Sir David Attenborough és a magyarországi erdész-internet

David Attenborough munkásságát aligha kell bemutatni az Erdészeti Lapok olvasóinak. Könyvei és filmjei a természettudományos és néprajzi ismeretterjesztés egészen új stílusát vezették be a
köztudatba. Sir David (munkásságának
elismeréseként II: Erzsébet 1985-ben
ütötte lovaggá) 79 éves korában is jó
egészségnek örvend és aktívan munkálkodik. Jelenleg éppen egy rovarokról szóló filmsorozaton dolgozik. Ennek munkálatai kapcsán, június elsõ felében töltött egy hetet Magyarországon.
A filmezés elsõ számú célja a kérészrajzás, vagy tiszavirágzás megörökítése
volt. Ezen túl boglárkalepkék, illetve
hangyák sajátos kapcsolatát is filmre
vették. A látogatás harmadik célja a
Dryocosmus cerriphilus nevû gubacsdarázs gubacsának filmezése volt. A faj
gubacsa kizárólag cser rügyein fordul
elõ. A gubacs felületén magas cukortartalmú mézharmatot választ ki, mellyel
hangyákat csalogat magához. A mézharmatot fogyasztó hangyák cserében
védelmezik a gubacsot és minden rovart elûznek róla. Többek között azokat
a parazitoidokat is, melyek lárvái a gubacsdarázs lárváin élõsködnének. Ez
utóbbi téma kapcsán volt módom munkájukhoz kapcsolódni, illetve személyesen találkozni David Attenboroughval, aki pontosan olyan, mint amilyennek filmjein látszik. Nyílt, érdeklõdõ,
közvetlen és barátságos. Mint ahogyan
a filmezés után kiderült, szívesen megissza a jó magyar vörösbort is.
A személyes találkozás élményén túl
a filmezés két fontos tanulsággal is szol282

gált számomra. Az egyik az, hogy kicsiny országunkban is van még bõven
megõrzendõ természeti csoda. Olyan,
amit a világ minden táját bejárt David
Attenborough is érdemesnek tart arra,
hogy filmsorozatában szerepeltessen.
Hát jól vigyázzunk rájuk!
A másik – mely az általam erdészinternetnek nevezett jelenség hatékonyságával kapcsolatos – némileg hosszabb
magyarázatot igényel. A filmezést
megelõzõ napon Rezi határában ténykedtünk, amikoris kiderült hogy szükségünk lenne egy legalább 3 m-es, kétágú
létrára. Kis híján elindultunk, hogy más
lehetõség híján Keszthelyen vásárolunk
egyet. De hogyan szállítsuk, hiszen a kocsin nincs tetõcsomagtartó? Elhatároztam, hogy vásárlás helyett csatlakozni
fogok az „erdész-internetre”. Ennek elsõ
lépéseként végiggondoltam, hogy van-e
ismerõsöm a közelben? Eszembe jutott,
hogy Horváth Iván barátom
Gyenesdiáson lakik. Csakhogy
az õ telefonszámát nem tudtam.
Egy telefon Kecskemétre Szabó
Gábornak, aki SMS-ben elküldte Iván telefonszámát. Egy hívás
Ivánnak, akinek ugyan nincs
ilyen létrája, de megígéri, hogy
szerez. A hívás után 47 perccel
jelenik meg a tett színhelyén a
nélkülözhetetlen létrával. A 47
percbe még az is belefért, hogy
egy kicsit eltévedjen….
Másnap reggel éppen Sümeg belvárosán autóztunk át,
amikor a film producere felhívott, hogy az eredeti tervektõl

eltérõen Land Rover-ük még sem tud
ma Rezibe jönni. Ez annyiban jelent
problémát, hogy ennek a tetején, illetve
motorházán állva csodálta volna meg
David Attenborough a mi gyönyörû gubacsunkat. „Talán a minket kísérõ Peer
Laci Mitsubishi pickup-ja is megfelelne,
már ha vastag pallóból állványt tudnánk barkácsolni a platójára” – merült
fel bennem a gondolat. Index jobbra,
megállás Sümeg közepén, rövid eszmecsere, majd egy egy kurta hívás Laci éppen lemerülni készülõ telefonjáról. Innen számítva 17 percen belül jelent
meg egy segítõkész sümegi fûrészüzem
tulajdonos, aki újabb 20 perc elteltével
megfelelõ mennyiségû és vastagságú,
méretre vágott pallóval látott el minket.
Sir David ezeken a pallókon szemlélte a
filmezendõ gubacsot, és kóstolta meg a
rá jellemzõ természetességgel a gubacson lévõ mézharmatot. E két kis epizód tanulsága számomra meglehetõsen
egyértelmû. Nevezetesen az, hogy az
erdész-internet, az emberi, baráti kapcsolatok, a segítõkészség, a szakmán
belüli összetartás sokkal többet ér, mint
a számítógépes Internet. Mondom ezt
annak ellenére, hogy az utóbbit is rendszeresen, szívesen és megelégedéssel
használom.
Amikor késõbb elmeséltük Attenborough-nak az erdész-internet fentebb
vázolt mûködését, jót nevetett, és elismerõ szavak mellett mondott köszönetet: Thanks for your kind help! Long life
and happines hungarian foresters ! Köszönet a szíves segítségért! Hosszú életet és boldogságot magyar erdészek!
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