,2 százalékkal nõtt, az éves
mennyiség elérte a 867,8 köbkilométert. A
kivágott famennyiség 70 százalékát erdõ-
ritkítás, erdõfelújítás céljából termelték ki. 

(MTI)
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Szeptember folyamán, a Baróti Magán-
erdészet vendégeiként hat németorszá-
gi egyetemista tartózkodott háromhetes
szakmai tanulmányúton Erdõvidéken.
A göttingeni Georg-August Egyetem er-
dészmérnöki, illetve biológia karának
másod- és harmadéves hallgatói elõször
jártak Erdélyben. Erdõvidéki ittlétük so-
rán – a szakmai tevékenységekben, er-
dészeti munkálatokban való részvétel
mellett (erdõrészek kijelölése, bélyeg-
zése, csemeték ápolása, vadászösvény
stb.) – kistérségünk, illetve megyénk
számos turisztikai látványosságát, ér-
dekességét keresték fel. Meglátogatták
a Szent-Anna tó környékét, a Vargyas-
szorost, az erdõfülei tanösvényt, a fel-
sõrákosi külszíni bányát és az ott talált,
Erdõvidék Múzeumában kiállított
masztodon leletet is. Különleges és
emlékezetes élményt jelentett számu-
kra a kakukkhegyi szénégetõk meglá-

togatása, illetve a medvelesen való
részvétel is. 

E sorok írója a köpeci szil második ta-
karítási akciójánál találkozott velük,
ahová házigazdájuk, Kádár Tibor Sándor
erdészmérnök javaslatára és kíséretében
érkeztek. A magánerdészet fiatal szakem-
bere elmondta, hogy a közelmúltban egy
mesteri részképzésen vett részt a soproni
Erdõmérnöki Karon és ott találkozott, il-
letve barátkozott össze a németországi,
szakmai gyakorlatukat végzõ egyetemis-
tákkal, majd meghívta õket Erdõvidékre
és õk szívesen el is jöttek. Az erdei öko-
szisztémák ökológiáját tanuló és kutató
fiataloktól a nálunk tapasztaltakról érdek-
lõdtünk. Örömmel mesélték, hogy na-
gyon szép helyeken jártak, de ugyanak-
kor szomorúan jegyezték meg azt is,
hogy az itt élõk nincsenek tudatában
azoknak az értékeknek, amelyekkel ren-
delkeznek, hiszen némi anyagi haszon-

ért, olyan értékeket pazarolnak el, ame-
lyekre Németországban sokkal jobban vi-
gyáznak. Itt az emberek sok helyen tönk-
reteszik a természeti és lakókörnyezetü-
ket, régi, egyediséggel rendelkezõ házai-
kat – a jelenkori káros divat hatására – jel-
legtelenné alakítják. Véleményük szerint
a lehetõ legkevesebbet kellene változtat-
ni a környezeten, hiszen épp ez az, ami
érdekes a nyugati turisták számára. Be-
szélgetésünk végén, az összességében
hasznosnak értékelt szakmai gyakorlatot
követõen, Kádár Tibor Sándor erdész-
mérnök abbéli reményének adott hangot,
hogy ezentúl évente sikerül hasonló
szakmai tapasztalatcserére meghívni né-
metországi egyetemistákat, de ugyanak-
kor a soproni Erdõmérnöki Kar hallgatóit
is szívesen látnák, ezáltal is hozzájárulva
Erdõvidék ismertségének növeléséhez. 

Demeter Zoltán
Erdõvidék hetilap

Erdõvidék német szemmel

Nagy érdeklõdéssel vártuk  a Gyulaj Er-
dészeti és Vadászati Zrt. központjában
Baumgartner Zsoltnak, a Formula-1-es
magyar versenyzõjének elõadását, aki a
természetet kedvelõként nagy érdeklõ-
déssel figyeli erdészszakmánkat. Erre az
élménybeszámolóra a „klubtagokon” kí-
vül, a „nem erdész” érdeklõdõk, sõt fiú-
gyermekeink is kíváncsiak voltak. Az
elõadáson hallhattunk és videófelvétele-
ken láthattunk megannyi izgalmas törté-
netet a versenyzõ életútjának a kezdeté-
rõl, a Forma 1-es versenyzés kulisszatit-
kairól, az „izzó, forró boxutcák” esemé-
nyeirõl, és a verseny balesetekrõl. 

Baumgartner Zsolt 1997-ben a német
Formula Ford, 1998-ban a brit Formula
Renault Winter-sorozat futamain ver-
senyzett, 1999-ben az Európa-bajnoksá-
got harmadikként zárta. 2001-tõl a nem-

zetközi Formula-3000 szériában autó-
zott a 2003-as Formula-1 magyar nagy-
díj megrendezéséig. A magyar nagydíj
szabad edzésén a Jordan-istálló  egyik
versenyzõje megsérült, ezután Zsolt he-
lyettesítette õt a Hungaroringen és még
ebben az évben Monzában. 2004-ben a

Minardi-Coswort csapata szerzõdtette
le teljes szezonra.

A Kanadában élõ magyarok a 2004.
évi Montreálban zajló versenyfutamon
vendégségbe hívták Baumgartner Zsol-
tot az olasz Minardi csapatban versenyzõ
csapattársakkal egyetemben, stílusosan
egy „ellenlábas” FERRARI étterembe. A
legjobb eredményei: kilencedik hely a
monacoi futamon és Indianapolisban, az
amerikai nagydíjon a nyolcadik hellyel
megszerezte Magyarország elsõ pontját
a világbajnokság történetében.

A 2004-es évad nagy élményeket
szerzett a magyar autóversenyzõnek,
sajnos megfelelõ sponzor hiányában az
ezt követõ évben a versenyzést már
nem folytathatta.

Firbás Nándor HCS titkár, 
fotó: Antli István

Bokszutca a Tamási Helyi Csoportnál
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Idén ötödik alkalommal rendezte
meg az Ipoly Erdõ Zrt. Diósjenõi Er-
dészete a Börzsönyi Hegyi Félmara-
tont és Családi Sportnapot. Az ese-
ménynek és a három távon induló
verseny startjának az uniós támoga-
tásból elkészült és a nagyközönség-
nek átadandó Diósjenõi Erdei Sza-
badidõpark adott otthont. 

A versenyzõk három távra nevezhet-
tek: a 21097 méteres félmaratonra, a 7 ki-
lométeres kismaratonra és a gyerekek-
nek szánt, 3100 méteres mara-
tonkára. 

„Hagyomány, hogy ezt a
népszerû, hegyi erõpróbát
családi sportnappal is egybe-
kötjük, hiszen sok versenyzõ
kísérõkkel, gyerekekkel ér-
kezik – mondta el Zanati
László, a szervezõ Diósjenõi
Erdészet vezetõje. – Idén elõ-
ször azonban már különleges
környezetben rendezhetjük a
startot, illetve fogadhatjuk a
kísérõket, hiszen az Európai

Unió és a Magyar Állam támogatásának
köszönhetõen, az Észak-Magyarországi
Operatív Program (ÉMOP) révén elké-
szült a Diósjenõi Erdei Szabadidõpark.
Ez a hely ideális célpont lehet osztályki-
rándulásokhoz, csoportos, családi ren-
dezvényekhez, de kiváló indulási vagy
érkezési állomása lehet a Börzsönyt
meghódítani akaróknak is. A négy hek-
táron elkészült turisztikai attrakciók ki-
váló programot kínálnak majd azoknak
is, akik a mostani futóverseny résztve-
võit kísérik vagy figyelik.”

A Börzsöny keleti bejáratát vigyázó
diósjenõi erdõgondnoki ház körüli, 4
hektáros területen létrejött Diósjenõi
Erdei Szabadidõpark annak az uniós
forrásból megvalósuló ökoturisztikai
fejlesztésnek a része, amit az Ipoly Erdõ
Zrt. tavaly kezdett el. 

Az ÉMOP projekt részeként Diósje-
nõn parkerdei környezetben, a Bör-
zsöny erdeinek sokszínûségét idézõ,
tájékoztatótáblákkal jól ellátott sétaút
épült, amely egy különleges fahídon is
átvezet. Az út mentén pihenõhelyek,

játszóterek, sportpályák, ál-
latsimogató és mini-golfpá-
lya várja a kirándulókat. A
csoportosan érkezõket fedett
rendezvénytér, a piknikezni
vágyókat szabadtéri tûzrakó
helyek fogadják. A látogatók
kényelmét a Börzsönyrõl tá-
jékoztató információs pult,
erdei teázó, a környék ter-
mékeit kínáló ajándékbolt és
kulturált mosdók szolgálják.

Fotó: Pápai Gábor
(OEE Online)

A Diósjenõi Erdei Szabadidõparkból
startolt a félmaraton
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Elnökségi ülés vitatta meg az 
erdészeti szakirányítói 
támogatások helyzetét

A MEGOSZ 2011. október 11-én elnök-
ségi ülést tartott részben a Szövetség
anyagi helyzetét, részben a szakirányí-
tási támogatás körül kialakult problé-
mát megvitatandó. Ez utóbbival kap-
csolatban elhangzott, hogy bár a vi-
dékfejlesztési tárca illetékes államtitká-
rának határozott ígéretét bírtuk a tá-
mogatások még idén történõ kifizeté-
sére (lásd Erdészeti Lapok szeptembe-
ri száma Harmadik oldal), arra a jelen-
legi állás szerint mégsem kerül sor. Sõt
a legújabb verzió is megbukott, misze-
rint a 2012. évi költségvetésbe tervezik
be a szakirányítói támogatást, amit
2012. februárjában visszamenõleges
hatállyal az idei szakirányítási felada-
tok fejében fizetnének ki. A jövõ évi
költségvetés tervezetében valóban
szerepelt 900 millió forint erre a célra,
azonban az utolsó egyeztetések során
október végén ezt az összeget törölték
a tervezetbõl, és errõl tájékoztatták a
MEGOSZ-OEE-FAGOSZ képviseleté-
ben a tárcánál eljáró Répászky Miklós
tagtársunkat. Az így kialakult helyzet-
ben a MEGOSZ vezetése és szakirányí-
tói minden lehetséges eszközt megra-
gadva azon lesznek, hogy a jövõ évi
költségvetés hátralévõ tárgyalásai so-
rán a szakirányítói támogatás belsõ át-
csoportosítással vagy pótlólagos forrás
bevonásával mégis biztosítva legyen a
költségvetésben.

Magánerdészeti közfoglalkoztatás
2012-ben is

A MEGOSZ – látva az idei magánerdé-
szeti közfoglalkoztatási program sike-
res és hatékony mûködését – kezdemé-
nyezte és kérte a Belügyminisztérium il-
letékes helyettes államtitkárától a prog-
ram jövõ évi zökkenõmentes folytatásá-

nak lehetõségét. A Papp Károly úrnál
tett látogatáson Luzsi József és dr. Sár-
vári János aláhúzták annak fontosságát,
hogy az idei tapasztalatok felhasználá-
sával a jövõ évi program kiírása minél
hamarabb megjelenjen. A BM részérõl
fogadókészségüket jelezték ezzel kap-
csolatban, elmondták, hogy a követke-
zõ évi programban elõreláthatólag nem
pályázatokat, hanem kérvényeket kell
majd benyújtani és a kiírás várható
megjelenése 2011. novemberére tehe-
tõ. Szövetségünk ennek elõmozdítása
érdekében elõzetes felmérést végzett a
jövõ évi magánerdõs közfoglalkoztatot-
ti igényekrõl, és a beérkezett informáci-
ók szerint mintegy 986 fõre jeleztek
foglalkoztatási szándékot országosan.
Õrvendetes volt az a tény, hogy szinte
kivétel nélkül valamennyi idei pályázó
jónak tartja a programot, és legalább az

eddigi létszámmal folytatni kívánja azt
jövõre is. 

Kedvezményes magánerdõs tûzi-
fa-felajánlás

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium kezde-
ményezésére a magánerdõsök is jelezték
csatlakozásukat a „Téli szomszédolás”
akció keretében az ország különbözõ ré-
szein kedvezményes tûzifa összegyûjté-
sére és biztosítására, amit az érintett ön-
kormányzatok osztanának ki a helyi la-
kosoknak. Felhívásunkra, nagy örömünk-
re közel 2200 m3 tûzifa-felajánlás érke-
zett. Idõ közben azt a hírt kaptuk, hogy a
“Téli szomszédolás” akció az idén elma-
rad, de reményeink szerint – a Nemzet-
gazdasági Minisztériummal összefogva, a
közfoglalkoztatottak bevonásával – még-
is el tudjuk juttatni a felajánlott mennyisé-
get a rászorulóknak. Mégegyszer kö-
szönjük mindazoknak, aki részvételüket
jelezték a jótékonysági akcióban!

Dr. Sárvári János
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MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299

e-mail: megosz@mail.datanet.hu

MEGOSZ rövid hírek

Új utakon az erdõgazdálkodás
A Baranya Megyei Helyi Csoport terepbejárással egybekötött szakmai konzultá-
ciót szervezett a Márévár környékére, melyre a tagság mellett meghívást kaptak
a PTE kutatói, valamint olyan civil szervezetek és magánemberek is, akik több-
ször hallatják a hangjukat a mecseki erdõk védelme érdekében.

Korábban a hasonló szakmai rendezvényeken kizárólag az egyesület tagjai
vettek részt, ezen kívántak változtatni a szervezõk azzal, hogy szélesítették a
meghívottak körét.

A területen gazdálkodó Mecsekerdõ Zrt. szakemberei már több mint egy év-
tizede keresik a vágásos erdõgazdálkodástól eltérõ gazdálkodási lehetõségeket
a Keleti-Mecsekben. A kezdeti lépéseket követõen 2009-ben 4500 hektár erdõ-
területen indított programot a társaság a folyamatos erdõborítást szolgáló gaz-
dálkodásban. Ma összesen 7200 hektáron folyik ilyen gazdálkodás, ami a kezelt
erdõterület 14%-a.

A mostani rendezvényen a Mecsekerdõ Zrt. Pécsváradi Erdészetének szerve-
zésében, Ripszám István erdészetigazgató és Partos Kálmán erdõgondnok ka-
lauzolásával az érdeklõdõk szemügyre vehették az erdõdinamikai folyamatokat,
és megismerhették a több éve folyó átalakító üzemmód eredményeit.

A résztvevõk között voltak dr. Borhidi Attila és dr. Kellermayer Miklós pro-
fesszorok, akik nagy érdeklõdéssel hallgatták a szakemberek elõadását. A prog-
ram során mindketten elismerõen nyilatkoztak a látottakról.
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1922. december 11-én, 24 résztvevõvel
ismét közgyûlés volt Miskolcon, mert a
készülõ erdõtörvényekkel járó elfog-
laltsága miatt Földváry Miksa elnök fel-
ajánlotta lemondását. A vita során úgy
döntöttek, hogy „az elnöki állás telje-
sen független egyénnel töltessék be”, így
egyhangúlag báró Waldbott Kelement
választották elnökké, aki „a tagok szo-
ros összefogásában látja az egyesület
jövõ mûködése eredményességének zá-
logát.”

Onczay László irányításával megtár-
gyalták a készülõ törvényjavaslatokat.
Az elnök javaslatára a közgyûlés úgy
határozott, hogy a Borsod–Gömör–He-
ves Vármegyék Erdészeti Egyesülete
cím helyett felveszi a Tiszajobbparti
Vármegyék Erdészeti Egyesülete (TVEE)
címet és lapjának a Magyar Erdész he-
lyett a Magyar Erdõgazda elnevezést
adja.

Onczay László szerkesztésében
1923. május 15-én megjelent a Magyar
Erdõgazda 1. száma, báró Waldbott Ke-
lemen elnök Tömörüljünk! c. vezércik-
kével, amelyben értékelte az ország és
az erdõgazdaság Trianon utáni helyze-
tét, az ebbõl adódó feladatokat. Össze-
fogást kért „a magyar erdõ s a magyar
erdészet érdekeiért… akik az erdõhöz
valami címen közel állnak… lépjenek be
az egyesületünkbe… a vidéki erdészeti
egyesületekre nagy szükség van s azok-
ra fontos misszió vár.”

A felhívás szerint „az egyesület célja
a vidék erdõbirtokosait, erdészeti szak-
embereit s mindazokat, akik az erdõ…
iránt érdeklõdnek, egyesítse.” A rendes
évi tagsági díj 100 korona, alapító tagsá-
gi díj 10 000 K. A havonta megjelenõ
Magyar Erdõgazda elõfizetési díja ta-
goknak 600 K, nem tagoknak 1200 K.

A lap 2. száma közölte a tagok név-
sorát: gróf Károlyi László védnök és Ka-
án Károly tiszteletbeli tag mellett 8 ala-
pító és 70 rendes tag volt, régiónkon kí-
vül csak a Zemplénbõl származó Miha-
lovics (Lámfalussy) Sándor kapuvári er-
dõmester. Károlyi Lászlót az elnök ja-
vaslatára választották az egyesület vé-
dõjévé, mert kétszeres alapító tagdíjjal
lépett az egyesületbe és 50 000 koronát
adományozott az alapítványnak.

Az 1923-ban Miskolcon tartott köz-
gyûlések állandó témája volt az egyesü-
let szervezése, a Magyar Erdõgazda
rendszeres megjelenése, a négy törvény
végrehajtásával kapcsolatos feladatok
meghatározása.

Eredményes munkát végzett az
egyesület és lapja a fõiskola tanszékei-
nek felszerelésével kapcsolatos adomá-
nyok gyûjtésében. Különösen kitûnt
ebben a Károlyi-uradalom erdõtiszti ka-
ra – Onczay László, Buchalla Jenõ, Ju-
riss József, Schudich Nándor –, akik
1923-ban 1 720 000 koronát gyûjtöttek e
nemes célra. A rohamos infláció ellené-
re az egyesület a gyûjtést folytatta és
1925 decemberében fejezõdött be
10 455 102 K összeggel, amit a rektor
külön is megköszönt.

Sokat tettek annak érdekében, hogy
az egyesület közlönyében neves szak-
emberek színvonalas tanulmányai je-
lenjenek meg a természetes felújításról,
a gyérítésekrõl, a természet védelmérõl,
az erdészeti szakképzésrõl, az erdei
utak építésérõl stb. Ma is idõszerû
Waldbott Kelemen elnök Cserkészeink
a magyar erdõkben c. cikke: „…hassunk
a lelkekre is, ültessük be ezen fiatal, fo-
gékony szívekbe az erdõ, a fák iránti
szeretet…, gyûjtsünk a magyar erdõknek
apostolokat… Nekünk nem csak az erdõt
kell nevelnünk, de annak megbecsülé-
sére a népet is. Felvilágosítani, tanítani
kell, ha az erdõ fenntartásának nagy
problémáját eredményesebben akarjuk
megoldani.”

Befolyásolta az egyesület mûködését
és a taglétszámot, hogy az erdõtörvé-
nyek reakciójaként az OEE elnökségé-
nek javaslatával szemben az 1923. de-
cemberi tisztújítás során a résztvevõk
Kaán Károlyt kibuktatták alelnöki tiszt-
ségébõl, ezért neves szakemberek és
erdõbirtokosok, közöttük Waldbott Ke-
lemen is lemondott egyesületi tagságá-
ról, tisztségérõl. 1925-re a védnök és a
tiszteletbeli tag mellett 16 alapító és 136
rendes tagja volt az egyesületnek. A
rendes tagok közül Borsod–He-
ves–Zemplén vármegyékhez tartozott
93 erdõmérnök, 5 fõerdész, 3 alerdész,
de voltak tagok Szeged, Gödöllõ, Pápa,
Tata, Kecskemét, Kõszeg, Budapest,
Keszthely, Zalaegerszeg, Balatonkiliti
térségébõl, és a TVEE tagja volt a Föld-
mûvelésügyi Minisztérium, a Mérnöki
Kamra, a Hangya Szövetkezet, az Egri
Hordó és Faárugyár Rt., a szegedi szak-
iskola, a Kalocsai Fõkáptalan, a Magyar
Erdõbirtokosok és Fakereskedõk Rt., az
Eszterházy uradalom, Tata, Ferenc ba-
jor kir. herceg erdõhivatala, Sárvár, a
Magyar Általános Hitelbank stb.

1924. június 14-én a miskolci köz-
gyûlést tanulmányi kirándulás követte

és a 36 fõs társaság a kincstári faraktár-
ból a Szinva-völgyi erdei vasúton a ládi
rakodót kereste fel, ahol a különbözõ
fafajú rönkök és fagyártmányok minõ-
ségét és árait értékelték.

A diósgyõri vár megtekintése után
Majláton a vándorfûrész és a folyamat-
ban levõ építkezések, Csanyikban a gõ-
züzemû téglaégetõ volt a program. Lil-
lafüredre utazva elismeréssel értékelték
az erdei vasút vonalvezetését, hídjait, a
szakszerû gyérítéseket.

Vacsora után Oszterlamm Ernõ fõer-
dõtanácsos, a miskolci m. kir. erdõhiva-
tal vezetõje köszöntötte a vendégeket.
Emlékeztetett, hogy évszázadokkal
ezelõtt nagy királyaink nyaralóhelye
volt ez a terület, itt pihentek, vadásztak
és „Lillafüred… az ország egyik legszebb
nyaralóhelye” ma is.

Másnap a Hollós és a Nagydél szála-
lóvágásait keresték fel, értékelték az
eredményes bükkújulatot, a luc- és er-
deifenyõvel elegyes bükkösöket, a
koncentrált legelõk jelentõségét. A pa-
pírgyár és a vasgyár megtekintése a
program része volt.

1925 tavaszi közgyûlés a Károlyi és
Waldbott uradalmakba szervezett két-
napos tanulmányi kiránduláshoz kap-
csolódott. Sátoraljaújhelybõl az ura-
dalmi „Hegyközi Vasút” tölgykoszorú-
val díszített különvonatán utazva a
résztvevõk élvezték a gyönyörû, erdõ-
koszorúzta vidéket. Vilyipusztánál
megnézték az uradalom téglaégetõjét,
Pálháza–Ipartelepen, „míg a mozdony
vizet vesz”, elfogyasztották a villásreg-
gelit.

Füzérkomlósról gépkocsikkal utaz-
tak a Stranglapis felújító vágásaiba, a
Május-hegyen pedig Roth professzor is-
mertette gyérítési kísérleteit, ahol az
egyik területen csak az elnyomott egye-
deket szedték ki, a másikon záródást
bontó gyérítést végeztek a 60 éves állo-
mányban.

A hollóházi kerámiagyár megtekinté-
se után a bodogányi bükkösök termé-
szetes felújítása, majd Pálházán az ipar-
telep került sorra. A 20-25 fõt foglalkoz-
tató fûrészüzemben, napi 10 órás mû-
szakban 15 m3 gömbfát dolgoznak fel.
Az asztalosmûhelyben 5 fõ dolgozik az
uradalom szükségletei szerint, a gõzölõ
36 m3, a szárító 40 m3 befogadóképes-
ségû, a telep világítását generátor bizto-
sítja.

A kemencepataki lóvasúton utazva
megtekintették a Kishuta alatti állandó

Vidéki erdészeti egyesület Miskolcon 2.
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szénégetõ telepet, a csemetekerteket
majd a Lasarét fenyvesében értékelték
az elegyesen ültetett 35 éves luc- és er-
deifenyõ jelentõsen eltérõ magassági
növekedésébõl adódó feladatokat.

A szabad ég alatt tartott közgyûlésen
46 fõ részvételével a folyamatban levõ
ügyekrõl döntöttek és meghallgatták
Onczay László elõadását az út, vasút,
fûrészüzem beruházásairól, aminek
eredményeként belterjessé vált az ura-
dalom erdõgazdálkodása. A kitûnõ va-
csora után a „tradicionális bursch-nó-
ták… hozta közelebb az egy célért dolgo-
zó, lelkesedõ zöldkabátosokat, adva a
további feladatokra új impulzust, ked-
vet, lelkesedést.”

A kõkapui kastély teraszán „elisme-
réssel adóztunk a kimart hegyoldalak
(Vérhegy) szakszerû befásításának” –
írta Radó Gábor a Magyar Erdõgazdá-
ban. Az „újonnan épített Ördög-völgyi
úton” lovas kocsikon mentek a Wald-
bott uradalomba. A Bárány-ortás õs-
bükköse és a Nagy-Kõrös fiatal fenyve-
sében végzett gyérítés megtekintése
után a Vadaskert „35-40 m magas,
gyertyaegyenes, 50-60 cm átmérõjû
gyönyörû tölgyesében Gyuri, a szelídí-
tett szarvasbika fogadta a vendégeket.”

A Barlang–Mogyorós–Cserepes tér-
ségének bejárása során értékelték az
1880-as években elkezdett fenyvesítést,
amelynek során luc-, duglász-, sima- és
vörösfenyõvel alakították át a bükkösö-
ket. „A Mogyorós-oldalban már valósá-
gos kertészkedés folyik… a régi
üveggyártól pedig a Kronberger-cég er-
dei vasútján utaztak Tolcsvára” ahol az
estebéd és a „fejedelmi borok után a
társaság nehezen, szép emlékekkel, sok
hálával hagyta el a tolcsvai kastélyt.”

1926 áprilisában Miskolcon választ-
mányi ülést, júniusban közgyûlést tar-
tott az egyesület Erdõbénye–Fürdõn.
Mádon az „Úri borok” pincéjében Mail-
lot báró köszöntötte a közel 50 fõs tár-
saságot. „Az ízes reggelitõl és a nagy-
szerû aszútól felfrissült társaság” Wald-
bott Kelemen elnök vezetésével gyalog
indult a közeli erdõbirtokokra.

Értékelték, hogy gróf Szirmay Ottó
az általa vásárolt, „a múltban két ízben
cserhántó vágással lenyúzott és agyon-
legeltetett erdõben… megszüntette a le-
geltetést, óvatosan gyérítette… iskolapél-
da ez arra, hogy a rontott erdõ kímélet-
tel, hozzáértéssel mennyire rendbe hoz-
ható.”

Gróf Széchenyi-Wolkestein és az
olaszliszkai közbirtokosság erõsen
megritkított tölgyesét Roth professzor
úgy értékelte, hogy „a sarjak visszavá-

gásán túlmenõ ritkítás nem volt he-
lyes.”

A fürdõi ebéd utáni közgyûlésen
foglalkoztak erdõgazdasági politikánk
hiányosságaival, a római nemzetközi
erdészeti kongresszus célkitûzéseivel.
Indítványozták Vadas Jenõ emlékének
megörökítését, a közlegelõk kérdésé-
nek rendezését, a miskolci múzeum
megsegítését, majd Onczay László a
közös tulajdonú községi erdõk állapo-
tát elemezte értékes elõadásában.

Jelentõs eseménye volt az egyesület-
nek, hogy 1926-ban, az OEE Sopronban
rendezett ünnepi közgyûlésén Onczay
László olvasta fel „Erdõgazdálkodá-
sunk fejlõdése és új célkitûzései” címû
elõadását (Erdészeti Lapok 1926. 313-
325). A közgyûlési beszámoló szerint
„nagy sikert aratott Onczay László érté-
kes felolvasásával… Sajnálatos, hogy az
idõ rövidsége miatt ezekrõl a rendkívül
érdekes kérdésekrõl parázs vita nem fej-
lõdhetett.”

1927. februári választmányi ülésen
tárgyaltak az erdõtörvényrõl, a MÁV-
tarifa politikájáról a forgalmi adó mér-
séklésérõl és gyûjtést kezdtek Vadas Je-
nõ emléktáblájára. Bejelentették, hogy
az egyesületnek 1 védnök, 1 tiszteletbe-
li, 16 alapító, 136 rendes, összesen 154
tagja van.

A Magyar Erdõgazda új szerkesztõje
Tóth Bódog, Zemplén vármegye dönté-
se alapján báró Waldbott Kelemen a fel-
sõház tagja lett, Onczay László 3 hétig
járta Spessart és Württemberg (Fekete-
erdõ) erdeit.

Júniusban, az egri közgyûlésen nívós
vita keretében tárgyalták meg Lippóczy
Béla elõadását a természetes felújítás-
ról. Az Erdészeti Lapok beszámolója ki-
emelte, hogy az egyesület „különös ér-
deme…, hogy a közeli környék szakem-
bereit és erdõbirtokosait egy táborba te-
reli, s tagjaiban az összetartás érzését
ápolja.”

1928. január 30-án, a miskolci köz-
gyûlésen Roth Gyula megköszönte az
elnöknek, hogy a felsõházban feltárta a
magyar erdõgazdaság hátrányos hely-
zetét, a fõiskola csekély támogatását.

Május 11-12-én a parádfürdõi ván-
dorgyûlésen 100 fõ vett részt. Weinert
Tibor erdõtanácsos ismertette a parádi
uradalom erdõgazdálkodását. Ezt követ-
te Bíró Zoltán elõadása: „Csonka-Ma-
gyarországon indokolt-e a magas vá-
gásforduló, amit… az új üzemtervek ké-
szítése során életbe léptettek?” címmel.
A vitában heten vettek részt, Onczay
„sajnálatos tényként állapította meg,
hogy a… vitaelõadáson a földmûvelésü-

gyi minisztérium képviselõje elvi okok-
ból részt nem vehet.”

Másnap autóbusszal a Csevice-for-
rást és az üveggyárat, majd Roth Gyula
kísérleti területeit keresték fel, ahol a
csoportos és szegélyes természetes fel-
újítást vitatták meg. „Este bankett volt
az egész környék intelligenciájának
részvételével.”

1929. januári, miskolci közgyûlésen
az erdei munkások balesetbiztosításáról
tárgyaltak. Egyetértettek, hogy sok ége-
tõ kérdése van az erdõgazdaságnak, de
„az ellentéteket nem szabadna kiélesí-
teni… sajnálatos az az általános stag-
nálás és kedvetlenség, mely az egész
magyar erdõgazdaságban észlelhetõ.”

A három vidéki egyesület – a Felsõ-
dunántúli (Gyõr) és a Déldunántúli
(Kaposvár) Erdészeti és Vadászati Egye-
sület és a TVEE – által június 3-4-én Ba-
latonfüreden közösen rendezet köz-
gyûlésen a fapiac, a fakereskedelem
helyzetét értékelték.

A tanulmányúton gróf Zichy Pál
nagyvázsonyi uradalmában a bükkösök
természetes felújítását és a fenyõerdõsí-
téseket értékelték.

A TVEE történetéhez tartozik, hogy a
parádi közgyûlésen az Országos Erdé-
szeti Egyesület alelnökévé választották
báró Waldbott Kelement.

1930-ban a világgazdasági válság és
egyéb okok miatt hanyatlás kezdõdik
az egyesület életében. Elmarad a tanul-
mányút, a Magyar Erdõgazda több cik-
két éles vita követi és a szerkesztõ Nyílt
levele után megjelenik Mayer miniszter
közleménye: „a Magyar Erdõgazda to-
vábbi számaira igényt nem tartok, azt
az erdészeti fõosztályom címére a jövõ-
ben ne küldjék.”

1931. februári közgyûlésen oly ke-
vés tag jelent meg, hogy csak választ-
mányi ülést tarthattak. Az elnök „Új évi
célkitûzéseink” címû megnyitójában ki-
emelte: „az ellenzékiség nem lehet soha
egy egyesületnek célja… mi igenis támo-
gatni akarjuk az O.E.E-et és minden
egyéb tényezõt, akik a magyar erdõ-
gazdaság valódi érdekeit fogják szol-
gálni, azonban fenntartjuk magunk-
nak azt a jogot, hogy minden olyan
esetben… mondjunk kritikát, amikor…
más nézeten leszünk… Foglalkozzunk a
magyar erdõgazdaság… országos jelle-
gû kérdéseivel és amennyiben helyesel-
jük az Orsz. Erd. Egyesület ezekre vo-
natkozó mûködését, erélyesen támogas-
suk és nyújtsunk neki a vidéken erõs
hátvédet.”

Onczay alelnök egyetértett az elnöki
megnyitóval, de rámutatott, hogy az
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õszinte kritikával szembe kerültek a
kormányzattal, „az állami erdõtiszti
kar ma kénytelen visszavonulni az
egyesületben való tevékenységtõl, ez az
oka annak, hogy ma ilyen kevesen jöt-
tünk itt össze… nem kíván félmunkát vé-
gezni” ezért lemond tisztségrõl, majd
több kérés után mégis marad és az
egyesületek együttmûködésének bizto-
sítása érdekében delegálják az OEE-
hez.

Hasonló indokolással Wittemberger
Géza is lemondott a titkári és lapszer-
kesztõi megbízatásáról, de kérésre õ is
maradt.

A vándorgyûlést és a tanulmányutat
június 2-3-án rendezte az egyesület Nyír-
egyházán „az Alfölderdõsítéssel össze-
függõ aktualitásokról”, amelyen 34 tag
és a meghívott vendégek vettek részt.

Az elnök leszögezte, hogy „a csonka
országnak az alföldi probléma megol-
dásánál fontosabb és sürgõsebb tenni
valója nem lehet… napirenden kell tar-
tani az Alfölderdõsítés kérdését és an-
nak keresztülvitelét szüntelenül kérni,
sõt követelni kell.”

Kovássy Kálmán arról tájékoztatta a
hegyvidékrõl jött kollegákat, hogy „mi-
képp bonyolítja a debreceni erdõigaz-
gatóság az 1923. évi 19. t.c. végrehaj-
tását… a mezõgazdasági érdekekkel
összhangban.” Röczei Géza a nyírségi
homokon végzett fásításokról, Tikos Bé-
la a hortobágyi szikfásításról, dr. gróf
Forgách Balázs a mezõgazdasági köz-
tes használatról, Bíró Zoltán a fûrész-
ipar elhanyagolásáról tartott nagy tet-
széssel kísért felolvasást. Papp Béla mi-
nisztériumi osztályfõnök megígérte,
„mindent el fog követni, hogy a közgyû-
lésen megnyilatkozott szellem teret is
öltsön.”

Az esõs idõ miatt Nyíregyháza erdei-
nek csak kis részét járhatták be, helyet-
te megnézték a Józsa András múzeu-
mot.

A közgyûlés szellemében elemezte a
felsõházban Waldbott elnök a gazdasá-
gi válság hatását, az államháztartás pénz-
ügyi és gazdasági egyensúlyának kér-
déseit. Elemezte, hogy a fabehozatal
150 millió pengõ, ezért segíteni kell a
hazai fa értékesítését. Rámutatott, hogy
az Alföld fásítására szánt összeg lénye-
ges csökkentése „semmiképpen sem áll-
hat sem a hazai faellátásnak, sem pe-
dig a klimatikus viszonyaink javításá-
nak érdekében.”

Az egyesület romló anyagi helyzete
miatt a Magyar Erdõgazda 2-3 szám
összevonásával csak ötször jelent meg.
A 10-11-12. számban a szerkesztõ bú-

csúszavaival: „Az elnéptelenedett köz-
gyûlések, a szerkesztõ postájának össze-
zsugorodása, az egyre fokozódó tag-ki-
lépések szomorú biztonsággal mutat-
nak rá arra, hogy…a közöny kezd úrrá
válni.

1932. februári közgyûlést az elnök
„lelkes megnyitó beszéddel vezette be,
melyet a szép számmal megjelent tagok
és vendégek élénk érdeklõdése kísért.”
Waldbott Kelemen kiemelte, hogy a vi-
lágválság közepette fontos kötelessége
mindenkinek, hogy az ország talpra ál-
lítása érdekében munkálkodjék. Rámu-
tatott, hogy a csökkent lelkesedés és
apátia nemcsak a tagok hibája, hanem
megszûnt külsõ okoké is, ezért minden
tag „újult erõvel munkálkodva szolgál-
ja az erdõ és az erdõgazdálkodás
ügyét.” Felsorolta az eredményeket, is-
mertette a feladatokat, hogy „a követke-
zõ év is meghozza a maga szép ered-
ményeit.”

Új tisztikart választottak; elnök báró
Waldbott Kelemen, I. alelnök Onczay
László, II. alelnök Borhy György, titkár
L. Wittemberger Géza, pénztáros Dóhus
József, ellenõr Szy Dénes, a választmány
15 tagú.

Úgy határoztak, hogy a nehéz viszo-
nyok miatt a jövõben a Magyar Erdõ-
gazda c. lap évente csak kétszer, a köz-
gyûléseket követõen fog megjelenni.
Hepke Artúr, a miskolci erdõigazgató-
ság új vezetõje megígérte, hogy „a leg-
lelkesebben óhajtja s fogja támogatni” a
TVEE-t.

1933-ban a Magyar Erdõgazda 1.
száma üdvözölte a kormány intézkedé-
sét, hogy létrehozták az Országos Fa-
gazdasági Tanácsot s annak elnökévé
báró Waldbott Kelement nevezték ki.

A lap 2. száma hatoldalas beszámo-
lójában a június 29-én Lillafüreden tar-
tott közgyûlést ismertette, név szerint
felsorolva a 88 résztvevõt. A Palota szál-
ló különtermében az országos fontossá-
gú erdõgazdasági problémák és az
egyesületi élet belsõ kérdéseinek letár-
gyalása után a Szinva partján felavatták
Hámor nagy szülöttének, Vadas Jenõ
fõiskolai tanárnak Kún József szobrász
által készített emléktábláját.

Az ünnepi beszédet Czillinger János
tartotta, a TVEE nevében Onczay Lász-
ló, az OEE részrõl Bíró Zoltán koszorú-
zott. Az erdészeti fõosztály koszorúját
Papp Béla, a fõiskoláért Fekete Zoltán
rektor „helyezte el meleg, kegyeletteljes
szavak kíséretében.” Selmecbánya ne-
vében Zólomy Imre fõerdész emléke-
zett meg Vadas Jenõrõl, aki 25 éven át a
városi bizottság tagja volt.

A koszorúzás után a TVEE elnöke át-
adta az emléktáblát a miskolci erdõ-
igazgatóságnak, hogy „azt megóvni,
megõrizni, ápolni szíveskedjék.”

A TVEE történetének csúcspontja,
hogy elnökét, báró Waldbott Kelement
1933 decemberében, a budapesti köz-
gyûlésen közfelkiáltással az Országos
Erdészeti Egyesület elnökévé választot-
ták.

A lillafüredi rendezvény után nincs
adatunk a TVEE mûködésérõl. A Ma-
gyar Erdõgazda megszûnt és az Erdé-
szeti Lapok sem adott hírt az egyesület
mûködésérõl. Az OEE 1936. évi miskol-
ci vándorgyûlésén Waldbott elnök
hosszan sorolta a résztvevõket és meg-
hívottakat, de a TVEE nincs a köszön-
töttek között. Az OEE 1939. és 1943. évi
közgyûlésein is csak a Déldunántúli
EVE vett részt.

Nehezíthette az egyesület mûködé-
sét, hogy báró Waldbott Kelement az
OEE mellett 1936-ban a II. Erdészeti Vi-
lágkongresszus elnökévé, 1939-ben a
Nemzetközi Erdészeti Központ (C.I.S)
elnökévé választották. Onczay László I.
alelnök a Károlyi uradalmak központi
igazgatója lett Budapesten, Lippóczyt
Gödöllõre helyezték, és 1938 után sok
szakembert helyeztek át a visszacsatolt
területekre.

Az 1943. évi Erdészeti Zsebnaptár II.
kötet 524. oldalán szerepel a TVEE és
tisztikara 140 taglétszámmal. Ez egyezik
az 1932-ben választott vezetõséggel, de
figyelmet érdemel, hogy a két alelnök,
a titkár, a választmány öt tagja az OEE
igazgató-választmányának is tagja.

E rövid összefoglalóból is megálla-
pítható, hogy báró Waldbott Kelemen
elnök vezetésével mûködõ Tiszajobb-
parti Vármegyék Erdészeti Egyesülete
jól szolgálta a magyar erdõgazdálko-
dás ügyét. Az elnök vezéreszméje az
erdészet belsõ egységének megszilár-
dítása volt, hogy „a szakma eredmé-
nyesen tudjon fellépni és az érdekeit
meg tudja védeni a külvilággal szem-
ben.” Gyakran ismételte: „Az erõk
egyöntetû tömörülésében és szervezke-
désében látom a siker elõfeltételeit…
csak az egyesült, szervezett erõben rej-
lik a siker titka… tömörítsük erõinket a
nehézségek leküzdésére és a közös cél
elérésére.”

Ezeket a ma is aktuális gondolatokat
emelte ki Schmotzer András, az OEE el-
nöke is az 1992. évi vándorgyûlésen
Tolcsván, amikor szülõházának falán
felavatták báró Waldbott Kelemen em-
léktábláját.

Dr. Járási Lõrinc
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Az Egri Erdõgazdaság életében – az
utóbbi éveket leszámítva – mindig fon-
tos szerepet kapott a sport. Már a MÁL-
LERD idejében Eger város futballcsapa-
tát olyannyira felkarolta az erdészet,
hogy abban az idõben a városi csapat
az erdõgazdaság nevét viselte. Az 1949-
ben megalakult Erdõgazdasági Nemzeti
Vállalat pedig azzal támogatta a futball-
sportot, hogy alkalmazta az akkor már
Egri Fáklya néven szereplõ csapat egyik
legjobb játékosát, Szentmarjay Tibort.
Adtak neki egy alibi állást, csemeteter-
melési elõadó volt az Egri Erdészetnél.
Ezt mindenki tudomásul vette, bevett
gyakorlat volt az akkori idõkben.

A napjainkban kilencvenes éveiben
járó Szentmarjay hosszú ideig az egri
futball éllovasa volt, 2009-ben „Eger vá-
ros sportjáért” magas kitüntetésben ré-
szesült. Az 1. kép a kitüntetéseket átadó
ünnepségen készült az egri Dobó-téren.

Az 1950-ben megalakult Nyugatbük-
ki (Egri) Állami Erdõgazdaság a Kossuth
u. 18. alatti – volt kanonoki – épületbe
költözik (ma is itt van a székhelye, most
már sok átszervezés és névváltozás után
EGERERDÕ Zrt. néven). Az udvarban
megépítenek egy kuglipályát, az érsek-
ségtõl örökölt hátsó kertben (ma már itt
emeletes házak állnak) futballpályát és
teniszpályát létesítenek. Rendszeresek a
kerti rendezvények futballmeccsel, kug-
lipartikkal egybekötve. Mindezt kiegé-
szítették az ebédlõben tartott pingpong-
csaták, sok tehetséges pingpongosa volt
az erdõgazdaságnak évtizedeken ke-
resztül. Az idõsebb korosztály általában
az „ördög bibliáját lapozgatta”, ahogy a
tarokkpartikat becézték.

Abban az idõben (’50-es évek) Papp
László, a háromszoros olimpiai bajnok
hosszabb idõt töltött Egerben, edzéseit
az erdõgazdaság kertjében tartotta. Az

volt a kérése az erdõgazdaság vezetõi-
hez, hogy hozzanak neki egy autó ne-
hezen hasadó, göcsös fákból álló rako-
mányt, amit aztán iszonyatos nagy erõ-
feszítéssel felhasogatott. Ez volt az õ
egyéni testedzõ módszere.  Ez alatt az
idõ alatt az erdõgazdasági emberekkel
jó kapcsolatot alakított ki, egy fénykép
is készült róla a központ udvarán (2.
kép). A fotón középen Papp Laci és Ád-
ler Zsiga, (az egész ország ezzel a meg-
nevezéssel beszélt róluk), a többiek
balról: gépkocsivezetõ, Dely György
pénzügyi osztályvezetõ (kiváló ping-
pongos), Macz István anyaggazdálko-
dó, aki ezt a képet megõrizte, Bekény
Miklós, Langer Jenõ és Csillag László
központi dolgozók. Jobb szélen az a
Pallagi Béla áll, aki 35 éven keresztül –
nyugdíjazásáig – volt az Erdõgazdaság
fõkönyvelõje, igazgatóhelyettese majd
gazdasági vezérigazgató-helyettese. Mi-
közben az igazgatók sûrûn váltották
egymást, õ mindvégig megõrizte íróasz-
talát, igazi életmûvész volt.

A képen lévõk közül ma ketten él-
nek: Dely György (89 éves) és Csillag
László (97 éves).

Papp László itteni tartózkodásának
célja tehetséges fiatalok kiválogatása
volt. Az egri színházban tartottak válo-
gató versenyeket, ahol Ádler Zsigával,
kiváló edzõjével és az ökölvívás magyar
sportvezetõivel rendszeresen részt vett.

Akik akkor ismerték, elmondták,
hogy barátságos, szerény ember volt,
akit nem részegítettek meg a sportsike-
rek, nem szállt fejébe a dicsõség, nem
kérkedett eredményeivel. Az erdõgaz-
dasággal úgy került kapcsolatba, hogy
az akkori igazgató, Boér Ferenc felka-
rolta az ökölvívást, korábban maga is
„bunyós” volt. 

Boér mindössze egy évig volt Eger-
ben igazgató, itteni tartózkodásának
egy verekedéssé fajult nézeteltérés ve-

tett vége. A személyzetis egy listával ál-
lított be hozzá, és erõszakos módon kö-
vetelte, hogy a listán szereplõ „reakciós
elemeket” távolítsa el. Az igazgató jó-
zan gondolkodású ember volt, a kérés-
nek nem tett eleget, azt mondta, neki
szüksége van jó szakemberekre. Ami-
kor az illetõ durvább hangnemre vál-
tott, Boér ökölvívó múltja felülkereke-
dett, behúzott egyet emberének. A ki-
alakult tettlegesség végül azt eredmé-
nyezte, hogy mindkettõjüknek távoznia
kellett a gazdaságtól. Boér Ferenc ezu-
tán Keszthelyre került.

Az erdõgazdaság életében szinte
mindvégig jelen volt a futball. A kezde-
tektõl rendszeresek voltak a többnyire
focimérkõzésekkel összekötött autóbu-
szos kirándulások, sokszor családta-
gokkal. Gimnazista koromban magam
is részt vettem a tiszafüredi kirándulá-
son. A Tiszafüredi Erdészet 1959-ig az
Egri (Nyugatbükki) Erdõgazdasághoz
tartozott, az ottani Kemény-kastélyban
volt a székhelye. Az Erdészet gazdag
programot szervezett a központiaknak,
a csúcs természetesen a Tiszafüred köz-
ség csapatával vívott mérkõzés volt,
amely nagyszámú közönség elõtt az eg-
riek gyõzelmével végzõdött. Az ilyen
kirándulások hozzájárultak ahhoz,
hogy szinte családias légkör alakult ki.

A Mátrában is hagyományosan élénk
sportélet volt, az adottságok itt is elsõsor-
ban a futballozásra voltak alkalmasak.
Amikor 1950-ben megalakult az Észak-
mátrai Állami Erdõgazdaság, az elsõ recs-
ki igazgató, Fehér Sándor azzal vívta ki a
beosztottai elismerését, hogy gyakran
együtt focizott velük, ez volt ellentmondá-
sos egyéniségének egyik pozitív vonása.

Fehér Sándor után Bakondi Ernõ lett
a recski igazgató, amikor az egriek láto-
gatást tettek az Észak-Mátrába. Az akko-
ri üzemi lap arról számol be, hogy a
szakmai programok után a parádsasvári
pályán futballmeccsre került sor. A pá-
lyán szénarendek sorakoztak, de ez nem
zavarta a játékosokat. A recskiek közül
Szuromi Jánost és Kiss Mártont emelték
ki, az egrieknél Polónyi György, Jáhn
Ferenc és Dobos jeleskedett. Végül
Recsk csapata megérdemelten gyõzött.

A futball hagyománya a Parádfürdõi
Erdészetnél folytatódott, az ottaniak
még az utóbbi idõkben is gyakran tar-
tottak sportdélutánt.

1958-ban Egerben a mai cseboxári (so-
káig ez volt a neve, ma Északi Városrész)
épületek helyén felépül az akkor kor-

Az 1952. évi mónosbéli „olimpia”

1. kép. Szentmarjay Tibor (fehér ingben),
mellette (jobbra) Székely Ferenc, a Sport-
múzeum igazgatója és Ringelhann György,
korábbi polgármester (jobb szélen)

2. kép. Papp Laci és Ádler Zsiga az Egri
Erdõgazdaságnál (1958).
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szerûnek számító erdészeti gépjavító mû-
hely, amelyet akkor gépállomásnak hív-
nak. Pápista József, az agilis fiatal szerelõ
megszervezi az üzem futballcsapatát, errõl
készült a 3. kép a Felsõtárkány csapatával
vívott mérkõzés után. Pápista József (bal
szélen), a csapat mozgatórugója, késõbb a
Felnémeten létrejött Gépgyártó Üzem ve-
zetõje, oroszlánrésze volt az egri kérgezõ
és aprító gépcsalád, ezeken kívül több
más erdészeti gép kifejlesztésében. Orosz
Ferenc (álló sor, balról a 4.) tevékeny ré-
szese a gépfejlesztéseknek. Szeredi József
(álló sor, balról az 5.) az ’50-es években
kezdi pályáját, amikor Recsken fagázos
traktorral közelítésben dolgozik, dózeres-
ként folytatja, az erdõgazdaság egyik leg-
jobb dózerese válik belõle, Caterpillarrel
dolgozik nyugdíjazásáig. Blézer János
(lenti sor, bal szélen) a cég munkavédel-
mese. Kelemen Gábor (lent, balról a 2.) a
gépállomás vezetõje, majd a Mûszaki Er-
dészet gépjavító részlegének vezetõje. So-
mogyi „suszter” (lent, balról a 3.) az erdõ-
gazdaság fontos embere, az igazgatói és
fõmérnöki irodák közvetlen szomszédsá-
gában végzi sokoldalú tevékenységét.
Futballmeccseken rendszerint õ a bíró.

Az erdõgazdaság mindig sok kiváló
sakkozóval büszkélkedhetett. A 4. kép a
MEDOSZ által szervezett országos sakk-
bajnokságon készült a ’70-es években, az
egriek csapatát mutatja be. A csapat tag-
jai balról: Sohler István építési elõadó az
egri központban, innen Karancslapujtõ-
re, majd a Pilisi Parkerdõhöz megy. Pá-
pista József (õt az elõbbiekben bemutat-
tam), Sáfrány Géza a központban revi-
zor, majd a szilvásváradi Szalajka-völgy-
ben a halászat és a Villanegra vendégház
gondnoka. Szalai István 22 évig erdészet-
vezetõ Parádfürdõn. Pista bácsi fia, Szalai
Gábor nincs a képen, de a csapatnak tag-
ja, a Mátrában utakat épít, majd 10 évig
erdészetvezetõ Pétervásárán.

A sportolók sorában kell megemlíte-
nem kollégámat, munkatársamat, Bátor
Albert erdõmérnököt, akirõl szerénysé-
ge, zárkózott egyénisége miatt kevesen
tudják, hogy Eger város egyik kiemel-

kedõ sportembere volt a röplabdázók
körében. A sportág iránti érdeklõdése
gyermekkorába nyúlik vissza, és végig-
kísérte egész életében. 1963 után meg-
szervezte a város nõi röplabdacsapatát,
melynek közel két évtizedig volt edzõ-
je. Szívós munkával elérte, hogy csapa-
ta bejutott az NB2-be. 

Bátor Albert a Felnémeti Fûrészüzem-
ben dolgozott, üzemvezetõ lett, majd a
központ Fafeldolgozási Osztályának volt
vezetõje. Minden munkakörében, ugyan-
így a sportban is vasszorgalom és teljes
odaadás jellemezte egész életében (5.
kép). A képen háttérben Kovács Pál osz-
tályvezetõ és Kardos Ferenc erdõköves-
di erdészetvezetõ (takarásban).

Sporttörténeti események bemutatá-
sa után írásom végére hagytam beszá-
molómat az 1952. év nagy eseményé-
rõl, a mónosbéli olimpiáról.

Apámat, aki a Dél-Mátra fõmérnöke
volt, 1952 tavaszán Egerbe helyezték, és a
Heves megyei Erdõgazdasági Egyesülés
fõmérnökének nevezték ki. Egerben la-
kást nem tudtak adni, így kerültünk Mó-
nosbélbe, az ottani „felsõ kastélyba”, ahol
nekünk, gyerekeknek csodálatos másfél
év következett. A kastélyban két családot
helyeztek el, mellettünk Wolf Miklós er-
dész lakott a családjával. (6. kép)

A kastély bizonyos Szabó Miklós kö-
zépbirtokos tulajdona volt, 1945 után
államosították, a tulajdonost Szibériába
vitték „málenkij robotra”.

A fõépület mellett egy kisebb épület-
részben helyezték el az akkor alakult
Mónosbéli Üzemegység egyetlen irodá-
ját két fõ személyzettel: Wolf Miklós
volt az üzemegység-vezetõ, Paolik Gé-
za pedig az adminisztrátor.

A kastélyhoz tartozott egy közel
másfél hektáros – gyermeki szemmel
leírhatatlanul szép – erdõs park, patak-
kal, pisztrángos tavakkal, évszázados
fákkal, külön gyümölcsössel. Amikor
nagyapám meglátogatott bennünket, a
gyönyörûség láttán megilletõdötten
idézte Kisfaludi Sándort:

Ott, ahol én nevelkedtem,
Egy dombról egy patak folyt:
Hányszor ott nem estvélettem,
Éltem akkor boldog volt.
Azon a nyáron zajlottak a helsinki

olimpia versenyei. Ahogy gyarapodtak a
magyarok aranyérmei, egyre nagyobb
lelkesedéssel hallgattuk a rádió közvetíté-
seit, szinte mindvégig az olimpia lázában
égtünk, akkor határoztuk el Laci bátyám-
mal és a szomszéd család Karcsi nevû fiá-
val, hogy mi is megrendezzük a magunk
olimpiáját. Egyre többen csatlakoztak a
nagy rendezvényhez: a szomszédos Béla-
pátfalváról átjött hozzánk Ecsédy Dini,
ma Eger ismert fogorvosa – õ volt a játé-
kok fõ mozgatója –, vele együtt jött Veres
Pityu, tehetséges sportember. Õket még
abból az idõbõl ismertük, amikor apám
bélapátfalvi gondnok volt. Közelünkben
lakott Erdélyi Pityu, aki ma Egerben ügy-
véd. Rajtuk kívül még néhányan részt vet-
tek mónosbéli iskolatársaink közül.

A kastély parkja és környéke alkal-
mas volt jó néhány sportág megrende-
zésére. Az épület elõtt volt egy nagy fü-
ves terület, ahol a futballmeccseket, fu-
tóversenyeket tartottuk, a maratoni fu-
tást a környék földútjain rendeztük.
Evezéshez kihoztuk szüleink mosótek-
nõjét és megtanultuk az evezést a piszt-
rángos tavakban, errõl bemutatok egy
fotót (7. kép), amelyen Laci bátyám sze-
li a habokat. Ebben õ volt a legjobb.

Az erdészetnek volt két nyugodt vér-
mérsékletû szürke lova, ezek jól megfe-
leltek a nem túl fejlett lovagló tudomá-
nyunknak. A verseny itt abból állt, hogy

3. kép. A gépállomás futballcsapata Fesõ-
tárkányban (1963)

5. kép. Bátor Albert, a röplabdaedzõ

4. kép. Országos sakkverseny 6. kép. A mónosbéli „felsõ kastély”
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egyenként körbelovagoltuk az udvart
és mértük az idõket (8. kép). 

A korábbi tulajdonos a park közepén
épített egy fürdõmedencét. Ennek feltöl-
tésére a közeli Vízfõnél eredõ bõvizû pa-
takocska szolgált, amelyet egy terelõvel
lehetett a medencéhez irányítani. Ez a
patak látta el vízzel a kastély közelében
lévõ vízimalmot, amely az ’50-es évek-
ben még mûködött. Amikor a medence
töltéséhez majdnem az egész vízmennyi-
séget eltereltük, a dühös molnár megje-
lent, botozással fenyegetett, és csak ak-
kor folytathattuk, amikor a malom állt.

Az úszóversenyeket ebben az 5·3
méteres úszómedencében, falusi gyere-
kekbõl összeverõdött népes közönség
elõtt tartottuk meg.

Népszerû volt a kastély elõtti gyepen
rendezett hátrafutó verseny, ebbe még lá-
nyok is beneveztek. Itt egy kis baleset is
történt, a réten átmenõ gyalogösvényen
az egyik lány megbotlott, hanyatt esett, és
alaposan megütötte a hátsó fertályát.

Említést érdemel a kalapácsvetés. A
helsinki eseményeket akkoriban rá-
dión követtük, tv még nem létezett, ar-
ról nem volt elképzelésünk, hogy a
sportban használatos kalapács hogy
néz ki. Egyféle kalapácsot ismertünk, a
mindennapok ismert nyeles szer-
számát, ezzel akartuk megrendezni a
kalapácsvetést. Sajnos ez a verseny-

szám kudarcba fulladt, az elsõ dobás-
nál a szerszám nyele kitört, a verseny
félbeszakadt, szüleink szigorú dorgálá-
sa következett. 

Az „olimpián” kívül még sokféle sport-
ágat kipróbáltunk Mónosbélben: célba
lövés csúzlival, íjászat mogyoróbotból
készült íjakkal, nád nyílvesszõvel, síelés
saját készítésû sítalpakkal, fáramászás
idõméréssel, távgyaloglás, gombfoci a té-
li idõkben, és még jó néhány sportág.

Csodálatosan szép volt a Mónosbél-
ben töltött másfél év. 1953-ban apám
Egerben kapott lakást, fájó szívvel el
kellett hagynunk ezt a kis falut, amelyet
így jellemezhetek: igazi paradicsom
gyermekek számára.

Amikor 50 év elteltével meglátogat-
tam a kastélyt és a parkot, egy világ om-
lott össze bennem. A hegyrõl lefutó pa-
takot a közeli bányászattal eltüntették,
helyenként a nyomait még fel lehet fe-
dezni. A pisztrángos tavak is eltûntek,
már csak a kiszáradt tómaradványokról
tudtam felvételt készíteni. A medencé-
nek már nyoma sincs. Az egykor gyö-
nyörû park elhanyagolt, lehangoló.

Az akkori játszótársak közül még né-
hányan élünk és õrizzük az emlékeket.

Wágner Tibor
ny. erdõmérnök

7. kép. Wágner Laci a „csónakban”

8. kép. Ecsédy Dini a lovon

Szulcsán Gábor
(1975–2011)

Szulcsán Gábor 1975.
szeptember 11-én
Kiskunfélegyházán
született.

Kötõdése az alföl-
di tájhoz egész életét
végig kísérte. A Sze-
gedi Kiss Ferenc Er-
dészeti Szakközépis-
kolában érettségizett

1993-ban, és ugyanebben az évben felvételt
nyert a Soproni Egyetemre. 1998-ban az Er-
dõmérnöki Karon okleveles erdõmérnök-
ként végzett, majd egy évvel késõbb okleve-
les erdõmérnök-tanári képesítést szerzett.
Az ott eltöltött évekrõl sok szép közös em-
lék jut sokunk eszébe. Már ott is a társaság
mozgatórugója, aktív szereplõje volt. 

Elsõ és egyetlen munkahelye a KEFAG Zrt.
és jogelõdje, ahol több mint 12 évvel ezelõtt,
1998. augusztus 17-én, az Erdészeti Szaporító-
anyag Központban gyakornokként kezdte a
pályáját, majd fél év múlva kinevezték kutató-
fejlesztõ mérnöknek. Pályája kezdetétõl részt
vett a Növényi Génbank Tanács Erdészeti
Munkabizottságának munkájában, a különbö-
zõ erdei gyümölcsök (mint a vadkörte, ma-
dárcseresznye, berkenyék), valamint a Duna-
Tisza közén gazdaságilag fontos fafajok (feke-
te és fehér nyár, feketefenyõ) génmegõrzésé-
ben, magtermesztõ ültetvényeik létrehozásá-
ban. 2006-ban látott hozzá a feketefenyõ mag-

termesztõ ültetvény kialakításához és ekkor
kezdte el a fekete nyár génmegõrzési-kutatási
munkát is, amelynek az volt a célja, hogy a
Duna-Tisza közének változatos termõhelyi vi-
szonyaihoz alkalmazkodott genotípusokat
azonosítson és szelektáljon, majd belõlük egy
olyan géngyûjteményt hozzon létre, amely
egyben magtermesztõ ültetvényként is hasz-
nálható. Ezt a munkát PhD-dolgozat kereté-
ben tervezte feldolgozni, ezért 2006-ban bei-
ratkozott a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Karának Doktori Iskolájába,
amit sikeresen elvégzett, már csak a disszertá-
ció összeállítása volt hátra.

A feketenyár-kutatással kapcsolatban
külföldi tudományos kapcsolatok kiépítésé-
re is törekedett. Franciaországban az INRA
feketenyár-kutatási eredményeit tanulmá-
nyozta Bretagne-ban 2008. nyarán. A kuta-
tással párhuzamosan részt vett a KEFAG Zrt.
területén az akác magtermõ állományok ki-
jelölésében, majd szervezte ezekben a mag-
gyûjtést, végül a mag feldolgozást és értéke-
sítést. Részt vett a KEFAG Zrt. innovációs te-
vékenységében és szervezte azt a részvény-
társaság szintjén. 

2005-tõl haláláig tagja volt az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület Észak Bács-Kis-
kun Megyei Szervezetének és 2005–2008-ig
elnöke a HÍRÖS MÉZ Szövetkezetnek. 

2006-ban megválasztották az Alföldi Er-
dõkért Egyesület titkárának. Ezt a munkakö-
rét is nagy odaadással, és kiváló diplomáciai
érzékkel látta el. Számos, rendkívül sikeres
Kutató Napot szervezett, és neki köszönhe-

tõ „Az erdei lombos fák magjai – a begyûj-
téstõl a vetésig” c. hiánypótló szakkönyv
2008. évi kiadása is.

A háttérben alkotva számos olyan dolog
létrehozásában vállalt fontos szerepet, ame-
lyek mind a mai napig meghatározóak a KE-
FAG Zrt. életében. 

Nyugodjék békében!

Zilahy Aladár 
(1920–2011)

Budapesten született,
a Piarista Gimnázi-
umban érettségizett.
A Mûegyetem Erdõ-
mérnöki Osztályán
1950-ben szerzett er-
dõmérnöki oklevelet. 

A soproni tanul-
mányok után, 1950-
ben Egerben kap ál-

lást. A II. sz. Erdõrendezõség állományában
kilenc éven át dolgozik földmérõ, illetve
üzemtervezõ mérnökként. 

1959-tõl a Nyugat-Bükki Állami Erdõgaz-
daság Erdõmûvelési Osztályán erdõmûvelé-
si elõadói és csoportvezetõi beosztásokban
tevékenykedik.

Erdõmûvelési munkákat tervez és szer-
vez, majd berendezi az erdõgazdaság talaj-
vizsgálati laboratóriumát, termõhely-feltárá-
si munkákat végez. Tervezi a zöldövezeti, il-
letve környezetvédõ fásításokat, szervezi az
erdõgazdaság területén szükséges közjóléti
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munkákat. Közremûködik az Erdõgazdaság
területére vonatkozó erdõtipológiai útmuta-
tó kidolgozásában.

Publikációi jelennek meg az Élet és Tu-
dományban, a Bükki Nemzeti Parkot ismer-
tetõ könyvben.

Felügyeli a területükön levõ védett ob-
jektumokkal kapcsolatos munkákat.

Megalakulásától tagja a Városi, majd 5
éven át a Megyei Környezetvédelmi Bizott-
ságnak, és az „ÉLETFA” Környezetvédelmi
Szövetségnek.

Elkészíti a szilvásváradi Szalajka-völgy
távlati fejlesztési tervét, és a völgyben álló
„Király-féle ház” mûemléki helyreállítása
után 1980-tól kezdi meg, majd 1982-tól
nyugdíjasként folytatja az itt létesítendõ Er-
dészeti Múzeum kiállítási anyagának gyûjté-
sét. A múzeum felavatására az 1985. évi Egri
Vándorgyûlés alkalmával kerül sor. 

1985-tõl 2005-ig vezette a Szalajka-völgyi
Erdészeti Múzeumot. 2009-ben érte az
örömteli megtiszteltetés, hogy a múzeum,
megemlékezésül, felvette a Zilahy Aladár Er-
dészeti Múzeum nevet!

Munkái során több vállalati és miniszteri
dicséretet és kitüntetést kapott. Elnyerte a Szé-
chenyi-emlékplakettet, a NIMRÓD-emlékér-
met, a Kaán Károly-emlékérmet, „Az ember
az erdõért” kitüntetést és emlékplakettet, vala-
mint a Magyar Vadászkamara aranyérmét.

2010-ben vette át gyémántdiplomáját.  
Soproni feleségével 62 évi házasságban

élt hiteles, példamutató életet. 
Hosszú betegségét hitébõl fakadó erõvel,

megadással és türelemmel viselte. 
Nyugodjék békében!

Hábel György

Regõs István
(1929– 2011)

Életének 82-dik évé-
ben váratlanul el-
hunyt Regõs István
erdõmérnök, nyugal-
mazott osztályvezetõ,
a Somogyi Erdõkért
Aranygyûrû kitünte-
tettje.

A Bakony „fõváro-
sában”, az erdõk által

övezett Bakonybélben, Rottenbücher István-
ként született. Szülei az Apátságnál dolgoz-
tak. A gyors észjárású fiú taníttatása sok gon-
dot jelentett a szüleinek, végül fõapáti ösz-
töndíjjal, több éven keresztül úgynevezett
„sorkosztosként” érettségizett Pápán, a ben-
cés gimnáziumban. A természethez ezer szál-
lal kötõdõ fiatalembernek az erdõmérnöki
pályát javasolták – ám ekkor is felmerült a
kérdés: mibõl? Végül népi kollégistaként ke-
rült 1948-ban a Soproni Erdõmérnöki Fõisko-
lára, amit 1952-ben sikeresen elvégzett.

Friss diplomásként a Bakonyszentlászlói
Erdészethez került, ahol hamarosan erdé-
szetvezetõ-helyettes lett. Ez a számára öröm-
teli helyzet rövid ideig tartott, fél év után fel-
parancsolták Pestre, az Országos Erdészeti
Fõigazgatósághoz. Fiatal szakemberként itt
nem érezte jól magát, mindenképpen erdé-
szetnél szeretett volna elhelyezkedni. Fõnö-
kei végül tudomásul vették kérését, lehe-

lyezték a Marcali Erdõgazdasághoz, a Kéthe-
lyi Erdészet megürült vezetõi helyére. Az át-
szervezések során hamarosan megalakult
Zamárdiban az Észak-somogyi Erdõgazda-
ság, ide került a Marcali Erdészet, melynek õ
lett a vezetõje. Ezt az idõszakot vallotta éle-
te legszebb idõszakának. Megszerette a so-
mogyi erdõket és ez idõ alatt nõsült meg –
egy kerületvezetõ erdész lányát vette felesé-
gül. Végleg Somogyban maradt. 

Tíz év után becsábítottak a gazdaság köz-
pontjába. Dolgozott fahasználati vonalon,
aztán a tervcsoportnak volt a vezetõje, majd
1967-ben kinevezték az erdõgazdaság fõ-
mérnökévé.

1970-ben, a SEFAG megalakulásakor –
akarata ellenére – Kaposvárra, a központba
helyezték faipari osztályvezetõnek, majd fai-
pari igazgató lett. Rövid ideig a Kaposvári Er-
dészet vezetõje is volt, majd 1973-tól – már
véglegesen – közgazdasági osztályvezetõ lett.
Korábban Zamárdiban is dolgozott hasonló
területen tervcsoportvezetõként, ott is szere-
tett a számokkal foglalkozni, különbözõ
összeállításokat, kimutatásokat készíteni.
Munkatársaival kialakítottak egy tervezési és
információs rendszert, amellyel az egységek
teljesítményeit lehetett havonta összegezni,
összehasonlítani. Minden erdészet és gyár-
egység látta a saját teljesítményét és azt is,
hogy a többi egység hogy áll. Szerette a mun-
káját, igyekezett közel maradni a gyakorlat-
hoz, rengeteget járt ki erdészetekhez, és ha
csak tehette, az erdõbe is. Ebben a beosztásá-
ban dolgozott ’89-es nyugdíjazásáig.

Munkáját jó néhány kitüntetéssel ismerték
el – több Kiváló Dolgozó, Kiváló Munkáért ki-
tüntetés, Nagyváthy Érem, Munka Érdemrend
ezüst fokozata kétszer is. Már nyugdíjasként,
2005-ben elnyerte a Somogyi Erdõkért arany-
gyûrûs kitüntetést. Elmondása szerint ezt be-
csülte a legtöbbre, mivel ezt volt munkatársai
javasolták: „Azt hiszem, és merem remélni,
hogy az aranygyûrû adományozása nem
csak egy hosszú, munkában eltöltött idõszak
szakmai teljesítményét, hanem valamilyen
emberi magatartást is elismer. Közvetlen em-
ber voltam, a központi és erdészeti kollégákat,
munkatársakat egyaránt tiszteltem, becsül-
tem. Hosszú szolgálati idõm alatt következete-
sen, görcsösen ragaszkodtam egy szakmai kö-
zösséghez, ahonnét elmozdítani nem tudtak,
nem is akartam.”

Emlékét megõrizzük!
Detrich Miklós

Dudás István
(1948-2011)

1972-ben végzett a
Soproni Erdészeti és
Faipari Egyetem Erdõ-
mérnöki Karán. Pálya-
kezdése a Mecseki
EFAG-hoz kötõdik. A
Hetvehelyi Erdészet-
nél kezdett dolgozni
fahasználati mûszaki
vezetõként, majd a

Pécsváradi Erdészetnél értékesítési és erdõmû-
velési mûszaki vezetõként ismerkedik meg az
erdõgazdálkodás nehézségeivel, szépségeivel.

Utolsó egyetemi éveire esik családalapítá-
sa. Felesége, Ágnes óvónõ, óvodavezetõ a
Pécshez közeli Hirden. A család a kezdeti ne-
héz, küzdelmes évek után itt talált otthonra.
Házasságukból két gyermek született. 1975-
ben munkahelyet vált, a MÉM Pécsi Állami Er-
dõrendezõségéhez, annak átszervezését köve-
tõen a Pécsi Erdõfelügyelõséghez kerül, ahol
is 1988-ig erdõfelügyelõi feladatokat lát el.

Ezt követõen két évig a Pécsi Erdõfelü-
gyeleti Osztályt vezeti. Céltudatos, szakmai-
lag felkészült, széles látókörû, kitûnik gya-
korlatiasságával, szervezõ és problémame-
goldó képességével, majd 1990-tõl már a Pé-
csi Erdõfelügyelõség igazgatóhelyettese.

Az erdészeti igazgatás átszervezését kö-
vetõen 1997-tõl az új szervezet, az ÁESZ Pé-
csi Igaztóságának igazgatóhelyettese, az Er-
dõfelügyelõség vezetõje. Ebben a munka-
körben dolgozik 2006 közepéig, – rövid ide-
ig a Pécsi Igazgatóság megbízott igazgatója.
Támogatója és elkötelezettje az erdészeti
közjóléti fejlesztéseknek.

Amikor szükség volt rá, mindig talált for-
rást egy-egy arborétumra, parkra, erdei isko-
lára, pihenõre, közjóléti objektumra, egy-
egy célirányos fejlesztésre. Közben folyama-
tosan eleget tesz társadalmi megbízásainak,
kiveszi részét a szakszervezeti munkából is.

Súlyos betegségen, mûtéten esik át 2000-
ben, mely õt szemléletének kapcsolatainak,
átértékelésére készteti. Érdekes egyénisége,
vezetõi fellépése mögött fölsejlett elõttünk,
kollégái elõtt a megoldásokat kétségek kö-
zött keresõ ember. 

Az erdészeti igazgatás 2006. évi ismételt
átszervezésébõl adódó új feladatokat már te-
hernek véli, és az új szervezet, az MgSzH he-
lyett a „prémium éveket” és a nyugdíjazást
választja.

Nyugdíjasként sem tudott azonban elsza-
kadni az erdõtõl, az elmúlt közel negyven év
tapasztalatát a magánerdõ-gazdálkodókkal
kívánta megosztani, a magánerdõ-gazdálko-
dásban kívánta hasznosítani.

Ismerõsei, barátai és a szakmai környeze-
te megdöbbenve értesült az orvul támadó sú-
lyos betegségérõl. A nyár elején még szemé-
lyesen kezdeményezett többünkkel egy ba-
ráti találkozót. Tájékozott volt, minden érde-
kelte, de láttuk, hogy tisztában volt állapotá-
val, józanul nézett szembe a megváltoztatha-
tatlannal…

A család tragédiájának kiteljesedéseként
a már több éve súlyos beteg feleségével, Ág-
nessel együtt kerültek kórházba. Küzdelme
mindössze nyolc hónapig tartott. Halála,
majd feleségének két nappal késõbb jött ha-
lálhíre lehet sorsszerû, de így együtt szinte
irracionális, alig feldolgozható.

Tisztelet az embernek, aki rövidre sza-
bott, küzdelmes életpályáján türelemmel vi-
selte a szenvedést is.

Megrendülten, nagy részvét mellett
együtt vettünk búcsút a családapától és az
édesanyától 2011. augusztus 26-án a Pécsi
Köztemetõben. 

István! Emléked kegyelettel megõrizzük,
mint ahogy õrzik azt a közremûködéseddel
létesült erdõk, közjót szolgáló létesítményeid;
arborétumok, tanösvények és erdei iskolák. 

Nyugodj békében!
Miszlang Lajos
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Az Európai Erdõk Hete rendezvénysor-
ozat keretében Nagykanizsán a Magyar
Plakát Házban a zalai erdõk szépségé-
rõl nyílt fotókiállítás. A megnyitójára ér-
kezõ vendégeket Varga Attila, a helyi
csoport titkára köszöntötte. A kiállítást –
a helyi iskola tanulóinak kulturális mû-
sora után – Rosta Gyula a Zalaerdõ Zrt.
vezérigazgatója nyitotta meg.  

Az erdõgazdaság arra törekszik, hogy
a lakossággal, a fiatalokkal, tanulókkal
megismertesse a természet szépségeit, a
gyönyörû erdõket. A természetfotók esz-
közével a széles közönség – különösen
a fiatalabb korosztály – gondolkodását
környezettudatosabbá, a meglévõ érté-
keket jobban becsülõvé válhat. 

A közönség a fotókat OEE 142. zala-
egerszegi vándorgyûlésén már láthatta.
Az akkori szavazás alapján, a helyezet-
tek tiszteletdíjukat most vehették át. 

Az elsõ helyezést Pintér Csaba „Más-
nap” címû fotója, a második helyezést
Léránt János „Mesevölgy” címû alkotása,
a harmadik helyezést megosztva Jakabfi
Ferenc „Obornaki hajnal” (lásd címlap)
és Vaski László „Haraszti” címû fotója
nyerte el.

Szakács László

Zalai erdõk szépsége, fotókiállítás
Nagykanizsán

Fekete István nyomában

Ötödik alkalommal került megren-
dezésre a Fekete István nyomában
elnevezésû természetismereti, élet-
rajzi, terepi akadályverseny.

Közel 30 csapat mérte össze tudását
az író kezdõ gazdászéveinek vidékén,
Bakóca és Alsókövesd környékén. A fel-
sõ tagozatosok Bakócáról indultak, a cél
Nagymátén, a Fekete István Füvészkert-
ben volt. A Fekete István Emlékösvény 5
kilométeres szakaszán a növény- és ál-
latfajok felismerése, a természetjárással,
természetvédelemmel, erdõ- és vadgaz-
dálkodással kapcsolatos feladatok mel-
lett az író életével, különösen a környék-
hez kötõdõ emlékeivel, írásaival is tisztá-
ban kellett lenniük a versenyzõknek.

A verseny szervezõi: a Mecsekerdõ
Zrt. Sásdi Erdészete, a Duna-Dráva Nem-
zeti Park Igazgatóság, az ajkai Fekete Ist-
ván Irodalmi Társaság és a dombóvári
Fekete István Kulturális Egyesület.

Pintér Ottó
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Megjelent az elsõ erdõtervrendelet 

Megkezdõdik a körzeti erdõtervezés.
Hosszú elõkészítõ munka és egyezteté-
si folyamat után, megjelent a vidékfej-
lesztési miniszter 96/2011. (X. 17.) VM
sz. rendelete, a 2011. évi körzeti erdõ-
tervezésre vonatkozó tervezési alapel-
vekrõl, valamint az érintett körzeti er-
dõtervek alapján folytatott erdõgazdál-
kodásról. A rendelet az elsõ ún. erdõ-
tervrendelet, ami megjelent a 2009. évi
XXXVII. törvény (új Erdõtörvény) ha-
tályba lépése óta - a törvény, és a kör-
zeti erdõterv készítésének szabályairól
szóló, 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet
elõírásai nyomán. E jogszabály alapján
(mely 15 erdõtervezési körzetet érint az
országban kialakított 150 körzetbõl),
most indulhat meg elõször az új Erdõ-
törvény szerint való erdõtervezés. A je-
lenlegi körzeti erdõtervezés alá vont er-
dõtervezési körzetek: Budapesti, Pilis-
Visegrádi, Kab-hegyi, Alpokaljai, Gyön-
gyös-Pinka menti, Nagykanizsai, Ka-
szói, Gemenci, Sásdi, Harkakötönyi,
Hajdúhát-Bihari, Bánhorváti, Erdõbé-
nyei, Parádi, Kemencei. A rendelet tar-
talma várhatóan precedens értékû lesz,
azaz egyfajta mintául fog szolgálni az
ezután évrõl-évre kiadandó, a többi er-

dõtervezési körzetet ütemezetten érintõ
erdõterv-rendeletekhez.

(OEE online)

Az MFB biztosítja dolgozóit

Négy évre 520 millió forintért biztosítja a
cégcsoportja 13 ezer dolgozóját az MFB az
Allianznál. A Magyar Fejlesztési Bank
(MFB) Zrt. csoportos élet-, baleset- és
egészségbiztosítási szerzõdést kötött az ál-
tala tulajdonolt és tulajdonosi joggyakorlá-
sa körébe tartozó gazdálkodó szervezetek
13 ezer dolgozójára (a létszám plusz ötven
százalékkal bõvülhet) – derül ki az MFB
közbeszerzési tájékoztatójából, amely az
uniós közbeszerzési értesítõben jelent
meg. A szerzõdés határozatlan idõre szól,
éves díja 127,6 millió forint. A nyílt eljárá-
son hét ajánlat érkezett, közülük a nyertes
az Allianz Hungária Zrt.-é lett. A bank a
szerzõdés értékét elõzetesen, négy évre
számolva, 520 millió forintra becsülte. A
gyõztesen kívül ajánlatot adott még be az
Union Vienna Insurance Group, a Signal,
a Groupama Garancia, a CIG Pannónia,
az MKB Életbiztosító, valamint a Generali-
Providencia. A szeptember közepén kivá-
lasztott biztosítóval szeptember 28-án már
szerzõdést is kötötték.

(Napi)

Emléktábla-avatás 
a Mecsekben

Három civil szervezet összefogásával
és a Mecsekerdõ Zrt. anyagi támogatá-
sával megújult Pécs egyik kedvelt ki-
rándulóhelye, a Tripammer-fánál lévõ
emlékhely. A bekerített kocsányos
tölgy Tripammer Károly, Pécs szabad
királyi város egykori erdõmesterének
emlékét õrzi. A Mecsek Egyesület, a
Baranya Megyei Természetbarát Szö-
vetség és az Országos Erdészeti Egye-
sület Baranya Megyei Helyi Csoportja
közösen újította fel a tölgy környeze-
tét és állított egy új emlékoszlopot. A
fából faragott oszlop Baumann József,
a Mecsek Egyesület tagjának alkotása,
akinek nevéhez számos mecseki for-
rás felújítása fûzõdik. A Tripammer-fa
a turisták kedvelt pihenõhelye 1958-
ban az erdészszakma éves seregszem-
léjének számító Országos Erdészeti
Egyesület Vándorgyûlésének egyik
helyszíne volt. 1986-ban Rockenbauer
Pál és társai az „… És még egymillió lé-
pés” címû film forgatócsoportjával jár-
tak itt, 2010-ben pedig az Országos Er-
dészeti Egyesület az „Év erdésze” cí-
mû versenyének helyszíne volt…

(ForestPress) 



Az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóságá-
nak munkatársai a napokban kapták a
hírt: a kõszegi Madárvédelmi Mintatele-
pükön gyûrûzött fehér gólyák három
példánya Málta szigetén pihent, majd
továbbrepült Afrika partjai felé.

A kõszegi Chernel-kertben
minden szabadon engedett ma-
dárra gyûrû kerül. A gólyák kö-
zül kettõ alig egy hónappal ko-
rábban kapta gyûrûjét Kõsze-
gen, egy pedig a tavalyi évben.
Elõbbiek vasi, ill. Gyõr-Moson-
Sopron megyei fészekbõl kiesett
fiatal madarak, míg az utóbbi a
Chernel-kertben, sérült szülõk
fiókájaként bújt ki a tojásból. A
madarak két hét alatt tették meg
az 1300 km-es távolságot.

A gólyák megfigyelése ki-
sebb szenzációt keltett a szige-
ten, amely a madárvédõk köré-
ben „háborús övezetként” is-
mert. A máltai orvvadászok
ugyanis csapdázzák és vadásszák a vo-
nuló madarakat. Annak ellenére, hogy
az Európai Unió folyamatos nyomás-
gyakorlással próbálja rávenni Máltát a

közösség madárvédelmi irányelvének
betartására, az illegális vadászat vissza-
szorítása kevés eredménnyel jár. Így az-
tán Máltán ritkaságszámba megy, ha va-
laki gólya méretû, élõ madarat tud meg-

figyelni. Nem csoda hát, hogy mintegy
200 fõs tömeg gyûlt össze a helyi futball-
pálya reflektorain pihenõ kõszegi gó-
lyák látványára a Mgarr nevû kisváros

utcáin. A madarak nyugalmára a madár-
védõk és a helyi rendõrség egész éjsza-
ka vigyázott, reggel pedig addig kísér-
ték õket a szárazföldön, amíg el nem
tûntek a tenger felett Afrika partjai felé.

A BirdLife Málta még aznap
sajtóhírben tette közzé a gólyák
történetét.

A Magyarországon gyûrûzött
több mint ötezer fehér gólyából
mostanáig még egy sem került
meg Máltán. A gyûrûzési adatok
alapján tehát joggal feltételezték,
hogy gólyáink vonulásuk során
kizárólag a Boszporuszon át ve-
zetõ útvonalat használják. Bár ez
az elmélet a nálunk fészkelõ ma-
darak vonatkozásában továbbra
is igaz, a kõszegi gólyák esete
azonban tovább árnyalja a vonu-
lásukról eddig kialakult képet.

Ezek a madarak már kétszer
megmenekültek a pusztulástól,
és bár még nagyon sok veszély

leselkedik rájuk a vonulás során, a ter-
mészetvédelmi szakemberek bíznak
benne, hogy túlélik a nagy utazást.

Õrségi Nemzeti Park
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Vágjon a sûrûjébe!
Vannak, akik kifejezetten erdôre születtek. A STIHL két új motorfûrésze is a sûrûben érzi igazán jól magát. Az MS 241 C-M 
és az MS 441 C-M modellek mindegyikét az új M-Tronic motorvezérléssel szereltük. Az új rendszer teljesen elektronikus. 
Valamennyi üzemállapotban szabályozza a gyújtási idôt és az üzemanyag-adagolást, 
a hômérséklettôl és a tengerszint feletti magasságtól függôen. 
Folyamatosan optimális motorteljesítményt, állandó 
legnagyobb fordulatszámot és nagyon jó gyorsulási
jellemzôket biztosít. A STIHL motorfûrészeknek 
az erdô a természetes élôhelye. 

Stihl_sajto_Erdészeti_novmber_2011_205x295.indd   1 11/4/11   2:35 PM




