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AZ ÉV ERDÉSZE

Az idei vetélkedõt ennek megfelelõen
2014. június 11-12-én az Országos Er-
dészeti Egyesület, a Tanulmányi Erdõ-
gazdaság Zrt., az NYME Roth Gyula
Gyakorló Szakközépiskola és Kollégi-
um és a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
rendezte.

A verseny június 11-én a déli órák-
ban a lövészettel kezdõdött a sárvári
Farkas-erdõben, a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. lõterén. Másnap a megméret-
tetés két területen folyt párhuzamosan.
Miközben a versenyzõk egyik fele az el-
méleti versenyszámokat oldotta meg a
szakközépiskola tantermeiben, addig a
csapat másik része a gyakorlati verseny-
feladatokat végezte a soproni hegyvi-
déken, a Fáber-rét környékén. A nap
másik felében a versenyzõk váltották
egymást a két versenyhelyszínen.

A 2 órás írásbeli verseny feladatai
átölelik az erdész tevékenységének
egészét. Az erdõben élõ élõlények
kellõ ismerete nélkül az erdész nem
tudná a munkáját végezni. A fajisme-
retben való jártasságot méri a felisme-
rés verseny, természetesen idõre.

A terepi versenyszámokat az idei év-
re aktualizált, és korábban kiadott „Ver-
senyszabályzat” alapján állítottuk össze,
az abban leírtakkal találkozhattak a ver-
senyzõk. 

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. hideg-
kúti vadászházánál található lõtéren ke-
rült megrendezésre a lövészet, ideális,
és minden szakmai és egyéni igényt ki-
elégítõ módon. Köszönet ezért a ven-
déglátóknak! 

A koronglövészeten a trapp lövészet
szabályai szerint 5 lõállásból álláson-
ként két lövéssel összesen 10 éles lö-
vést lehetett tenni, s a pontozás alapját
az eltalált korongok száma adta. Elõzõ-
leg mindenki végezhetett az 5 lõállás-
ból 1-1 próbalövést.

A golyós lövészet során 10 értéke-
lendõ lövést kellett leadni 0.22-es kali-
berû kispuskával, nyílt irányzékkal, álló

testhelyzetben, feltámasztás nélkül az
50 m-re lévõ 4a típusú lõlapra. A pont-
számítás alapját az elért köregységek
összege adta. Elõzõleg itt is volt lehetõ-
ség próbalövés leadására.

A terepi versenyszámok esetében
minden versenyszámnak két fõs bírói
kara volt, a Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola szaktanára, a másik
pedig vagy a NÉBIH, vagy az NYME
EMK oktatói karának azon munkatár-
sa, aki az adott versenyszámban a leg-
nagyobb gyakorlati tapasztalattal ren-
delkezik.

A verseny elõtti napon a szervezõbi-
zottság által kijelölt versenyhelyszíne-
ket felkeresték a versenybírák, és közö-
sen megalkották az adott versenyszám-
ra vonatkozó „etalont”, amely alapján
másnap a versenyzõk teljesítményét ér-
tékelték.

A versenyhelyszínek a Soproni-
hegység Fáber-réti motorfûrészes tan-
pályája körüli tölgyesek alatt kb. 3 km
hosszú körön helezkedtek el.

Átalakítóvágás jelölése 
Az újszerû feladat helyszínének ki-

választása egy Fáber-réti szálas korú
jegenyefenyvesre esett, ahol úgy kel-
lett belenyúlni az elõzetesen szalag-
gal kijelölt állományrészbe, hogy ott
idõvel változatos szerkezetû, folya-
matos koreloszlású erdõ alakulhas-
son ki. A javafák és kivágandó fák
megfelelõ jelölése garantálhatta a
versenyzõknek az elérhetõ maximális
pontszámot.

Választékolás 
Egy KTT szálfa választékolását kel-

lett elvégezni a rendelkezésre álló mé-
rõszalag, átlaló, köbözõkönyv, és jelölõ
szalag segítségével, cél a legnagyobb
értékkihozatal elérése volt.

Számbavétel 
Három különbözõ fafajú rönköt, és

egy szabálytalanul kirakott sarangot kel-
lett pontosan kiköbözniük a versenyzõk-
nek, átlaló, mérõszalag, köbözõkönyv,
választékoló léc, colstok segítségével.

Távolságbecslés, trófeaminõsítés 
Az állomáshelytõl lõtávolon belül el-

helyezett, kipreparált õz-, gím-, dám-,
muflontrófeát kellett minõsíteni, lõhe-
tõségérõl nyilatkozni, illetve annak tá-
volságát meghatározni.

Erdõfelújítás leírása
Itt folyamatos tölgyes erdõsítést kellett

minõsíteni az E-lapokban található szem-
pontok szerint, így megállapításra került a
fafaj, eredet, eü. állapot, tõszám, pótlási
kötelezettség, az erdõsítést érõ károsítás
mennyiségi, illetve minõségi jellemzõi.

Állományleírás
Szálerdõben kijelölt pont körüli fa-

magasságnyi sugarú körben kellett
meghatározni a fõfafajt, uralkodó fafajt,
elegyfajokat, ezek eredetét, elegyará-
nyát, és a záródást.

Élõfakészlet meghatározása kör-
lapösszegméréssel

A feladat elvégzéséhez legtöbben a
Bitterlich-féle tükrös relaszkópot, illet-
ve az Anucsin-prizmát választották. A
meghatározott fatömeget 1 ha-ra vetítve
kellett megadni.

Famagasság-, fatérfogatbecslés
A feladat egy elõre kijelölt fa magas-

ságának és térfogatának szembecsléssel
történõ megállapítása volt 1 m-es, illet-
ve 0,1 m3-es pontossággal.

Gyérítésjelölés 
A 100 sorszámozott törzskiválasztó

gyérítéskorú faegyedekbõl álló elkerí-
tett erdõfoltban kellett a gyérítésjelölést
elvégezni javafák, segítõ fák, kivágandó
fák helyes megjelölésével.

Köveskuti Zoltán
TAEG Zrt.

Folcz Tóbiás
NYME Roth Gyula Szki.

Az Év Erdésze Verseny 2014-ben

Az Év Erdésze Versenyt elõször 2002-

ben rendezte meg az Országos Erdé-

szeti Egyesület. A helyszín akkor is

Sopron volt. Az OEE úgy határozott,

hogy a 2013-as Süttõi Erdészetnél

rendezett versenytõl, az addig kété-

vente sorra kerülõ rendezvényt éven-

te hirdeti meg, mindig az Egyesületi

vándorgyûléséhez kapcsolódóan.


