
Rakonczay Zoltán erõmérnöknek a
Mérnöki Kamara, mint szakmai önkor-
mányzat támogatásáért nagyra becsülve
az erdõrendezés és a természetvédelem
területén elért kimagasló szakmai telje-
sítményeit, az egyetemi oktatásban elhi-
vatottsággal, szakmaszeretettel, gyakor-
latorientált oktatóként végzett munkájá-
ért a Magyar Mérnöki Kamara 

„Tiszteletbeli Mérnöki Kamarai
Tag” 

címet adományozta, melyhez szívbõl
gratulálunk.

Több mint 400 gyermek vett részt
az idei Madarak és fák napi rendez-
vényen a Sziágyi Erdei Iskolában,
ahol ügyességi versenyek, környe-
zetismereti bemutatók és még ma-
dárgyûrûzés is szerepelt a progra-
mok között. A megnyitón elhang-
zott: az erdõgazdálkodás egyike
azon kevés ágazatoknak, amely ka-
tegóriákkal több szén-dioxidot köt
meg, mint amennyit kibocsát.

Az erdei iskola tanösvényei ismeret-
terjesztõ túraútvonalakká alakultak át
egy napra a Lábod környéki erdõben,
ahol a 3.-4. osztályosok a különbözõ
fa- és vadfajokkal, lágyszárúakkal és

vadmadarakkal ismerkedhettek meg. A
különbözõ témaköröket bemutató ál-
lomások nemcsak tájékoztatást nyúj-
tottak a somogyi erdõk élõvilágáról,
hanem az érdeklõdõ kisiskolások a kü-
lönbözõ fafajok egy-egy jellegzetes da-
rabját, termését is a kezükbe vehették,
de volt lehetõségük a vadmadarak
szakszerû befogását és gyûrûzését is fi-
gyelemmel kísérni. A nap során megje-
lölt barátposzátákat, fitiszfüzikéket,
csilpcsalpfüzikéket és egyéb madara-
kat a megfelelõ adminisztráció után
maguk a diákok bocsáthatták útjukra,
természetesen a SEFAG Zrt. szakértõi-
nek segítségével.

Jankó Gábor

Gyerekzsivajtól volt hangos
az erdõ

Vihar az Ormánságban

Az értékes, idõs kocsányos tölgyek nem
bírták a jelenetõs széllel kísért májusi
esõket. 200 köbméter fa dõlt ki a máju-
si hetek viharaiban az Ormánságban
Sellye és Drávaiványi térségében. A fa-
kidõlés szerencsére nem követelt em-
beréletet és már elkezdõdött a kár fel-
számolása.

A jelenlegi kár nem tekinthetõ ki-
emelkedõnek, de idén még nem fordult
elõ hasonló Baranya megye erdeiben.
Az esõzés az elmúlt hónapok csapadék-
szegény idõjárása után nagyon jó hatás-
sal volt az erdõkre is, segítve a természe-
tes és mesterséges felújulást.

Kiss Tünde
(Mecsekerdõ Zrt.)


