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problémák ismeretében – aggodalomra adnak okot. A felújí-
tó vágások mérete mint esetleges ökológiai probléma nem
szerepel az elõzõekben leírt megoldandó erdõmûvelési fela-
datok között. A vágások méretének radikális csökkentésével
feltehetõleg az említett nehézségek is mérsékelhetõk lenné-
nek. A meglátogatott helyszíneken hiányoztak az elõírt ha-
gyásfák is. 

Külön kell kitérni a védettséget élvezõ területek különle-
ges helyzetére. A felkeresett felsõ-szerémségi Stara Vratièna
természetvédelmi területet a hullámtérben jelölték ki hatvan
évvel ezelõtt, annak reményében, hogy a még élõ több száz

éves tölgyóriásokat tartalmazó területet az erdészeti beavat-
kozástól megóvják, és az állomány visszanyerje természetes
állapotát. 

Sajnos a jó szándékú, de az ökológiai tényeket figyelmen
kívül hagyó lépés az ellenkezõ hatást váltotta ki. Az életko-
ruk határát elért, 300-400 éves matuzsálemek körül felverõ-
dött sûrû fiatalosban emberi segítség nélkül hiú ábránd volt
életképes tölgyújulatot várni. Az elmúlt évtizedekben az idõs
fák jó része elpusztult, helyüket elegyetlen gyertyános foglal-
ta el, tölgyújulatnak nyomát nem találni (5. ábra). 

A természetvédelem az elõállt helyezettõl megrettenve, a szi-
gorúan védett terület azon részén, ahol még élõ faóriások áll-
nak, egy kb. 2 hektáros területet további kezelésre nemrég át-
engedett az erdészeknek. A felújulás megindítására a gyertyá-
nost kiirtották (feltehetõleg herbicideket is használva). Az öreg
fák újulási készsége láthatólag igen gyenge – a helyi erdész ál-
tal mutatott magoncok elhelyezkedése arra utal, hogy valószí-
nûleg „utánvetéssel” igyekeznek javítani a helyzeten (6. ábra). 

A szigorú védelem által kiváltott degradálódás jól példáz-
za azt a nehezen feloldható ellentmondást, amely a hagyo-
mányos, konzerválni/rekonstruálni akaró természetvédelem
és a széles körû környezetváltozások miatt elõállt ökológiai
kényszerek között áll fenn. 

A termõhelyi feltételek gyökeres átalakulása miatt megva-
lósíthatatlan ábránd abban reménykedni, hogy a folyamatok
„természetre bízásával” az egykori természeti állapotok
visszatérnek.  Ugyanúgy, ahogy az erdõgazdálkodónak, a ter-
mészetvédõnek is meg kell tanulnia ezt a leckét. 

A cikkhez nem csatoltunk hivatkozott irodalomjegyzéket;
a szerzõpáros számos szerb nyelvû forrásmunkát tud rendel-
kezésre bocsátani.  A fényképfelvételeket Mátyás Csaba készí-
tette. 

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕMÛVELÉS

6. ábra. Mesterségesen segített felújításra felszabadított erdõrész-
let a Stara Vratièna–i természetvédelmi területen, túlkoros és
részben elszáradt kocsányos tölgy tanúfákkal. A gyomos gyep-
szintben az erõs bontás dacára kevés az újulat

Vannak feladatok, amelyekhez nem elég az elszántság. Ke-
ménynek, ügyesnek és gyorsnak kell lenni, azaz legjobbnak
a legjobbak között! Az idei regionális versenysorozatok záró-
akkordjaként szeptember 17-én, Ráckevén rendezték meg a
XV. STIHL Országos Fakitermelõ Verseny országos döntõjét,
az ország minden tájáról érkezett 36 csapat részvételével. 

Az Andreas STIHL Kft. által tizenötödik alkalommal szerve-
zett látványos szak-
mai versenyen az er-
dõgazdálkodásban
dolgozó fakiterme-
lõk, a katasztrófavé-
delem és az erdészeti
szakiskolák négyfõs
csapatai mérték
össze tudásukat. 

Az öt regionális
elõdöntõbõl 6-6 csa-
pat jutott be a döntõbe. A résztvevõknek kombinált darabo-
lás, gallyazás, választékolás, darabolás, hasítás, sarangolás és
szerelés versenyszámokban kellett bizonyítaniuk. Minden
versenyszámot kétszer hajtottak végre, és a jobb eredményt
vette figyelembe a zsûri a végsõ összesítésnél.

A gyõzelmet végül a bükkzsérci regionális verseny nyerte-
se, az ÉSZAKERDÕ Zrt. Horváth László, Kiss Attila, Len-
gyel Lajos, Máté Viktor összeállítású csapata szerezte meg,
megelõzve Dalerd Zrt. – Nagy István elnevezésû gárdát,
valamint a Vértesi Zrt. II. csapatát.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 2013 és 2014 után is-
mét társaságunk egyik csapata bizonyult a legjobbnak az or-
szágos versenyen – mondta Rencsiné Ágh Márta, az ÉSZAK-

ERDÕ Zrt. humánpo-
litikai osztályvezetõ-
je.

Az idei országos
döntõben az elsõ
nyolc helyet elért fa-
kitermelõ csapatok
jövõre – hasonlato-
san a sportból ismert
„szuperkupákhoz” –
a Bajnokok Bajnoka

megmérettetésen versenghet majd újra egymással, amelyet
Szegeden rendeznek 2017 tavaszán.

Forrás: Andreas STIHL Kft., ÉSZAKERDÕ Zrt.
Kép: Nagy László,

Dobogósok: Erdõ-Mezõ Online

Az ÉSZAKERDÕ csapata nyerte a 
XV. STIHL Országos Fakitermelõ Versenyt



MVM 
KONCERTEK
2016

2016. OKTÓBER 7. – DECEMBER 9.

Jegyinformáció: www.jakobikoncert.hu

Közös energiánk. Közös sikerünk. 

2016. október 7. (péntek)
19 óra – Gödöllői Királyi 

Kastély, Díszterem

Vigh Andrea hárfaestje
Közreműködik: 

Szabadi Vilmos (hegedű)
Romantikus fantáziák

2016. október 8. (szombat)
11 óra – Gödöllői Királyi 

Kastély, Lovarda

Farkas Mira hárfahangversenye
Közreműködik: 

Duleba Lívia (fuvola)
Krähling Dániel (brácsa)

2016. október 8. (szombat)
19 óra – Gödöllői Királyi 

Kastély, Lovarda

Alexander Boldachev hárfaestje
Orosz-est

2016. október 9. (vasárnap)
11 óra – Gödöllői Királyi 

Kastély, Lovarda

A hárfa sokszínűsége – 
Vigh Andrea hangszerbemutató 

koncertje gyerekeknek
 

2016. október 9. (vasárnap)
19 óra – Gödöllői Királyi 

Kastély, Lovarda

Catrin Finch hárfaestje

18. Gödöllői 
Nemzetközi 

Hárfafesztivál

2016. október 14. (péntek) 
19.30 óra – Zeneakadémia Nagyterem

David Fray zongoraestje 

2016. október 20. (csütörtök) 
19.30 óra – MÜPA 

Nikolai Lugansky zongoraestje 

2016. november 10. (csütörtök) 
19.30 óra – Zeneakadémia Nagyterem 

Evgeni Koroliov zongoraestje 
Bach-sorozat 1. 

2016. november 17. (csütörtök) 
19.30 óra – MÜPA 

Bogányi Gergely zongoraestje 

2016. november 26. (szombat)
19.30 óra – Zeneakadémia Nagyterem  

Richard Goode zongoraestje 

2016. december 9. (péntek)
19.30 óra – Zeneakadémia

Nagyterem

Balázs János zongoraestje 

A zongora
a Müpában és a 
Zeneakadémián

2016. október 11. (kedd)
18 óra – Bartók Emlékház

Fejérvári Zoltán zongoraestje

2016. november 15. (kedd) 
18 óra – Bartók Emlékház

Pálfalvi Tamás (trombita) és 
Szabó Marcell (zongora)

Junior Prima 
Díjasok Hangverseny-

sorozata

A hangszerek 
világa 

2016. október 16. (vasárnap), és 
2016. november 13. (vasárnap)   

MOM Kulturális Központ, 
Kupolaterem

Balázs János hangszerbemutató 
koncertje gyerekeknek

10.00 óra 
(3-6 éves gyerekeknek ajánlott!)

11.30 óra
 (7-14 éves gyerekeknek ajánlott)


