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kább feldarabolták õket és helyükre új-
ra szõlõt telepítettek. 

– Jani-domb (Kõszegszerdahely): A
falutól közvetlenül délre található ez a
terület, melynek keleti részén nemrég
felhagyott, középsõ részén mûvelt,
nyugati részén teljesen beerdõsült/be-
cserjésedett gesztenyések találhatóak. 

– Gesztenyés-oldal (Cák): A terület a
falu északnyugati határában van, még
mindig jelentõs gesztenyésekkel rendel-
kezik. Ligetes állományai alatt sok ritka
fajt írtak le, kiemelendõ a terület orchi-
dea-gazdagsága, valamint az egyes fajok
egyedszám-gazdagsága. A gesztenyés li-
getek és az alattuk húzódó kaszálórétek
edényes flórája igen gazdag. 

– Szent Vid-hegyoldal (Velem): Ter-
mészetességi állapota a nagy látogatott-
ság ellenére még mindig jó. A Szent
Vid-hegy alatti erdei tisztás (448 m) kö-
rül voltak találhatóak gesztenyések.
Ezek mára már gyakorlatilag eltûntek,

egy-két fa jelzi, hogy régen még itt is
volt egy jelentõs állomány.

– Felsõ kertek (Velem): Ez a terület
északra és északkeletre található. Nagy-
részt magántulajdonban van, ezért a
gesztenyések itt is nagyrészt eltûntek. 

– Csiszár-hegy, Holt-hegy, Zsáper-
hegy (Velem, Bozsok): Velem és Bozsok
között, a megnevezett területeken nagy
kiterjedésû gesztenyeligetek találhatók,
melyek alatt hegyi rétek vannak. E rétek
fajgazdagságát mutatja a több mint 150
faj. Bár helyenként megjelenik a gyomve-
getáció, ezen a területen vannak a még
mindig mûvelés alatt álló, legszebb gesz-
tenyések. 

Az utóbbi idõben új veszélyt jelent a
privatizáció. A magántulajdonosok sok-
szor maguk akadályozzák a rétek kaszá-
lását, ágakat hordanak a területre, elõse-
gítve ezzel a beerdõsülést. A másik vég-
let, mikor a gesztenyésekbõl kerteket,
gyümölcsösöket alakít ki a tulajdonos.

Ekkor ugyan meghagy egy vagy néhány
gesztenyefát, ám a gyepet fûnyírózza,
amely olyan gyepdegradációt eredmé-
nyez, amelynek már szinte semmi köze
nem lesz az eredeti formához.

A gesztenyések gyepszintjét legin-
kább a becserjésedés veszélyezteti,
amely rendszerint a madarak által ter-
jesztett rózsafélékkel indul el, illetve az
erdei pionír fafajokkal. 

Néhány adventív faj terjedése, mint pl.
az aranyvesszõ-fajok (Solidago spp.), a
gyalogbodza (Sambucus ebulus) vagy az
erdõsüléssel együtt fellépõ fehér akác
(Robinia pseudoacacia) térhódítása is el-
kezdõdött, s hosszú távon ez is biztosan
egyre nagyobb problémákat fog okozni.

A gesztenyések eredeti állapotának
fennmaradásához tehát a csapadék-
mennyiségtõl függõen, évenként egy-
szer, de itt, a Kõszegi-hegységben in-
kább kétszeri kaszálásra lenne szükség.

Magyar Linda

200 éves a magyar nyelvû erdészeti
felsõoktatás 

1808-ban Selmecbányán magyar
nyelven oktatták a hallgatókat, és meg-
teremtették a hazai erdészettudomány
alapjait. Példamutató megemlékezések
sorozatával tisztelgett a NYME Erdõ-
mérnöki Kara ezen kiemelkedõ jelentõ-
ségû oktatási eredmény elõtt. Ünnepsé-
gek sorozata és ragyogóan szerkesztett,
gazdag tartalmú kiadványok olyan ma-
radandó és hézagpótló emléket állítot-
tak a 200 éves jubileum alkalmával,
amelyet kellõen dicsérni alig lehet. 

Az erdészeti magyar–német, német
mûszótár megjelenése 

1868-ban jelent meg ez a rendkívül ér-
tékes mû, amelynek szerkesztését Wág-
ner Károly és Divald Adolf Egyesületünk
támogatásával már évekkel korábban el-
kezdte. Ez a jubileum csendben, ünneplés
nélkül múlt el. Érdemes ezért kiemelten
emlékeztetni és emlékezni arra, hogy a
„Nyelvében él a nemzet” örök igazság volt
és az is marad. Fõleg napjainkban idõsze-
rû a magyar nyelv helyes használatára ez
úton is felhívni a figyelmet. Sokan vannak
„áltudósok”, akik a tudományt abban lát-
ják, hogy az eddig bevált és helyes, ma-
gyaros szakkifejezéseket idegen kifejezé-
sekkel váltják fel. Csak egy példát említe-
nék: az erdõ faállomány-szerkezetének
tér- és idõbeli változását lassan elfelejtik,
és az erdõ dinamikájával óhajtják felválta-

ni az  évszázadosan bevált magyar kifeje-
zést. Folytathatnám számos ökológiai,
biológiai, technikai idegen kifejezéssel a
sort, ezt az olvasó úgyis tapasztalja. Mit
üzen a mai erdésznek ez a szótár? Bármi-
ként változik a divat, erdész légy híve ren-
dületlenül anyanyelvedhez, a magyaror-
szági erdõkhöz úgy is, hogy minden eset-
ben, ha mód van rá, csakis magyarul fe-
jezd ki szakmai mondanivalódat! Kiemel-
ten szól ez az erdészeti oktatóknak, akik-
nek a szerepe meghatározó a szaknyelvet
illetõen is, akik eddig is arra törekedtek,
hogy a helyes magyar szakmai beszédre
neveljék tanítványaikat.

A szervezett magyarországi erdé-
szeti kutatás 110 éves 

1897/98-ban adta ki Darányi Ignác
FM miniszter a hazai erdészeti kutatóál-
lomásra vonatkozó rendeletét. Az el-
múlt száztíz év folyamán számos tudo-
mányos eredménnyel gazdagították
Kutatóink, oktatóink az erdészettudo-
mányt. Ezt a jubileumot ünnepelte az
OEE idei „konferencia vándorgyûlése”.
A 110 év történetének összefoglalása
után elismeréssel adóztunk azoknak,
akik a jelen nehéz körülményei között
is képesek erdészeti kutatásaik során
újat alkotni, és ezzel az erdészet fejlesz-
tését elõsegíteni. Az „örvendezés” saj-
nos nem volt teljes, mert a jelen kutatás
elõfeltételei rendkívül szerények, a „tú-
lélés”-re is alig elegendõk.

Ezeket a jubileumokat emeltem ki,
amelyeken kívül számos helyi jelentõsé-
gû esemény is indokolta azt, hogy az er-
dészetben is van okunk örülni, de van
okunk arra is, hogy eddigi eredménye-
ket féltve õrizzük, hogy még helyeseb-
ben beszéljünk magyarul, hogy a felsõ-
oktatás jelenlegi BSc, MSc megosztott-
ságát mielõbb megszüntessük, hogy az
erdészeti kutatás támogatását a kellõ
szintre emeljük.

Solymos Rezsõ
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Szemcsékbe zárt mikronnyi fényekben
sejlik a köd
Míg szinte minden nyálkás lesz a nyúlós
levegõn
Megfolyik tetõkre csapódva aztán el-
csöpög
Öregedõ fájdalommal araszol az idõ

Síkos utak óvakodnak már lépteinkben
Jeges léptek alatt riadva gyorsul fel reped
Megsötétült estékkel és sötét reggelekkel
Ahogy jön katarzisszerûen éget a hideg

Meleg szobába elõle bújjunk a házba el
Csomagoljuk szépen be mert ilyenkor
már be kell
Idén is elhasznált lelkeinket készítsük fel
Karácsony estére felejtsük bûneinket el.

Feket István




