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Bensõséges ünnepségen köszöntötte az
Országos Erdészeti Egyesület nevében a
Titkárság Riedl Gyula vasdiplomás
erdõmérnököt. A szólásmondás úgy tart-
ja, hogy ilyen kort megérni nem di-
csõség és érdem, hanem állapot. Gyula
bácsi esetében valóban kegyelmi álla-
pot, hiszen azzal a fizikai frissességgel és
szellemi-gondolati tisztasággal megélni a
90. születésnapot nagy ajándék. Az Or-
szágos Erdészeti Egyesület igyekezett
méltóan köszönteni Gyula bácsit, így er-
re az alkalomra különleges emlékplaket-
tet készíttetett. Gyula bácsi megilletõdöt-
ten fogadta a gratulációt – különösen a
torta láttán – és meleg szavakkal kívánt
sok sikert az Egyesület valamennyi tagjá-
nak, hiszen, mint mondotta: az õ élete,
maga az Egyesület. Ezért van a tortán
születésének évszáma.

Isten éltessen Gyula bácsi!

Riedl Gyula bácsi 90 éves!

Torta



A harmadik oldal

N egyven éve nem volt olyan hernyódúlás (Lyman-

tria dispar), mint az idén. Erdészkutatók és az

érintett helybéli szakemberek ugyan már jó elõre

jelezték, hogy mindez várható, mégis, a társadalom érin-

tett része valamiféle istencsapásként élte meg az idei nyár

hernyóinvázióját. Pedig a hernyó, mint olyan, csak egy

fázisa az erdõkben elõforduló gyapjaslepke életében. A

sárgás, bundás petecsomók mennyisége már tavaly õsszel

mutatta, hogy a fertõzött helyeken komoly invázió várha-

tó. De mivel a petecsomókban békésen várták a megfelelõ

klimatikus pillanatot a hernyók, addig az átlagembert, a

helyi lakosságot különösebben nem érdekelte, vagy el sem

jutott az erdész szakemberek vészjelzése, hogy az idõzített

bomba már ketyeg. Egyszóval nem lehetett holmi petecso-

mók bemutatásával kommunikálni a várható veszedel-

met. Annyit mégis sikerült elérni, hogy a Balaton-felvidé-

ken, ahol a hernyódúlás idegenforgalmi következményei-

vel is számolni lehetett, intenzív védekezés történt. A

Bakonyerdõ Rt. területén helikopteres permetezéssel pró-

bálták elejét venni a vendégriasztó hernyótömegnek, több-

kevesebb sikerrel. Igaz, az eredményességet nagyban befo-

lyásolta a több napos, igen erõs és kitartó széljárás. Nincs

adat arról, hogy a több tízmilliós költségû prevenciónak

mennyi volt a vendégmarasztaló hatása.

Nos, 2005-ben, ha a természet nem likvidálja a petecso-

mókból kikelõ milliárdnyi hernyót kezdeti életfázisukban,

alighanem meg fog dõlni a negyven évvel ezelõtti pusztítá-

si rekord.

Az erdészek állásfoglalása egyértelmû. Totális vegysze-

res védekezést az erdõben alkalmazni természetvédelmi

okok miatt nem célszerû, hiszen a védekezés egyéb, az ott

elõforduló élõlényekre is pusztító hatású. Az elõ nem

teremthetõ költségekrõl most ne is beszéljünk. Úgy tûnik, fi-

gyelembe véve az ez évi tapasztalatokat, hogy többnyire fe-

jünkre száll vissza e természeti csapás, annál is inkább,

mivel a felmérések szerint a Hanságban, Somogyban, a

Börzsönyben soha nem látott fertõzést állapítottak meg a

kutatók.

Csak folyamatos és állandó kommunikációval tudjuk

elejét venni az erdészeket várhatóan sújtó társadalmi

megítélésnek, ha a hernyódúlás bekövetkezik. Tegyünk el-

lene!

Pápai Gábor
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