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reskedelmi forgalomban is kapható,
szintetikusan elõállított illatanyaga. A
feromoncsapdával nyomon lehet kö-
vetni a rajzás alakulását, illetve követ-
keztetni lehet a kártétel mértékére.
2007-ben a Soproni-hegyvidéken vég-
rehajtott kísérleteink megmutatták,
hogy a kártétel elsõsorban az idõsebb
állományokban várható. Fiatalabb állo-
mányokban a kár mértéke, illetve a
csapdákba fogott lepkék száma is alatta
maradt az idõsebb faállományokban ta-
pasztaltaknak. Alacsonyabb fák esetén
õsszel, a tûlevelek lehullása után, a rü-
gyek környékén visszamaradó zsákok
száma adhat iránymutatást a populáció
nagyságáról.

Eddigi hazai tapasztalatok alapján
nem tartották indokoltnak védekezni
ellene, de az idei év károsítása felvetet-
te ennek szükségességét is (állomány
szintjén). A cikotai vörösfenyõ-plan-
tázsban védekeztek is ellene. A külföldi
szakirodalom említi gradációját, elsõ-

sorban magashegységi és észak-euró-
pai területekrõl. Külön kiemelik, hogy
az egyes Larix-fajok, illetve fajták/válto-
zatok különbözõ mértékben viselik el,
illetve tolerálják a kártételét. Ez valószí-
nûleg a soproni területen is így van, mi-
vel a kártétel a Tuskó-féle vörösfenyõ
kísérleti területen, illetve annak közvet-
len környezetében jelent meg. Egyes
fák regenerálódtak a tavaszi károsítás
után, míg mások elpusztultak. Sajnos az
egyes facsoportok származási helyeit a
fellelhetõ térképek és leírások alapján
beazonosítani nem tudtuk.

Nagy valószínûséggel a faj nem
egyedül felelõs a bekövetkezett kárté-
telért. A vizsgálatok során kivágott há-
rom elpusztult fából kettõ gyökérkor-
hadt volt. A törzsek közelében megta-
láltuk a fenyõ-likacsgomba (Phaeolus
schweinitzii) termõtesteit. A pusztuló-
félben lévõ törzseken nagy számban je-
lennek meg a különbözõ szúfélék, me-
lyek közül a vörösfenyõszú (Ips cem-

brae) a domináns. Enyhén villásodó
meneteit jól lehet látni az elõzõ évben
elpusztult fák törzsén.

Az erõsen károsított fák többsége ki-
heverte a tavaszi kártételt, de a fák kb.
10%-a elpusztult nem sokkal azután,
hogy kifejlõdött rajtuk a következõ
nemzedék (június vége). Az el nem
pusztult fák is legyengülnek, egyéb ká-
rosítók (pl. vörösfenyõszú) jelenléte
esetén nagyobb valószínûséggel pusz-
tulnak el. Jelentõs lehet a növedékvesz-
teség is, bár ezt most nem vizsgáltuk.
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Tizennyolcadik alkalommal került
sor a Bécs és Budapest közötti 320
km-es szupermaratonra, amely
2006 óta Pozsonnyal bõvült, és
Samsung Szupermaraton néven
rendezték meg.

A mezõny a hagyományoknak megfe-
lelõen Bécsbõl indult, majd öt nappal ké-
sõbb a budapesti Városligetben ért célba.
Az egyéni versenyre kilenc országból 53
versenyzõ, köztük 11 nõ nevezett. Váltó-
ban hat országból 152 csapat nevezett. 

Amint az talán már – legalábbis
szûkebb szakmai körökben – köztu-
domású, a Forest Trapp hosszútávfu-
tó erdészeti váltócsapat 2007-ben is
résztvevõje volt a Bécs-Pozsony-
Budapest Szupermaraton váltóver-
senyének, melynek során 31 óra 20
perc 31 másodperces össz-futóidõvel
sikerült teljesítenünk az összességé-
ben 320 km-es versenytávot. Ez az
eredmény az erdészek öttagú
hosszútávfutó csapatát a 139 férficsa-
pat közül a 96. helyre kvalifikálta, e
versenysorozat egyúttal Európa

egyik legnevezetesebb ultramaratoni
rendezvénye, tehát eleve a professzio-
nális élmezõny is megméretteti magát
rajta, így az elért eredmény is ezzel ará-
nyosan felértékelõdik.

Az idei verseny is komoly felkészü-
lést igényelt. Keményen helyt álltak a fi-
úk az erõs mezõnyben. 

Õszinte tisztelet a csapattársaknak
ezért a nagyszerû teljesítményért. A
hosszabb távokon is szélvészgyors Ba-
kos Gergõnek, a derékfájdalmait köz-

tünk fizikailag is elfeledõ, és így rendre
hasonlóképpen iramodó Szentpéteri Sa-
nyinak, az elnyûhetetlen Bakos Petinek,
Hartmann Misinek, aki a csapat legidõ-
sebbje és nem utolsó sorban a nagy
szervezõnek és buzdítónak, csapatala-
pítónak Padányi Gulyás Gábor erdõfel-
ügyelõnek.

Ám nem hagyhatjuk köszönõ szó nél-
kül ama szponzorokat sem, akik pénz-
ügyi oldalról tették lehetõvé részvételü-
ket: úgy is, mint Andreas Stihl Kereske-

delmi Kft., Pilisi Parkerdõ Zrt., Vérte-
si Erdõ Zrt., Bakonyerdõ Zrt., Magán
Erdõtulajdonosok és Erdõgazdálko-
dók Országos Szövetsége (MEGOSZ),
Országos Erdészeti Egyesület, Morus
Kft., Ráckeve (Iványos László), Ma-
gyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllõ (dr.
Tácsik Mihály), és nem utolsó sorban
Haraszti Gyula okl. erdõmérnök. 

Köszönet tehát még egyszer min-
denkinek, abban a reményben, hogy
jövõre – immáron 5-ödször – újfent
nekivág a Forest Trapp Erdészeti
Szupermaraton Váltócsapat.

Szentpéteri Sándor

Erdészek is futottak a Szupermaratonon




