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Baranyai siker a
favágóversenyen
Németországban rendezték meg a Fakitermelõ Világbajnokság újabb állomását
2008. október 2-5. között Tripsdrillben.
A magyar válogatott a 29 ország induló
csapatai közül az elõkelõ 7. helyet szerezte meg a teljesítményével. A csapat
tagjai: Juhász István (Ráckeve), Horváth
László (Miskolc-Ómassa), Rittlinger Róbert (Somberek). Junior kategóriában
Fodor Kálmán (Zsombó) indult. A tradícionális versenyszámok között megtalálható a klasszikus fadöntés, a láncfûrész-szerelés (a lánc cseréje minél rövidebb idõ alatt), a kombinált és a lánckímélõ darabolás, valamint a gallyazás. A
versenyszámokban remeklõ csapat legjobb eredménye egy bronzérem a szerelési számnál, ezt Rittlinger Róbert, a Mecseki Erdészeti Zrt. vállalkozója érte el.
Bõvebb információ a www.fakitermelo.hu oldalon.

Megjelent az Erdõjáró
A DALERD Zrt. tájékoztatási központjának októberi lapszámában olvashatunk
az Európai Erdõk Hetérõl, a természetes erdõrõl, valamint a régi és a mai erdõgazdálkodásról.

A medvék eltávolítását kérik a
spanyolok
A 12 évvel ezelõtt a Pireneusokba újratelepített medvék eltávolítását kérték a
regionális hatóságok Spanyolország
északkeleti részén – jelentette az AFP.
Lábán, karján össze kellett ölteni azt
a 73 éves vadászt, akit a közelmúltban
ért medvetámadás vaddisznó-vadászat
közben.
Ez volt az elsõ, ember ellen irányuló
támadás azóta, hogy 1996-ban szlovéniai medvéket telepítettek a spanyolfrancia határon elnyúló Pireneusokba.
Aran régió közgyûlése egyhangúan
elfogadta az állatok eltávolítására és az
újrahonosítási program leállítására vonatkozó, az illetékes hatóságokat felszólító indítványt.
Környezetvédõ szervezetek felháborodásuknak adtak hangot a döntés kapcsán. Egyesek szerint a medve talán
vemhessége miatt agresszív, s befogása
kihatna egészségi állapotára.
Vélhetõen húszra tehetõ a Pireneusokban megmaradt medvék száma. Közülük nyolc él Aran térségében. Leon
térségében száz-százötvenre tehetõ a
medvék száma.

Hadüzenet az erdélyi erdõirtásnak
Az illegális fakitermelés 75–80 százalékos csökkenését remélik az erdészeti
szakemberek az október elsejei hatállyal bevezetett informatikai faanyagkövetési rendszertõl.
A román Mezõgazdasági és Területfejlesztési Minisztérium saját fejlesztésû, SUMAL névre hallgató rendszert vezetett be
az illegális fakitermelés visszaszorítása
érdekében. A számítógépes program
használata minden erdészeti, valamint fakitermeléssel és -kereskedelemmel foglalkozó cég számára kötelezõ. A programba be kell vezetni valamennyi értékaktát, vagyis azon, erdészetek által kiállított dokumentumot, amelyekbõl kiderül,
mennyi fát termelhet ki egy cég egy adott
erdõparcelláról, a fuvarlevelet és az adásvételi szerzõdést. Mindezen adatok a minisztérium központi szerverére kerülnek.
A program figyelemmel kíséri, hogy a cégek által ténylegesen kivágott fa megfelel-e annak a mennyiségnek, amelyre az
engedély szólt, illetve az eladott mennyiségnek. Az eltéréseket a SUMAL automatikusan jelzi.
Romániában évente bizonyíthatóan
mintegy 170 ezer köbméter fát termelnek ki illegálisan, ugyanakkor a valós
mennyiség ennél vélhetõen lényegesen
nagyobb.
Erdély.ma/Pengõ Zoltán

Korlátozzák a favágást a
Kárpátalján
Az ukrán kormány legfrissebb rendeletével speciális feltételekhez köti a fakitermelést az Ukrán Kárpátokban. A megszorítások négy megyére terjednek ki.
Már az 1998-as árvíz óta számos fórumon elhangzott, hogy a Kárpátokban
eredõ folyók vízhozamának az esõzések esetén történõ hirtelen növekedéséhez rendkívüli mértékben hozzájárul
az átgondolatlan, rablógazdálkodásnak
is beillõ mértékû fakitermelés. A lecsupaszított hegyoldalak ugyanis nem képesek megkötni a nagy mennyiségû
csapadékot, ami ezáltal pillanatok alatt
bekerül a Tisza vízgyûjtõ-rendszerébe.
Az ukrán miniszteri kabinet vonatkozó
rendelete alapvetõ korlátozásokat vezet
be a fakitermelés országos normatíváihoz képest Kárpátalja, Ivano-Frankivszk, Lemberg és Csernyivci megyék
tekintetében.
Ennek megfelelõen, miközben az ország egészét tekintve 1 hektár erdõterületen a famennyiség 40-50 százaléka
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vágható ki, a Kárpátokban ugyanez az
arány nem lépheti túl a 30 százalékot.
Tarvágás esetében az 1-1 hektárra esõ
facsemeték száma a tölgyesekben nem
lehet kevesebb 10 ezer, a bükkösökben
15 ezer, fenyõerdõben pedig 12 ezer
egyednél, s ezen belül a csemeték minimális magasságának 1,5 méternek kell
lennie (az országos szabvány: 0,5 m).
Ezen felül a kormányrendelet az erdõirtás sávszélességét 50 méterre korlátozza, miközben a fakitermelési szabályzat
országosan 250 métert engedélyez.
(karpatinfo.net)

Jung László lett az MTA Miskolci
Területi Bizottsága Erdészeti
Szakbizottságának elnöke
A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának Erdészeti
Szakbizottsága 2008. október 10-én tartotta tisztújító gyûlését. A három északi
megye erdész szakemberei dr. Jung
László vezérigazgató-helyettest (EGERERDÕ Zrt.) választották elnöknek. Társelnök Duska József igazgató (BNP), titkár Nahóczki László erdõmérnök lett
(EGERERDÕ Zrt.). A szakbizottság jelenlévõ tagjai, a 20 éves elnöki munka
elismeréseként, az örökös tiszteletbeli
elnök címet adományozta prof. dr. Kovács Jenõ ny. vezérigazgatónak.
Dr. Jung László ismertette a szakbizottság legfontosabb feladatait, többek között az erdészeti tudományterületen folyó
munkák figyelemmel kísérését, a kutatók
és a kutatóhelyek közötti munkakapcsolatok ösztönzését, fórum biztosítását a kutatók, szakemberek munkájának megmérettetésére és megismertetésére, a kutatási eredménye hasznosításának elõsegítését, valamint a fiatal szakemberek PhD tanulmányainak elõsegítését.
(ForestPress)
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