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ken elõforduló és azokat esetenként meg-
betegítõ kórokozó mikroszkópikus gom-
bák jelenléte is veszélyeztetheti védett nö-
vényeink populációit. Ez különösen a ki-
sebb, elszigetelt, fragmentálódott élõhelyû
populációk esetében lehet végzetes, legin-
kább akkor, ha a kórokozó gombák fellé-
pésével együtt más veszélyeztetõ tényezõ
hatása is fennáll. Éppen ezért, mivel a vé-
dett növények gombás betegségeirõl még
meglehetõsen kevés ismerettel rendelke-
zünk célszerû lenne a kutatásokat – a fito-
és zoocönózisok vizsgálatával párhuza-
mosan – a mikroszkópikus gombák vizs-
gálatára is kiterjeszteni.

Így sok természetvédelmi szakember
ezirányú ismerete is bõvülne és egy-egy
védett növényfaj populáción belüli
egyedszám csökkenésének, illetve a
populáció teljes pusztulásának okaként
a védett növényfajon megtelepedõ kór-
okozó gombafajok is megjelölésre ke-
rülnének.

Más megközelítésben (természetvé-
delmi, biológiai) az is lényeges szem-
pont, hogy – amikor napjainkban óriási

méretû a Föld állat-, növény-, gombafa-
jainak és alacsonyabb rendû élõlé-
nyeinek az ember általi pusztítása és
mindenhol a biológiai sokféleség
megõrzésének problémáiról hallani –
ezeken a ritka és veszélyeztetett növé-
nyeken fajspecifikus gombafajok is él-
nek. Egy-egy ilyen növényfaj eltûnésé-
vel a velük együtt élõ és sokszor csak
rajtuk elõforduló gombafajok is elvesz-
hetnek végérvényesen a Föld színérõl.

A havasi éger esetében megemlít-
hetõ továbbá, hogy a fakitermelésnél
irányított döntés alkalmazása szüksé-
ges. Közelítéskor a közelítõ nyomok
kerüljék el a havasi éger elõfordulási te-
rületeit (törés, kéregdörzsölés). Néhány
helyen a vonalas létesítmények is ve-
szélyeztethetik e ritka cserjefaj egy-egy
állományát.
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A kellemes, kora õszi szellõ susogva
játszik az évszázados csárdai tölgyek
levelein. 

Ahogy a kis tölgymakkból csíra szök-
ken, majd hatalmas, vén fa terebélyese-
dik, úgy érlelõdött a szép gondolat: az
érdesen-keményen is gondos, simogató
erdészkezek által fölnõtt erdõk hajdani
és mostani barátait, a tõ melletti erdé-
szek nevét ne hagyjuk feledésbe merül-
ni! Az éppen nyugdíjba készülõ csárdai
erdész, Szemes Sanyi bácsi, a mi Sándo-
runk értékes gondolata 1994-ben szüle-
tett, amit gyorsan tett követett: Éppen a
Soproni Múzeumban dolgozott akkor
egy jó barátom farestaurátorként. 

Már zuhant is a száraz tölgy, egy szép
szeletet fölkötöztünk Skodám tetejére,
néhány óra múlva már a Tábornok-ház
(a Fabricius- és Stornó-házak közötti ház,
amelyben hajdanán Lackner Kristóf egy-
kori polgármester lakott) ódon csigalépc-
sõjén izzadtuk fölfelé a padláson lévõ
mûhelybe a mázsás emlékfát. Jó bará-
tom, Hidasi Zsolt, aki már akkor is Lázár
Ervin-lelkületû volt, az õ meséinek motí-
vumaiból válogatva faragott két egyszerû
erdész-életképet a bárdolt fadarab alsó
szögleteibe. Fejlécként az erdészcsillagot
biggyesztette a nevek fölé: szerencsés
csillagzat alatt születtek, akik ezt a szép
hivatást választották, azok pedig kivált-

képp, akik az egykori Festetics-uradalom
tarany-vízvári erdeinek gyönyörû kocsá-
nyos tölgyeseit nevelhették. Így kerülhet-
tek fel az emlékoszlopra a rajta olvasható
nevek:

Papp Zoltán erdõmérnöké, a volt
Berzencei Erdészet vezetõjéé, (majd a
megalakuló Nagyatádi Erdészet erdõmû-
velési ágazatvezetõjéé – szerencsénkre
Zoli bácsi még tud mesélni nekünk az ak-
kori fogatos mûszaki átvételekrõl és egye-
bekrõl);

Szemes Sándor kerületvezetõ erdé-
szé, akivel még nekem is volt szeren-
csém együtt dolgozni (sok dolgos és jó-
kedvû napra emlékezem, – Zoli bácsi-
val együtt õ is ott volt az avatón);

Lakosa József erdõmûvelõ, szállító
erdészé, aki a szakosított erdész kor-

szak évtizedeiben látta el feladatát
Telek–Csárda–Rigóc kerületekben;

Szekretár János erdõmûvelõ, kész-
letkezelõ erdészé, aki Ráctemetõ és
Bocskád kerületekben dolgozott, ugyan-
csak a szakosított korszakban.

A 2006. szeptember 22-i szép napra
azonban az emlékoszlopnak és nekünk
is több mint egy évtizedet kellett vár-
nunk. (Az avatón az erdészet dolgozóin
kívül a 80-as 90-es évek erdõfelügyelõ-
je, a mindenki által szeretett Szíjártó La-
ci bácsi is részt vett).

De amiképp az átfekvõ magvak is csak
szunnyadnak, és csak a kedvezõ feltéte-
lekre várakoznak, úgy a jó szándékkal
készült emlékmûvek is feltámadnak egy-
szer és a jószándékú erdészek is összeta-
lálkoznak, ha az alkalom kedvezõre vál-
tozik. Császár György erdõmérnököt, az
Iharosi Erdészet vezetõjét is megérintette
valami, amikor meglátta az emlékoszlo-
pot és meghallotta annak történetét. Az
érintés kölcsönös volt: az emlékoszlop
ma már megálmodott helyén áll és az ar-
ra járó kollégát, vándort egy pillanatnyi
tûnõdésre készteti – a maga körül látott,
szép erdõket többek között felsorolt kol-
légáinknak is köszönhetjük.

Az erdõ örök: az emlékmûvön is van
hely. Bízunk benne, hogy továbbra is
szükség lesz lelkiismeretes erdészem-
berekre.

Maczinkó László
erdõmérnök

Az erdészlátta erdõ


