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Régészek körében ismert egy Ortega
Y Gasset-tõl származó mondás, mely
e tudományág mûvelõinek summás
ars poeticája is lehetne. E szerint:
„aki helyes szemszögbõl akarja látni
saját világát, távolról tekintse! Hogy
milyen távolságból? Olyan messzirõl,
hogy fel ne ismerhesse Kleopátra or-
rát!” 

Úgy vélem fenti „léptékhez” mérten is
nagyobb perspektívát nyitott meg az a
már-már madártávlatszerû szemléletmód,
mely a Bükkábrányban elõkerült földtör-
téneti mocsárerdõ idejébõl visszapillant-
va vált lehetõvé. Mint ismeretes, ez év jú-
liusában a Mátra Erõmû Zrt. bükkábrányi
bányájának 60 méteres mélységében egy
felsõ-miocén korú (11-5 millió év) 16 fá-
ból álló erdõrészlet látott napvilágot. A
páratlan leletegyüttest több kiváló hazai
szakember és intézmény közremûködé-
sével, számos tudományágat felvonultató
– a világban már oly régen bevált – multi-
diszciplináris kutatócsoport vizsgálta. A
mocsárciprusokból (taxodium) álló erdõ
minden egyede az eredeti helyén állt(!), s
az egykor 40 méteres magasságot is elérõ
fák, napjainkban 6 métert is elérõ torzók-
ban tárultak a szemünk elé. Egy draszti-
kus természeti katasztrófa következté-
ben, egy speciális légmentes közeg oly
módon konzerválta ezt az erdõrészletet,
hogy a fák nem váltak kõvé, hanem
hosszú évmilliókra megõrizték eredeti
szerkezetüket. 

S hogyan lehetséges mindez? Az eh-
hez hasonló folyamatok vizsgálatára az
önmagában sem túl idõs tudományágon,
a régészeten belül önálló altudomány jött
létre, a tafonómia, vagyis a leletképzõdés
vizsgálata. Magát a kifejezést a görög tap-
hos (sír) és nomos (törvény) szavak össze-
kapcsolásával alkotta 1940-ben I. A. Efre-
mov szovjet õslénykutató. Ez a tudomá-
nyág, köznyelven az „eltemetõdés tudo-
mánya” olyan hatásokat és törvényszerû-
ségeket vizsgál, mint a földbekerülés után
a leletekre ható összetett folyamatrend-
szerek, vagy azt, hogyan alakul át a szer-
ves anyagi világ (bioszféra) élõ anyaga a
kövületek (litoszféra) részévé. Ez utóbbi,
a megkövesedéshez kapcsolódó számos
példa ismeretes a hazai õslénytan, paleo-
botanika, ill. archaeológia háza táján. A
20 millió évvel ezelõtti ipolytarnóci egye-
dülálló leletek, a megkövesedett lábnyo-
mok vagy fatörzsek ismeretanyaga alap-

ján valami hasonló jelenségre számítottak
a kutatók a bükkábrányi leletek elõkerü-
lésekor is. Elképzelhetõ tehát az a döbbe-
net, mely a kutatókat érte, amikor is a be-
vett gyakorlattal ellentétben, nem egy
megkövült erdõ, hanem az eredeti fák tá-
rultak eléjük.

A dolog egyedisége által nyújtott, ko-
rábban elképzelhetetlennek tûnõ termé-
szettudományos vizsgálatok lehetõségé-
nek széles spektruma hazai szakemberek
egész gárdáját sarkallta saját szakterületü-
kön belüli információgyûjtésre a vizsgált
területen. Hasonló, két világ – a bioszféra
és a litoszféra –, között rekedt „utazó”
többször került már elõ egy-egy uszadék-
fa, kéregdarab vagy levél formájában.
Azonban ezek sohasem az eredeti kör-
nyezetükben, eredeti élõhelyükön, ha-

nem bizonytalan rétegtani és földrajzi kö-
rülmények között láttak napvilágot, s a
kovásodás, ill. mineralizálódás bizonyos
fázisaiban jártak. A bükkábrányi mocsá-
rerdõ eredeti helyén állva méteres földraj-
zi és geológiai pontossággal tesz tanúbi-
zonyságot a felsõ miocén kori élõvilágról,
s semmiféle rétegtani bizonytalanságot
nem hagy a kutatást illetõen. Már ez egy
olyan ritka és szerencsés helyzet, amely a
tudomány számára kivételesen páratlan
kutatási eredményeket és kényelmesnek
tünõ értelmezési lehetõségeket nyújt. Ez
a fajta bizonyosság ritkán adatik meg a
természettudós számára, s ha ehhez még
hozzá kapcsoljuk a leletek több millió
éves korát, a fenti mondatok súlya meg-
hatványozódik. Elmondhatjuk tehát, a vi-
lág egyik legõsibb, a bioszférához még

A bükkábrányi mocsárerdõ kutatása
– avagy milyen messzirõl nézzük „Kleopátra orrát”
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kötõdõ erdeje látott napvilágot itt Ma-
gyarországon.    

A tafonómiai kutatás az elpusztulás
utáni (post-mortem) változásokat vizsgál-
ja. Ffigyelembe kell vennünk azonban
olyan további jellemzõket is, melyek a le-
let – jelen esetben az erdõ – saját életteré-
ben eltemetõdés elõtt is jelen voltak (bi-
ostratonómia). Ilyen pl. a korabeli erdõ
fáinak eltérõ kora (hiszen itt fiatal és idõs
egyedek is egyaránt képviselve voltak),
fiatal csemeték, pusztuló odvas fák, usza-
dék fák, tuskók, aljnövényzet, pollen,
esetleges fauna jelenléte stb. Összefogla-
lóan tehát minden olyan hatás, mely az
erdõ több millió évvel ezelõtti életterében
bekövetkezett és nem a betemetõdés
után a talajban lejátszódó folyamat. Álta-
lános esetben a talajba kerüléskor azon-
nal megkezdõdik a fosszilis diagenezis,
azaz a kövesedési folyamat, melynek so-
rán a szerves anyag „által nemzõdik” az
ásványi világ részévé. Pontosan ez a fo-
lyamat nem valósult meg a bükkábrányi
mocsárerdõ lelõhely körülményei kap-
csán, s ennek pontos okának meghatáro-
zása visz minket közelebb az itt lejátszó-
dó földtörténeti folyamatok tisztázásához!

Elõször is nézzünk néhány példát arra,
hogy milyen tafonómiai hatások révén
marad egy õslénytani, paleobotanikai
vagy régészeti lelet az utókorra! A legálta-
lánosabb folyamat a fent említett, a ma-
gyar nyelvbe nehezen átültethetõ fosszilis
diagenezis („kövületi általnemzés”), azaz
a lerakódás utáni természetes hatások
összesége. 

Ezen belül számos olyan szélsõséges
kémiai-biológiai tényezõ okozhat draszti-
kus tafonómiai változást, melyek sajátos le-
letmegmaradást eredményezhetnek. Ezek
közül emeljük ki a bükkábrányi leletek
kapcsán is kiemelt fontosággal bíró víz sze-
repét! A nedvesség jelenléte vagy hiánya
rendkívül végletes konzerválódási folya-
matokat szülhet. Elég itt a teljesen nedves-
ségmentes közegben létrejött természetes
mumifikálódást vagy a víz által elzárt (ana-
erob) környezetben megmaradt szerves
anyagok végletes példáit említenünk!
Utóbbi nagyon jó példáit láthatjuk az
Észak-Európa mocsárvidékein elõkerült lá-
pi hullákban (lásd a tollundi vagy a lindowi
embert), ahol a légmentsen lezárt közeg
egyaránt megakadályozta a bomlást, ill. a
kémiai átalakulást (kövesedést) is. A gumi-
szerû testekbõl a csontok kalciumtartalmát
lúgozta ki a láp, míg a test többi szerves ré-
szét sértetlenül, rendkívül egyedi és végle-
tes módon õrizte meg. Ehhez a régészet-
ben jól ismert folyamathoz rendkívül ha-
sonló eseménysor játszódhatott le a bükká-
brányi miocén kori erdõ kapcsán is. 

Egy hirtelen jött nagy területet érintõ
magas víztartalmú homok, vagy iszapré-
teg, melynek vastagsága 6 méter körüli
lehetett, elborította az erdõ sáv talajszint
közeli zónáját, légmentesen lezárva az
itteni, az egykori bioszférához tartozó
élõvilágot. Levegõ nélkül, a folyamato-
san jelen lévõ nedves közeg konzerváló
hatása mellett a fosszilis diagenezis, a
megkövesedés folyamata a minimálisra
csökkent, s így maradt meg napjainkra
az erdõ, mint egy hiteles, több millió év-
vel ezelõtti pillanatkép. Eközben a bete-
metett talajszint fölötti rész folyamatos
pusztulásnak indult, melynek paleobo-
tanikai nyomait egyaránt megtaláljuk az
iszap, vagy homokréteg tetején ugya-
núgy, mint az aljára süllyedt nagyobb
ág, vagy uszadékfa-darabokban. Az el-
telt 8 millió év további földtörténeti vál-
tozásainak geológiai folyamatai, a ne-
gyedkori jégkorszakok felszín formáló
tényezõi 60 méteres rétegsorral rétegez-
ték fölül ezt az õsi erdõ- és partszakaszt,
s megkezdõdött hazánk mai földrajzi
képének kialakulása ill. a ma is látható
magyarországi lignittermelésre alapuló
bányaipar…

S hogy mennyire egyedülálló ez a le-
letegyüttes, ill. jelenség? Ha a Kárpát-me-
dence felsõ-miocén kori térképére pillan-

tunk, láthatjuk hogy a Mátraalján végig-
húzódó, az egykori Pannon-tenger északi
partsávján élõ mocsaras erdõsáv az or-
szág egész keleti felén végighúzódik, s
szinte tökéletes egybeesést mutat a mai –
kb. Gyöngyöstõl Polgárig nyúló – lignit-
mezõvel. A nagy számok törvénye alap-
ján akár több ilyen erdõszakasz is bete-
metõdhetett egy fél magyarországnyi te-
rületen, azonban itt hívjuk fel a figyelmet
arra, hogy ez az eltemetõdés közel sem
biztos, hogy azonos tafonómiai feltétele-
ket eredményezett. Tehát a nagy felszín
alatti mélység mellett számolnunk kell az-
zal, hogy ez a nagy kiterjedésû felsõ-mio-
cén kori erdõ nagy valószínûséggel a li-
toszféra részét képezi, megkövesedett, ill.
gyakorlatilag lignitté vált, s fûtõértékével
a hazai elektromos áramszolgáltatás biz-
tos alapját nyújtja. Fenti szavaimat rögvest
megcáfolva, a nagy számok törvénye sem
garantálja azt, hogy hasonlóan páratlan
leletegyüttes mindennapi szinten kerül-
jön elõ, amennyiben a specális leletkép-
zõdés tafonómiai feltételei nem adottak!

Megkövesedett erdõ- és farészletek
nagy számú példáit ismerjük több száz-
millió éves idõintervallumban. Azonban
ahogyan azok számos természettudomá-
nyos vizsgálat alapját nem képezhetik,
ezzel párhuzamosan nyílik meg a lehetõ-
ségek tárháza a bükkábrányi mocsárerdõ
kutatása kapcsán. Ha szemléletes példá-
val kívánunk élni, olyan ez, mintha a ré-
gészre néhány koponytöredék után a –
fent említett és rendkívül hasonló konzer-
válódási körülményeket mutató – lápi-
hullák tekintenének vissza. Utóbbiaknál a
szem, hajszín, ujjlenyomat, DNS mellett
néhány esetben az étrend is megállapít-
ható volt!

Hasonló kutatási lehetõségeket nyújt a
8 millió éves mocsáerdõnk elemzése is. A
megkövesedett korábbi paleobotanikai
leletek a formai és metrikus információ-
kat hordozták, melyek alapján a rétegta-
ni, faj és rendszertani besorolás volt a leg-
általánosabban elvégezhetõ vizsgálat. Új
leleteink kapcsán évmilliós évgyûrû-vizs-
gálatok alapján a dendrokronológia és a
dendroklímatológia eszközeivel hiteles
adatsort kaphatunk Közép-Európa mio-
cén kori földtörténeti periódusából. Félre-
értések elkerülése végett, nem arról van
szó, hogy a régészeti korok napjainkban
i.e. 12 400-ig nyúló dendrokronológiai
adatait vezetjük vissza 7-8 millió éves idõ-
intervallumba, hanem a bükkábrányi er-
dõ fái alapján összeállított relatív kronoló-
giai rendszert helyezzük el egy globális
abszolút kronológiában. Közérthetõbben
tehát a fák saját több száz éves életkoruk
által „lebegni fognak” egy 8 millió évvel
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ezelõtti idõpontban és olyan idõbeli sza-
kadék választja el a jelenkori dendrokro-
nológiai adatsor végétõl, ahonnan nem
hogy a képzeletbeli Kleopátra orra, de
még egész Egyiptom sem látszik. Szkepti-
kusan kérdezhetnék, akkor mi értelme is
az egésznek? Ne feledjük, minden ma lé-
tezõ adatbázis vagy informácósor egy el-
sõ elemmel indult! Ha ma még nincs is
párhuzamot nyújtó „idõben közeli kont-
rollpanel” a jövõben elõkerülõ leletek
számára, a jelenkor felelõsségteljes tudo-
mánya összehasonlítási alapot nyújthat!
Hasonló szakadékok „missing link” mun-
kanéven az emberréválás folyamatában is
vannak, mégsem kérdõjelezi meg senki
egy újabb hominida koponya elõkerülé-
sének hasznosságát! 

Tény hogy idõben nagyon távol áll a
leletünk kora minden ismert idõbeli ka-
paszkodótól, de hinnünk kell, hogy az
idõszalag távolabbi végén, a horizontun-
kon túl ott van „Kleopátra orra!” Ha eb-
ben az idõsíkban körültekintünk, a felsõ-
miocén kori kihalt õsállatokat találjuk a
földgolyón, masztodonokat, erszényese-
ket, szubtrópusi klímát, kontinensek vég-
sõ kialakulását. Hazánkban a beszédes
nevû rudapithecus hungaricus él, szintén
az országnak ezen északkeleti részén. Az
idõ múltával a Kárpát-medence emelked-
ni kezd, a korábban nagy felszínét kitöltõ
Pannon-õstenger levonul, lefûzõdött, el-
zárt vízterületeit olyan északról jövõ édes-
vízi folyók töltik fel hordalékukkal, mint
az Õs-Duna és Õs-Tisza földtörténeti
ágai. Ezen geológiai folymatok során tör-
ténhetett az a katasztrófa, mely a bükk-
ábrányi leletek eltemetõdését okozta. Az
ekkoriban aktív Mátra vulkanikus tevé-
kenysége okozta 20 millió évvel ezelõtt
az ipolytarnóci erdõ pusztulását, ahol a
fosszilis diagenezis, a kövesedés klasszi-
kus iskolapéldája valósult meg. Fenti pél-
dával szemben látványosan eltér a bükk-
ábrányi miocén kori eseménysor folya-
mata. A hirtelen bekövetkezett katasztró-
fa által kialakult erdõsáv eltemetõdésé-
nek hátterében egy tektonikus mozgá-
sokhoz köthetõ föld- vagy iszapcsuszam-
lást feltételezhetünk. Korábban felvetett
lehetõségként a mocsaras partvidék vízé-
be a tengerparti dûnesor homokját hord-
hatta egy óriási homokvihar. A rétegsor
utóbbi hetekben történõ alaposabb vizs-
gálata alapján hullámzásra és vízmozgatta
rétegekre találtunk bizonyítékot, így az
elõbbi munkahipotézist elvethetjük. A
nagyobb kavicsokat is rétegekben átmoz-
gató víz által kiváltott kataszrófa hátteré-
ben egy kisebb édesvízi folyó delta síksá-
gában lerakódott nagy mennyiségû hor-
dalék megjelenése állhat. Ebben az eset-

ben számolhatunk egy korábbi folyó
drasztikus irányváltoztatásával is, hiszen a
vulkanikus mozgások nyomán pillanatok
alatt záródhatott el egy-egy meglévõ fo-
lyóág és kényszerült más mederbe. (A víz
mozgatta kavicsrétegek elrendezõdésé-
ben bizonyos szintû irányultságot is felfe-
dezhetünk, mely egy hozzávetõlegesen
észak-déli irányú eseménysort mutat a
felsõ-miocénben. Tehát mindenképpen
egy a Pannon-tenger és az északi partvi-
déke közötti kölcsönhatást kell a draszti-
kus eltemetõdés hátterében keresnünk.)

A bükkábrányi miocén kori erdõ kap-
csán többször hangsúlyoztuk azok eltérõ
jellemzõit a más hasonló korú vagy idõ-
sebb megkövült paleobotanikai leletek
kapcsán. Azonban fontos hangsúlyoz-
nunk annak ellenére, hogy a fosszilis di-
agenezis, a megkövesedés folymata itt
nem zajlott le oly drasztikus módon, mint
más õsleletek kapcsán, nyomokban itt is
megfigyelhetõ. Nem teljes konzerválódás
jött tehát létre, hanem egy olyan hermeti-
kusan zárt rétegtani és tafonómiai kör-
nyezet, amelyben ez a folyamat 8 millió
évre elosztva is, a minimálisra csökkent!
Nyomait olyan paleobotanikai jellemzõk-
ben, ill. ezek hiányában határozhatjuk
meg, mint a fák gyökérzetének teljes átlé-
nyegülése a lignitmezõbe, ill. a fák repe-
déseiben megjelenõ és azt kitöltõ jelentõs
markazit képzõdés/kiválás. A fa eredeti
szerkezetének tisztázására jelen pillanat-
ban is számos természettudományos vizs-
gálat folyik. Az hogy milyen arányban tar-
talmaz szenet, tehát a „szenülés” milyen
fokán áll, legalább olyan fontos kérdés
mint hogy hová is tünt a fák eredeti öntar-
tó szerkezetét biztosító cellulóz és mivel
is pótolható? Az bizonyos, hogy rendkí-
vül alacsony széntartalom várható, ha-

sonló elõrehaladottabb folyamat eredmé-
nyezi a tõzeg(láp) és a lignit kialakulását
is. A néhány fán megfogható markazit-
képzõdés szemléletes példája annak a ta-
fonómiai köztes stádiumnak, melyben a
bioszféra részét képezõ fa a litoszféra ré-
szévé, markazittá válik. 

Általános tafonómiai értelemben a kö-
vesedési folyamat három síkon jöhet lét-
re: magában a faszerkezetben, a fa ürege-
iben és a beágyazó közegben. Az elsõ két
esetben a növény olyan eredeti tulajdon-
ságaiból adódó tényezõket kell figyelem-
be vennünk (méret, porozitás, kémiai
összetétel), melyek a pusztulása után
drasztikusan csökkenhetnek. A befogadó
üledék számos olyan külsõ tényezõ
összességét foglalja magában, melyek a
ph, vízhõmérséklet, bakteriális folyama-
tok kölcsönhatásán alapszik. Fentieket
vizsgálva, a faszerkezetbõl egyedül a cel-
lulóz hiányzik, s minimális szenesülést
mutat. A kitöltõ üregek iszapos homokjá-
ban lezajó esetenkénti fosszilis diagenezis
a kezdõdõ kövesedés nyomait mutatja.
Ezzel szemben a beágyazó közegbõl tel-
jes egészében hiányoznak a meghatáro-
zott szempontokat bizonyító jelenségek,
melyek alapján a víz által hermetikusan
zárt kövesedési és bakteriális folyamatok
(lebomlás, rothadás) egyáltalán nem
mentek végbe, ily módon õrizve meg egy
több millió éves világ egy jelentõs szeletét
a jelenkornak.

Alapos és kimerítõ kutatással úgy fest
választ kapunk arra a kérsére hogyan is
történt mindez? Több természettudomá-
nyos vizsgálat eredménye azonban még
hátravan, s ezek további árnyalt válaszo-
kat adhatnak, s további kérdéseket fog-
nak felvetni. Bizonyos, hogy ez a bükkáb-
rányi természettudományos adatsor saját
relatív környezetében – a szerencsés lelet-
körülményeknek és a multidiszciplináris
kutatásnak köszönhetõen – jól értelmez-
hetõ eredményeket nyújt majd. További
feladat, hogy ezt az információ- és bizo-
nyítékhalmazt a „nagy globális egészbe”
képesek legyünk beilleszteni. Azon túl,
hogy számos korábbi klímatológiai, geo-
lógiai és paleobotanikai elméletet bizonyít
a leletek elõkerülése, számos új lehetõsé-
get és tudománytörténeti kérdést vet föl. 

A fákból nyert évgyûrûk alapján a
dendroklímatológia eszközeivel vizsgál-
hatók a Kárpát-medence, s ezáltal Közép-
Európa évmilliókkal ezelõtti csapadék- és
légköri viszonyai, hiszen egy-egy fa éves
növekedése szoros összefüggést mutat a
fenti adatsorral. Nagy érdekõdésre tarthat
számot az az elméleti síkon  már létezõ
DNS-vizsgálat, melynek steril mintavéte-
lezési lehetõségeit egyeztetjük az ameri-
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kai kollégákkal, s remélhetõleg értékel-
hetõ eredményeket hoz a jövõben! A 8
millió évvel ezelõtti egyedek paleobota-
nikai elemzése összehasonlítási alapot
nyújthat ahhoz, hogy a ma ismert egye-
dekhez képest milyen mértékû evolúciós
változásokon esett át ez a faj az elmúlt év-
milliók alatt? Ezen eredmények tovább-
gondolása lehet: ha semmit nem változott
ez idõ alatt, vajon olyan „tökéletes” gene-
tikai program fut ezekben az egyedek-
ben, mely kiállta az évmilliók próbáját?
Ehhez képest morális kérdés az emberi
génállomány többszörös evolúciós vál-
toztatásnak kitett tesztje az australopithe-
cusoktól kezdve, a kihalt neander-völgyi-
eken át a homo sapienssel bezárólag.
Más nézõpontból megvilágítva ugyanezt
a kérdést, közel sem biztos, hogy a rög-
zült, mondhatni „bevált” evlúciós út jobb
is, mint az emberi fajt jellemzõ flexibilis
genetikai érzékenység. Hiszen a mocsár-
ciprusok a bolygó speciális élettereire
korlátozódnak, elsõsorban éghajlati és
élettani okok alapján, míg az ember a tel-
jes bolygó életterének határait ostromolja.
Kérdés kérdést generál, mindenki kedve
szerint végigfuthat a neki tetszõ irányel-

vek mentén szakterülete és vérmérsékle-
te szerint! 

Végezetül, a múlt után a jövõbe tekint-
ve: sok oly természettudományos mód-
szert nem ismerünk ma még, mely ké-
sõbb mindennapos lesz. A mi felelõssé-
günk hogy ezek a famatuzsálemek vizs-
gálhatóak legyenek a jövõ ma még elkép-
zelhetetlennek tûnõ technológiáival is. A
szénizotópos vizsgálatok pontosabbá vá-
lása nagyobb idõintervallumok áttekint-
hetõségére is alkalmat nyújthat. A régé-
szetben használt C14-es szénizotóp-vizs-
gálat 50 000 évvel ezelõttig nyújt megbíz-
ható eredményt oly módon, hogy a faév-
gyûrûkre alapuló dendrokronológia alap-
ján kalibrálni kell. A kalibrálatlan adatok-

ban egy i.e. 3000 év körüli dátum esetén
800 évnyi tévedés is lehet! Közérthetõen
szemléltetve ez olyan mértékû hibaténye-
zõt jelent, mintha a hazánk történetében
jelentõs 1241-es muhi csata után a jelen ki-
advány következne! (A sarkköri jégfúrá-
sok eredményeikben ± 1 millió évet ölel-
nek fel.) Némileg utópisztikusnak hang-
zik, de akár a szénizotóp alapú vizsgála-
tok elõrehaladásával, akár egy nagyobb
és pontosabb fúró és fúrástechnika meg-
alkotásával, de ezen földtörténeti idõhatá-
rok kutathatósága kitágulhat. Jelen termé-
szettudományos ismereteinket alapul vé-
ve tehát késõbbi több milliós eredmények
is kontrollálhatóak lehetnek a bükkábrá-
nyi mocsárerdõ adatai alapján. 

A tudományágak rohamos fejlõdésével
új és nagy léptékû lehetõségek nyílnak
meg mind a múlt, mind a jövõ lehetséges
változásainak kutatásában. Az elõretekin-
tés, s a jelenkor felelõsségteljes tudománya
is csupán nézõpontbeli stádiuma annak a
folyamatnak, ahonnan próbáljuk megpil-
lantani egy jövõbeli „Kleopátra orrát…”

Kép és szöveg: Veres János
régész, Herman Ottó Múzeum,

Miskolc

Három újabbal gazdagodott a
SEFAG Zrt. által mûködtetett
közjóléti létesítmények száma. A
Szabási-Rinya partján – Nagy-
korpád, Nagyatád és Szabás hár-
mashatárán –  alakította ki a
Lábodi Vadászerdészet a Nagy-
korpád Földvár Erdei pihenõt.
Egy, a római korig visszanyúló
történetû régészeti emlékhely
vált ezáltal látogathatóvá. Esõbe-
álló, 12 méteres fesztávú feszített
szerkezetû híd, szalonnasütõ
hely és illemhelyek – ez képezi az új ki-
rándulóhely felszereltségét. A létesít-
ményt Bogdán József erdészeti igazgató
avatta, és adta át a nagyközönségnek. 

Ugyanazon a napon avatták a Rinya-
besenyõ Sissy Fák Erdei Pihenõhelyet is.
Az 1898-ban, Erzsébet királyné tisztele-
tére telepített duglászfenyõk – az úgy-
nevezett Sissy fák közül 21 ma is él –
mára már komoly, 30 méteres magassá-
got értek el. Alattuk alakították ki esõ-
beállóval, tûzrakóhellyel és illemhellyel
a kiránduló célpontot.

A két új kirándulóhely közel
nyolcmillió forintból valósult meg – jó-
részt pályázati források felhasználásá-

ból. Ormai István nagyatádi polgár-
mester az érintett önkormányzatok, va-
lamint a Rinya menti kistérség nevében
megköszönte az erdészet és a SEFAG
vezetésének azt az évtizedes együttmû-
ködést, melynek eredményeként a tér-
ségben évrõl évre gyarapodnak a köz-
jóléti létesítmények

Egy késõbbi idõpontban, az OEE ka-
posvári helyi csoport rendezvénye ke-
retében került sor a Külsõ Gyótapuszta
Erdei Pihenõ avatására. Avatóbeszédé-
ben Barkóczi István vezérigazgató el-
mondta, hogy a Marcali Erdészet terüle-
tén ez idáig nem volt hasonló létesít-
mény. A gyótai kirándulóhely nyolcmil-

lió forintos beruházás eredmé-
nye. Az egykori erdész-, késõbb
vadászház rendbetételén kívül
esõbeálló, hatvan négyzetméte-
res fedett építmény óriási ke-
mencével, kút, illemhelyek – és
ami a többi helyen nem készült –
egy négyszáz méteres stabilizált
úttal ellátott tanösvény létesült.
A pihenõhely ötven-hatvan fõs
szabadtéri szakmai rendezvé-
nyek, tanácskozások helyszínéül
is szolgálhat.

Mindhárom kirándulócentrumot a
balatonfüredi Térségfejlesztési és Zöld-
övezet Tervezõ Iroda szakemberei ter-
vezték.

Ahogy korábban utaltunk rá, az új lé-
tesítmények kialakítása jórészt pályáza-
ti források felhasználásából történt. Ná-
das József, a megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazga-
tósága igazgatója elmondta, hogy a me-
gye számára sikeresnek tekinthetõ a
közelmúlt. Az újonnan avatott létesít-
ményekkel együtt egy év alatt 56 millió
forinttal gazdagodtak Somogy erdõhöz
kapcsolódó közjóléti létesítményei. 

Kép és szöveg: Detrich Miklós

Új kiránduló célpontok Somogyban


