
Minden igaz természetszeretôt szíven
üt egy ilyen híres arborétum pusztulá-
sa, mint a budafai (volt), amirôl a Lap
decemberi számából értesültünk.
Messze lakván tôle, csak kevés alka-
lommal volt részem benne gyönyör-
ködni. Most is csak a messze távolból
tudom az ottani kollégákkal tudatni
együttérzésemet és részvétemet. S né-
hány gondolatomat is megosztani a
pusztulás lehetséges okairól és a kárté-
tel esetleges csökkentésérôl.

Amikor elôször volt alkalmam meg-
tekinteni az arborétumot, elsô – beval-
lom, kissé ironikus – megjegyzésem az
volt: aki ezt telepítette, annak is kételyei
voltak a sikerében, a fák szerencsés fel-
növekedésében. Nem épített ugyanis
utat a területen, de még a késôbb épí-
tendô utak, közelítô nyomok pásztáját
sem hagyta üresen. Talán ez is okozhat-
ta, hogy az esedékes nevelôvágások
nem kellô erélyûek voltak. A tisztítások,
az elsô gyérítés faanyagát nem lehetett
gazdaságosan kihozni. (Meg talán „saj-
nálták” is a kollégák a nagy mûgonddal
és szeretettel ültetett csemetéket kivág-
ni, amikor azok már rudas állományt al-
kottak.) Kérdés, amikor a sûrû fenyves-
ben az öngyérülés folytán az elsô fács-
kák elszáradtak, eltávolították-e azokat
idejében? A közölt fénykép tanúsága
szerint a fák annyira felnyurgultak,
hogy az ágtiszta törzshosszuk jóval

meghaladja a famagasság kétharmadát.
A lábon száradt fák nem szolgáltak-e a
szúbogarak bölcsôjéül?

Ily szomorú károsodás esetén már
nem tehetünk mást, mint a kár enyhíté-
sét. A fenyôk pusztulása nem egyik pil-
lanatról a másikra, de nem is egyik év-
rôl a másikra következik be. A lombko-
rona ritkulása már legalább három év-
vel elôbb jelzi a veszélyt, a kár bekövet-
keztét. Ekkor a faanyag még nem be-
teg, nem korhadt, nem reves. Sôt még a

fa teljes pusztulásakor sem romlott
meg. Kár lenne tehát azt csak „forgács-
faként” értékesíteni. Ha egy fenyves el-
éri a vezetékoszlop-méretet, abból na-
gyon értékes választékok termelhetôk.

Összefoglalva: egy sûrûn telepített és
sûrûn tartott fenyves nyolcvanéves-kori
pusztulását ne tekintsük sorscsapásnak,
hanem törvényszerûen bekövetkezô je-
lenségnek. A letermelése során pedig
termeljünk belôle olyan értékes válasz-
tékokat, amelyek bôven fedezik az újra-
telepítés költségeit, mi több, a feltáró
hálózat elôre való kiépítését is.

Reményfy László
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Budafa

A téli erdei iskola sokak számára idegen
dolog, hisz hideg van, és ha nem ki-
mondottan síelésrôl, sítáborozásról van
szól, felmerül a kérdés: „Mit lehet csi-
nálni télen az erdôn egy hétig gyere-
kekkel?”

De egy kimondottan a gyerekek és
felnôttek oktatására szervezett táborban
olyan rövidnek tûnik egy hét, hogy a
megérkezés után szinte már csomagol-
ni is kell a hazautazáshoz.

A gyerekeknek, fôleg a Budapestrôl
érkezôknek, csodálatos élmény a tiszta
hó, hiszen lakóhelyükön leginkább
szürke jégkupacok formájában talál-
koznak ezzel a csapadékfélével.

Ha már hó, újabb élmény a nyomke-
resés, ami nyáron nehézkesebb, mivel
az állatok lábnyoma a fûben eltûnik, míg
a hóban igencsak megmutatkozik. A
gyerekek már a második napon önálló-

an felismerték a vaddisznó, a nyúl, a
dám nyomát. Egymást túlkiabálva hívták
fel a figyelmet az újabb lábnyomokra.

Majd itt történt a csoda! Miután szak-
szerû, életkoruknak megfelelô magya-
rázatokat hallottak, megtanulták, hogy
az erdônek ilyenkor egy hangja van: a
csend! És meghallották ôk is, hogy mi-
lyen is ez a csend, hisz a váratlanul fel-
bukkanó dámokat egy órán keresztül
képesek voltak némán, hason csúszva,
négykézláb mászva figyelni.

Ez megint egy olyan élmény, amire
nyáron nem igazán van lehetôség, mi-
vel akkor az állatok a bokrok, fák közé
el tudnak rejtôzni, és igen élelmesnek
kell lenni, hogy felfedezzük ôket. Télen
pedig elég a csend és a kitartó figyelés,
ami ilyen elôadók (Kati néni, Lajos és
Imre bácsi) mellett nem nehéz, hisz
csuda érdekes dolgokról mesélnek. Rá-

adásul megtanulhatjuk, hogyan lehet a
havon tüzet gyújtani, a hókupacokból
jégkunyhót építeni. Hova kell helyezni
az állatok számára a szénát, miért csö-
vestôl kapják a kukoricát stb. – mind-
mind olyan élmény, mely csak télen lát-
ható, tanulható és tapasztalható, és
amelyek nélkül szegényebbek lennénk.

A kitartó heti munkának/játéknak
megszületett az eredménye is. Az utolsó
napra beiktatott hajnali vadlesen annyi
dámot láttak a gyerekek, amennyit el-
képzelni sem lehetett (100 fölött számol-
tunk). Egészen közelrôl leshettük meg
az etetôtôl hazafelé haladó csapatot. Ez
megint csak a téli táborozóknak járó ju-
talom, hisz nyáron nem kell az etetôhöz
menniük, sôt inkább rejtôzködnek.

Ráadásként ott a gyönyörû Körös-
part, ami lehetôséget ad a csúszkálásra,
szánkózásra, hempergôzésre a hóban.

Gáber Andrea 
pedagógus

Pannónia Általános Iskola, Budapest

Téli erdei iskola

Felületi horganyzott huzalátmérôje és magassága 
vevôink igényei szerint.


