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fûzfát találhatunk a hazai famatuzsále-
mek adatbázisában. Túlnyomó többsé-
gük fehér fûz, ezen felül 7 szomorúfûz
és mindössze 3 törékeny fûz szerepel a
listában. A Somogy megyei Barcson ta-
lálható a legnagyobb fehér fûz a „Jami-
nai öreg fûzfa”, amelynek hat törzse
összesen 10,5 m-es átmérõjû. Egészsé-
ges egyed, bár néhány ága lehasadt a
viharoktól. A balatonlellei öreg fûznek,
amelyet 1973-ig az ország legnagyobb

fûzfájaként tartottak számon, 7,7 m-es a
törzskörmérete. A fehér fûzek között
több 6 m feletti törzsátmérõjû egyed ta-
lálható az országban, többek között a
Szigetközben és Somogy megyében. A
törékeny fûzek 3 terebélyes, idõs pél-
dánya az adatbázis szerint rossz egész-
ségi állapotú. Villámsújtotta a Soponya-
Kálózon található egyed, töredezõ ágú
a vajtai és odvas, száradó a mezõhegye-
si példány.

Kerti dísznövény
Míg a tájban kétségkívül a fehér fûz és
a kecskefûz terjedt el leginkább, a ker-
tekben a szomorú fûzeké volt mindig a
vezetõ szerep. Johnston 1987-ben né-
met nyelven is kiadott, fákról írott en-
ciklopédiája szerint az eredeti szomorú-
füzet, a Salix babylonica-t a 18. század
elején hozták be Kínából. Ez volt Na-
póleon kedvenc fája, amelynek szép
példánya alatt kívánt nyugodni Szent
Heléna szigetén. A császár kitüntetõ
szeretete a fa iránt nagyban hozzájárult
a késõbbi népszerûségéhez. Napóleon
fûzfájáról a temetése után számosan
törtek hajtást és késõbb sokan állítot-
ták, hogy bizonyos európai példányok
ebbõl származnak. A mai szomorúfû-
zek már a Salix babylonica és a Salix
alba keresztezésébõl származnak. A
kertekben fõként a S. alba ’Tristis’-t ta-
láljuk. A hatalmas termetû, a kert ké-
pét dominánsan alakító szomorúfûz
mellett a közepes és kis méretû bokor-
fákon és cserjéken át az egészen apró
termetû sziklakerti törpecserjékig a fü-
zek több mint 70 Európában élõ fajá-
nak számos fajtáját, kerti díszváltoza-
tát is ültetik a kontinensen és hazánk-
ban is.

12. kép: Természetközeli ligetes puhafás ligeterdô a Rábca árterében Gyôrsövényháznál

Egészséges munkahelyek – jó önnek, jó
a vállalkozásának –, ez volt a szlogenje
annak az európai kezdeményezésnek,
melynek keretében országos munkavé-
delmi konferenciát szerveztek a kocká-
zatelemzés fontosságát hangsúlyozó
kampány keretében, Budapesten. A ta-
nácskozáson hazai, illetve nemzetközi
példákon keresztül, szakemberek hív-
ták fel a figyelmet a kockázatértékelé-
sek jelentõségére.

Munkabiztonsági szempontból a fa-
kitermelési tevékenység az egyik leve-
szélyeztetettebb szakmának tekinthetõ.
Az ágazati tapasztalatokról Bíró Imre, a
NYÍRERDÕ Zrt. Baktalórántházi Erdé-
szetének igazgatója (képünkön) szá-
molt be a konferencián. 

Ma Magyarországon évente 650-700
fakitermeléssel kapcsolatos munkabal-
eset történik. A becslések szerint min-
den tizedik munkavállalót ér baleset
(Németországban például „csak” min-
den nyolcadikat), ám az esetek jelentõs
részérõl – sokszor a munkaadók, de
sokszor a munkavállalók sem, vagy
csak jelentõs késéssel értesítik a hatósá-
gokat.

Bíró Imre elõadásában az egyéni vé-
dõeszközök használatának fontosságát
hangsúlyozta. Elmondta, hogy gyakran
elõfordul az, hogy a vállalkozások meg-
vásárolják ugyan ezeket az egyébként
drága védõeszközöket, de azok szava-
tossági idejének betartására már nem fi-
gyelnek. A biztonságos erdei munka-
végzés alapfeltétele az egyéni védõesz-
közök megléte és rendeltetésszerû

használata. Emellett nagyon fontos a fa-
kitermelés munkafolyamatának részle-
tes kockázatelemzése, vagyis minden
rejtett veszélyforrás feltárása – fogalma-
zott a szakember.   

A NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt.
tavaly – az erdõgazdálkodási ágazat sze-
replõi közül elsõként – kötött partnersé-
gi együttmûködést a foglalkoztatás biz-
tonságáért az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Fõfelügyelõséggel.
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