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Csapatunk 2009. április 13 és 18 között
a Csehországban megrendezett Forestry
Versatility elnevezésû erdészdiák-ver-
senyen vett részt. A csapatot Vígh And-
rea Márta (IV. éves), Szalai László (IV.
éves), Kámpel József Dezsõ (V. éves) és
Benei Zsolt (IV. éves) erdõmérnök-hall-
gatók alkották.

Minden évben a brnoi Mendel Uni-
versity szervezésében kerül megrende-
zésre ez a rangos verseny. Ebben az év-
ben 11 országból 13 csapat mérte össze
tudását. Jelen volt Bulgária, Csehor-
szág, Franciaország, Finnország, Len-
gyelországból 2 egyetem 3 csapata, Ma-
gyarország, Románia, Szerbia, Szlová-
kia, Szlovénia és Ukrajna. 

A verseny sok részbõl tevõdött össze.
A megérkezést követõ nap délelõttjén a
Brnotól 20 km-re lévõ erdészház tanpá-
lyáján a motorfûrészes számmal
kezdtünk. Volt kétféle darabolás, motor-
fûrészszerelés, valamint kézifûrészelés.
Délután az erdõbecslés következett. Elõ-
ször egy negyedhektáros mintaterületen
kellett megbecsülni a fafajonkénti fatér-
fogatot, majd egy hektárra átszámolni.
Kisebb nehézségeket okozott a cseh
nyelvû fatermési tábla olvasása, de azért
sikerült megfejteni a fafajok nevét. Ezt
követõen egyéni feladatként meg kellett
becsülni szemrevételezéssel egy-egy fa
magasságát, átmérõjét és köbtartalmát. 

A második versenynap a lövészeté
volt, ami trapp, skeet és légpuskalövé-
szetbõl tevõdött össze. Az elsõ két lõ-
gyakorlatnál mindenkinek tíz korongot
lehetett lõni, de próbalövésre nem volt
lehetõség. Légpuskalövésnél két próbát
engedélyeztek, majd az utolsó három
lövés pontjait számolták. Csapatban

elõkelõ helyezést értünk el a lövészet-
ben, így innentõl a dobogós hely már
biztosnak látszott. 

A harmadik napon a tájékozódási és
a felismerési versenyszám szerepelt. A
dombok között hat állomáspont volt,
amelyeket térkép alapján meg kellett
találnunk. A magyarok leleményességét
bizonyítva a tájékozódáshoz nem irány-
tût használtunk, hanem csak Józsi karó-
ráját. Igen jól bevált. Az egész távot fut-
va tettük meg a jobb helyezés reményé-
ben, de sokkal inkább az üldözõ len-
gyel csapat láttán.  Az álláspontokon
kellett a felismerést végrehajtani. Ás-
vány-, kõzet-, rovar-, rágáskép-, madár-,
nyom-, koponya-, hajtás-, rügy-, fakoc-
ka-, lágyszárú felismerésbõl, valamint
korbecslésbõl állt. Minden egyes fajnak
a latin nevét kellett a lapunkon feltün-
tetni. Az ásványfelismerést gyakorlatia-

san megoldottuk. Például a kvarcot
nem fogta a kés pengéje, a halit pedig
valóban sós ízûnek bizonyult. A felis-
merési versenyszámban abszolút elsõ
helyet értünk el. 

Este következett az ,,International
night”. Ez bizonyult a legkeményebb
összemérettetésnek. Minden nemzet
hozott hazájából valami kis ízelítõt, kü-
lönbözõ ételeket, italokat és minden
nemzet elõadott egy éneket. 

Gratulálunk a csehek szervezéséhez.
Szállásunk Køtinyben, a verseny pedig
az ehhez közeli tanpályán, a környezõ
erdõkben és Brnoban volt. Køtiny-ben
áll egy hatalmas és igen impozáns orto-
dox templom. A község szinte vala-
mennyi pontjáról látszik.

Utolsó napunkat pihenéssel töltöt-
tük. Megnéztük a brnoi Mendel Univer-
sity botanikus kertjét és az egyetem ál-
lattani gyûjteményét. Délután egy sétát
tettünk a városban, majd megéhezve
betértünk egy étterembe.

Este az eredményhirdetés követke-
zett. Az elsõ a lengyel, a második a finn
válogatott lett, mi pedig a harmadik he-
lyen végeztünk, pontszámban alig le-
maradva a finnektõl, de messze elhagy-
va a román válogatottat.

Örömmel vettük át a harmadik helye-
zettnek járó kupát és nyereményeinket.
Nagy érdeklõdést váltott ki egyetemi
egyenruhánk a külföldi diákok között.

Örülünk a helyezésünknek, ám még-
sem ez volt a legfontosabb. Új emberek-
kel ismerkedtünk meg, akikkel egy jó
hangulatú versenyen vehettünk részt.

Benei Zsolt – Kámpel József –
Szalai László- Vígh Andrea

Nemzetközi erdészdiákverseny

Benei Zsolt, Kámpel József, Vígh Andrea, Szalai László
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