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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…”
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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. 
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