XXIV. Fakitermelô Világbajnokság
Norvégiában
A Magyar Fakitermelô Válogatott ismét
az Andreas Stihl Kft. bôkezû szponzori
támogatásával készült a világbajnokságra. Az edzések szervezését, irányítását, a szakmai felkészülést és az adminisztratív ügyeket a Fakitermelési Munkakultúra alapítvány intézte. Nagyban
segítette a válogatott keret, majd a csapat felkészülését a Tanulmányi Erdôgazdaság Rt., a Balatonfelvidéki EFAG
Rt. és a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola.
A versenyen résztvevô országok:
Ausztria, Belgium, Belorusszia, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Államok, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Lettország, Liechtenstein, Luxemburg, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia I., Norvégia II., Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia és
Szlovénia.
Csapatversenyben a magyar csapat
1991 óta (két verseny kivételével) egyformán 4000 pont körül teljesített, a
gyôztes csapat pedig (két verseny kivételével) egyformán 4600 pont körül. Ez
egy bizonyos állandóságot jelent. Amíg
azonban 1991-ben 3971 ponttal 7. helyen végeztünk a 4571 pontos gyôztes
mögött, idén 3979 ponttal csak a 16. helyezést értük el a 4579 pontos gyôztes
mögött.
Még soha ennyi idôt és soha ennyi
pénzt nem áldoztunk a felkészülésre,
mint idén. Összesen öt hetet edzettünk, ami – a világbajnokságon való
részvétel idejével együtt – csaknem
másfél hónap idôtartamot jelent. Az
Andreas Stihl Kft. gyakorlatilag a válogatott keret minden kiadását fedezte,
és ellátta a csapatot motorfûrészekkel,
szerszámokkal, eszközökkel és védôfelszerelésekkel. Ugyancsak ôk biztosították a versenyre történô kiutazás nem
csekély költségét is.
A legnagyobb gond azonban továbbra is az, hogy – egy-két megszállott
emberen kívül – senkit nem érdekel ma
Magyarországon a Fakitermelô Válogatott ügye. Az egyszemélyes mozgalomként mûködô Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány megalakulása óta csak
vergôdik az egyre jobban beszûkülô lehetôségek között. Az a bizonyos egyet362

len személy (e sorok írója) pedig kezdi
elveszíteni a kedvét a sok nehézség és
eredménytelenség miatt.
Elôfordulhat tehát, hogy az eddigi
összes versenyen részt vett Magyarország nem lesz ott a XXV. Fakitermelô

Világbajnokságon, amit 2002-ben
Nagy-Britannia rendez. Talán fel sem
tûnik majd, hogy – a lengyelek után –
egy másik nagy múltú csapat is hiányzik a sorból.
Gólya János

Fenyô monokultúrák és a
talaj nedvességtartalma
A fenyô monokultúrák talaj vízkészletére gyakorolt hatását E. Bublinec cseh
kutató vizsgálta a Morva-mezô homokján. Olyan mérôhelyeket választott,
amelyeken fenyô monokultúrák és fenyô-tölgy elegyes állományok voltak
(80% fenyô, 20% tölgy). Valamennyi 70
éves volt, záródásuk teljes (80–100%). A
fô különbség közöttük a mohaszint
nagyságában mutatkozott, a tiszta fenyves alatt kétszer akkora volt, mint az
összehasonlításul szolgáló másik állományban. 2-3 éven át évente három alkalommal végeztek gravimetrikus módszerrel talajnedvesség-tartalmi vizsgálatokat. A fenyves monokultúra kedvezôtlennek ismert hatását nem tudták ki-

mutatni, a talajban a mohaszint nagyobb intercepciós vesztesége miatt
sem csökkent a nedvességkészlet. Magyarázatként a tölgyek nagyobb párologtatását és a fenyôéhez képest erôteljesebb vízfelvételét jelölték meg.
Fafajpolitikai megfontolásaink pontosítása érdekében nálunk is szükség
lenne hasonló vizsgálatokra, nélkülük
érzésekre alapozva vitázunk a fenyvesek kedvezôtlen vagy kedvezô hatásáról.
(Hivatkozás: E. Bublinec: Influence
of pine monoculture on momentary soil
moisture. Acta Inst. Forest. Zvolenensis,
1972)
Ref. Dr. Szodfridt István
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