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A verseny résztvevõi: Barcs, Mátrafüred,
Sopron, Szeged nappali tagozatos erdész-
technikus tanulói. Iskolánként négyfõs
csapatok vettek részt a versenyen. Csak
egyéni eredmények kerültek értékelésre.

Minden évben más-más iskola ren-
dezi a vetélkedõt. Ebben az évben a
Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola
és Kollégium, valamint a Délalföldi Er-
dészeti Zrt. volt a házigazda.

A versenyen nyolc különbözõ ver-
senyszám kerül megrendezésre, mely
versenyszámok jól illeszkednek az er-
désztechnikusok legfontosabb ismeret-
anyagához és gyakorlati teendõihez.

– Írásban a teljes, tanult szakmai el-
méleti tananyagot átölelõ tesztkérdése-
ket és szakmai számítási feladatokat
kell megoldani. 

– Az erdei életközösségben elõfor-
duló fás és lágy szárú növények, gom-
bák, rovarok, madarak és emlõsök felis-
merése külön versenyszám.

– A határazonosításnál térkép alap-
ján négy pontot kell megkeresni az
erdõterületen, s ezen helyeken a faállo-

mány különbözõ jellemzõit kell megha-
tározni.

– Gyérítésjelöléskor középkorú faállo-
mányban a véghasználati korig megmara-
dó fák érdekében a kivágandó faegyede-
ket kell kiválasztani egy mintaterületen.

– Egy erdõrészletben különbözõ
mérõmûszerek segítségével a területen
található faállomány fatömegét kell
meghatározni.

– Egy földön fekvõ szálfán (kb. 20-25
m hosszú) be kell jelölni, hogyan dara-
bolná fel a versenyzõ a törzset, hogy a
legértékesebb erdei választékokat ala-
kítsa ki, és így az adott törzsbõl a legna-
gyobb értékkihozatalt érje el.

A feladat másik részében 3-4 m
hosszú rönkök (hengeres fák) körlap-
tartalmát kell megállapítani.

– Motorfûrész-szerelés, darabolás. A fel-
adat keretében különbözõ szerelési mun-
kákat, majd azt követõen konkrét darabo-
lást kell a versenyzõknek elvégezniük.

– 50 m-es távolságra, szabvány
lõlapra 10 lövést kell leadni kispuskával
támasztás nélkül.

A verseny díjazása: a versenyen az
egyes versenyszámok elsõ helyezettjei va-

lamint az összetett verseny 1., 2., 3. helye-
zettjei értékes tárgyjutalmakban részesül-
tek, melyeket a szponzorok ajánlottak fel
(STIHL Kft, erdészeti részvénytársaságok).
Az összetett verseny 1., 2., 3. helyezettje a
versenykiírás értelmében a szakmai
képesítõ vizsgán a gyakorlati vizsga alól
mentesül és jeles osztályzatot kap.
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