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Hazánk legvastagabb és legöregebbnek tartott juharlevelû platánfája
Pápán található a Várkertben, kissé korhadt a töve, de jó egészségi álla-

potban van. 980 cm a törzsének kerülete, 312 cm mellmagasságban az át-
mérôje, Bartha Dénes szerint 370 éves. Jól illusztrálja hatalmas méretét az
elôtte álló két erdész. Hozzá hasonló juharlevelû platánfa Körmenden van,
de nem éri el ezt a vastagságot. Ennél vastagabb haláláról számolt be dr.
Majer Antal 1992-ben. A Dubrovnik közelében lévô keleti platán 600 éves
volt, mellmagasságban 12 m kerületû és 3,84 m volt az átmérôje.

Még él Zsennyén az ország legnagyobb és legidôsebbnek tartott
tölgyfája. 

Már többször említették, hogy haldoklik a 10,4 m kerületû, 3,3
m átmérôjû híres kocsányos tölgyfa. 2003 nyarán, a fotó alapján
láthatjuk, hogy az alsó ágai élnek, zöldek, csak a teteje száraz. A jel-
képpé vált famatuzsálemet a „Pro Natura” emlékérmein is láthat-
juk. Reméljük, hogy még sokáig nézhetjük e lenyûgözô méretû
tölgyfát, bár szemmel láthatólag nem a legjobb egészségnek örvend.

Csöndes nyolcas címen nyílt meg nyolc alkotómûvész tárlata Zalaegerszegen az elmúlt nyáron.
Örömmel fedeztük fel a kiállítók között Szakács László kollégát és fotóit.

A Szépvölgyi Business Parkban, Budapest, III. ker. Szépvölgyi út 34.
„Gemenc képekben” címmel a Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Rt.-t
bemutató képzômûvészeti és fotókiállítás látható naponta 8–19 óráig
szeptember hó 30. és november hó 30. között.
A XI. Vadászati, Halászati és Természetvédelmi képzômûvészeti pá-
lyázatra több mint 50 alkotás érkezett. A zsûri a Csorváson megnyi-
tott kiállításon Szamosmenti Antal, Deliné Szabó Éva, Recskó Béla,
Miklós János, Korbely István, Halmi Anita, Valaczkai Erzsébet és
Nagyné Kazi Éva munkáit külön is díjazta.

Dr. Ignácz Magdolna

A csorvási kiállítás megnyitója
A www.forestpress.hu hírportál várja az erdészeti híreket és
eseményeket: posta@forestpress.hu



A harmadik oldal     

E
zt is megértük. A világhírû magyar nagy-
vadgazdálkodás összeomlott. A baj nem jár
egyedül. A közép-európai lomberdôk gaz-

dag vegetációján felnôtt, kiváló minôséget adó
gím, ôz, vaddisznó húsa hovatovább csak fillére-
kért adható el külhoni piacon. Hazai fogyasztása
300 Ft/kg áron, a nemzet egészségét védô állat-
egészségügy jóvoltából nem ajánlott! A METRÓ
áruházban 3400 Ft/kg áron igen! 

Mi azért csak vadászgatunk, kellôen távol tart-
va magunkat a vadgazdálkodástól. Részesei va-
gyunk egy olyan számháborúnak (minimálisan
fenntartandó-maximálisan fenntartható állo-
mánylétszám), amely tökéletes vadvédelmet jelent
szerte az országban. Mert azt úgy vélem nem kell
magya-rázni,hogy a maximumot kétszeresen
meghaladó létszám esetén hány megyei vadászati
felügyelô ad határozott számokat a kilövésre úgy,
hogy abban körvonalazódjék valami elképzelés.
Valami nagyon elromlott. 

Gímbikáink átlagkora vészesen megfiatalodott.
Szaporítóképes egyedeit alulhasznosítjuk. Így nem
is lehet létszámot apasztani. 

Van olyan vaddisznókonda, amely a kocával és
öt malacával együtt 40 kg! összsúlyú. 

Évente becsülnek közel 300 ezer db ôzet és a te-
ríték 60-70 ezer  db! A nagy kérdés: Mi a cél? A
maximum elérése? Az élôhelyi egyensúlyt jelentô
minimális létszám fenntartása?

Igen, mondom én. Ez esetben sérül az elvárás.
Árbevétellel arányos eredmény. Az elôzô esetben
viszont súlyosan sérül az élôhely, az erdei életkö-
zösség. Ez nem számít. Másrészt versenyképtelen
mezôgazdaságunk tevékenységét lassan intenzív
vadföldgazdálkodásnak is minôsíthetjük. 

Tisztelt fegyvertforgatók! Az elmélkedésnek vége!
A vadkárszámla készül!

Dr. Papp Tivadar
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