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A KEFAG Rt. Kelebiai Erdészete a
Husqvarnaval közösen június 11-én fa-
kitermelô versenyt rendezett. A rende-
zôk elsôdleges célja volt, hogy a részt-
vevô fakitermelô vállalkozók szakmai
ismereteit elmélyítsék.

Az erdészet a verseny színhelyét egy
erdei-, feketefenyô véghasználati állo-
mányban jelölte, ill. alakította ki. A ren-
dezést a Husqvarna részérôl Volonics
Zoltán, a cég kelet-magyarországi kép-
viselôje, a Kelebiai Erdészet részérôl
Gôbölös Péter fahasználati mûszaki ve-
zetô irányította.

A versenyszámok a következôk vol-
tak:

– irányított döntés,
– motorfûrész szerelés,
– kombinált darabolás,
– lánckímélô darabolás,
– gallyazás.
A KEFAG Rt. erdészetei 21 verseny-

zôt indítottak, a nézôkkel együtt a ren-
dezvényen mintegy százan vettek részt.
A szigorú bírók Roznik László és Kollár
István – nemzetközi versenyeken is in-
duló, több érmet szerzô magyar fakiter-
melô válogatott tagjai – voltak. A ver-
senyzôk sportszerû és lelkes küzdelem-
ben hajtották végre a versenyszámokat.

A pontszámok összesítése után az
eredményhirdetésnél a KEFAG Rt. ré-
szérôl dr. Almási János erdôgazdál-
kodási osztályvezetô és Tóth Attila
erdészetvezetô, a fô támogató
Husqvarna részérôl Lázár Gyula diví-
zióigazgató köszöntötték a résztvevô-
ket és adták át a fôdíjat, egy

Husqvarna 350 motorfûrészt, máso-
dik díjként egy vágásbiztos nadrágot,
harmadik díjként pedig egy fülvédô-
vel, rostéllyal felszerelt döntôsisakot
és egy pár védôkesztyût.

Az elsô három helyezés a táblázat
szerint alakult.

Kép és szöveg: Gôbölös Péter

Fakitermelô verseny a KEFAG Rt.
Kelebiai Erdészetnél

Versenyzô Erdészet Döntés Szerelés Kombinált  Lánckímélô  Gallyazás Összesen 
darabolás darabolás

1. Marosi József Kerekegyházi Erdészet 466 82 197 136 400 1281

2. Kákonyi József Kelebiai Erdészet 449 80 155 206 372 1262 

3. Faragó István Kelebiai Erdészet 427 73 139 193 391 1223

A neandervölgyi ember ügyesebb volt,
mint ahogy eddig feltételeztük: fakéreg-
bôl ragasztót tudott készíteni és ezt szer-
számainak összeillesztéséhez használta.

Dietrich Mania, a jénai egyetem
paleontológusa 1963-ban a Harz-hegy-
ség észak-nyugati részében, Königsaue
közelében egy lignitbányában a nean-
dervölgyi korszakból (kr.e. 100 000–
30 000 között) származó munkaeszkö-
zöket és szurokdarabokat talált. Az
egyik szurokdarabon világosan kivehe-
tô egy ujjlenyomat, egy kovakô penge

nyoma és több farostmaradvány, ami
azt mutatja, hogy a szurokdarabot ra-
gasztóként használták egy fanyél és a
kovakô penge egybeillesztéséhez.

1963-ban az egész leletet – több fada-
rabbal és kovakô szerszámmal együtt –
Halléba vitték, ahol a Landesmuseumban
helyezték el, a mélyebb elemzéshez
azonban még nem voltak meg a szüksé-
ges technikák.

Harminchárom évvel késôbb a lele-
teket a Dörner Intézet kapta meg.
Johann Koller és Ursula Baumer kuta-

tók kromatográfiával vizsgálták a szu-
rok összetételét, és annak magas
betulintartalma alapján rájöttek, hogy a
neandervölgyi ôsember a nyírfakérget
dolgozta fel ragasztóvá, ami nem egy-
szerû dolog. Ilyen minôségû ragasztó-
hoz ugyanis a nyírfa kérgét nagyon
szûk hômérsékleti sávban, 340 és 400
fok között kellett tartani.

Alacsonyabb hômérsékletnél nem
jön létre a faszurok, magasabb hômér-
sékletnél viszont tönkremegy. A nean-
dervölgyi embernek meg kellett találnia
a módot arra, hogy lassan és megfelelô
hômérsékletnél addig melegítse a nyír-
fakérget, amíg az megsûrûsödve ra-
gasztót produkál. A szurokdarabokat
tudatosan állították elô.

(MTI)

Több tízezer éve nyírfából 
készítettek ragasztót


