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Örvendetes mozgolódás tapasztalható
a dunántúli fakitermelôi körökben. Az
elmúlt ôszön és idén tavasszal ismét
versenyen zúgtak a motorfûrészek a
Kisalföldön, Zalában és a Bakonyban.
2002 szeptemberében a Gyôr-Moson-
Sopron megyei Stihl kereskedôk, 2003.
április 26-án a Zalaerdô Rt., a TIT és a
Munkavédelmi Fôfelügyelôség Zala
megyei szervezete a Husqvarna cég tá-
mogatásával, 2003. május 23-án pedig 
a Bakonyerdô Rt., a Stihl Kft. támogatá-
sával szervezett szakmai fakitermelô
versenyt.

Fontos hangsúlyozni a szakmaisá-
got, hiszen mostanában elôfordulnak
sztahanovista típusú munkaversenyek
is, az említettek azonban a Nemzetközi
Fakitermelô Versenyek szabályzatára
alapozott, korrekt szakmai versenyek
voltak.

A zalai versenyt Lentiben és Szilvá-
gyon rendezték motorfûrész-kezelôi és
fakitermelôi kategóriában. A résztvevôk
továbbképzô elôadásokat hallgattak
meg a Munkavédelmi Fôfelügyelôség és
a Nyugat-Magyarországi Egyetem szak-
embereitôl, majd egy teszt kitöltését kö-
vetôen kezdték a versengést. A motor-
fûrész-kezelôk szerelésben és darabolás-
ban, a fakitermelôk szerelésben, dara-
bolásban és döntésben mérték össze tu-
dásukat. A rendezôknek az sem szegte
kedvét, hogy a fakitermelôk versenyét
vendégversenyzô nyerte: Balai Károly,
a Bakonyerdô Rt. ösküi vállalkozója.

A Bakonyban 1999 óta már a negye-
dik versenyt rendezik az erdészetek ál-
tal kiállított kétfôs csapatok részére. A
döntést és a gallyazást Bakonybélben

bonyolították le. A kétfôs csapat egyik
embere végezte a döntést, a másik a
gallyazást, átvéve egymás eredményét.
A szerelés, a kombinált darabolás és a
lánckímélô darabolás versenyszámaira
az Ugodi Erdészetnél, Huszárokelô-
pusztán került sor. Az összetett egyéni
versenyt Balai Károly, a csapatversenyt
a Balatonfüredi Erdészet csapata nyerte.
A gyôztesek és a helyezettek a Bakony-
erdô Rt.-tôl pénzjutalomban, a Stihl Kft.
képviselôjétôl tárgyjutalomban része-
sültek.

A legfontosabb – a semleges ver-
senybizottsági elnök szemével nézve –
mégis az volt, hogy a bakonyi fakiter-
melôk szakmai tudása szemmel látható-
an javult, munkakultúrájuk magasabb
lett az 1999. évi elsô vállalati verseny
óta. A jó hangulatban eltöltött nap vé-
gén a fakitermelôk érezhették, hogy a
Bakonyerdô Rt. vezetése megbecsüli
munkájukat és értékeli szakmai tudásu-
kat. Az eredményhirdetés után a részt-
vevôk a huszárokelôpusztai vadászház-
ban jó hangulatú estebédet fogyasztot-
tak el közösen.

Jó lenne, ha a Bakonyerdô Rt. veze-
tôinek ezt a gondolkodásmódját más
erdôgazdaságok is átvennék, és hason-
ló versenyek szervezésével segítenék
elô – saját érdekükben is – a fakiterme-
lési munkakultúra növelését. A Nyugat-
Magyarországi Egyetem Erdôhasználati
Tanszéke és a Fakitermelési Munkakul-
túra Alapítvány az ilyen kezdeménye-
zésekhez biztosítja a szakmai támoga-
tást versenyszabályzat átadásával és
személyes közremûködéssel.
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Újra fakitermelô versenyek Eltûnt több
mocsarunk...
Több állatfaj pusztult ki a Közép-Tisza
mentén az utóbbi évek szélsôséges idô-
járása miatt.

Kevesebb esô esik, minthogy keve-
sebb felhô keletkezik a Kárpát-meden-
cében a vizes felületek és összefüggô er-
dôterületek folyamatos csökkenése mi-
att. Ezek a néha csak milliméterekben és
tizedfokokban mérhetô változások
drasztikus hatással vannak az élôvilágra.
Tallósi Béla, a Hortobágyi Nemzeti Park
természetvédelmi felügyelôje elmondta,
amikor régen voltak ilyen éghajlati kilen-
gések, ingadozások, akkor a szárazság-
tûrô élôlények el tudtak vonulni olyan
élôhelyekre, ahol átvészelhették azt az
idôszakot, és ez fordítva is érvényes volt.

Az éghajlat változása lehet természe-
tes folyamat is, de a most megfigyelhe-
tô kilengésekhez az embernek is köze
van: a szántóföldek javára eltûntek a
mocsarak, a vizes élôhelyek, a gátak,
amelyek megmentik az árvíztôl a falva-
kat, állat- és növényfajokat veszélyez-
tetnek. A természetvédelmi szakember
szerint a Közép-Tisza vidékén százával
pusztultak ki különbözô rovarfajok, de
a gerincesekrôl is elég hosszú listát le-
hetne felállítani, fôleg, amelyek nem
tudnak olyan gyorsan elmenekülni,
mint a madarak, vagy a helyüket változ-
tatni. Ezek lehetnek apró gerincesek,
kétéltûek, halak, amelyek nem tudnak
alkalmazkodni ilyen gyorsan. Így hiába
keresnénk a Tisza mellett hôscincért
vagy remetebogarat, eltûnt a lapos orrú
ormányos és több levélbogárfaj is. Rit-
kaságnak számít térségünkben minden
nôsziromfû- vagy orchideaféle, továbbá
alig van már réti csík és mocsári teknôs.

Pogány Attila (Metro)

Eurázsia erdei 
a III. évezredben
Fenti címmel konferenciát szerveztek
Moszkvában. A számos elôadó között
magyar is akadt, mi több ô kapta a „Leg-
jobb elôadásért” járó oklevelet. László
Richárd, az Erdômûveléstani Tanszék
adjunktusa, korábban a Termôhelyis-
merettani Tanszék doktorandusza „Szá-
radási jelenségek nyugat-magyarországi
erdôkben” címû munkájával ért el sikert.
Gratulálunk neki és további eredményes
kutató- és oktatómunkát kívánunk!

Dr. Szodfridt István


