hosszú távú fenntartás érdekében mederben tartani.
Második feladat a már felújulás tekintetében megfelelõ korú - ez tapasztalatunk szerint 60 év körül van -, életképes
állományok idõbeli és térbeli diverzitását biztosító munkák elkezdése, a tömegesen fellépõ idõskori tölgypusztulások
megelõzése érdekében. Úgy lehetne
szemléletesen megfogalmazni a feladatot, hogy ez az elõzõ beavatkozás inverze. Itt az erdõ felújításával érintett terület
képezi a lyukat a sajtban, míg az elõzõnél fordítva volt. Fontos, hogy a sík vidéki viszonyokhoz igazodó legyen a felújítási terület nagyságának, alakjának, tájolásának megválasztása. Érvényesüljön az
idõs állomány kedvezõ mikroklimatikus
hatása, de ne jelentsen konkurenciát az

újulat számára a vízért való küzdelemben. Nem lehet szemet hunyni a sík vidéken jelentkezõ, komoly mértékû lágyszárú konkurencia, valamint a felmelegedõ homoktalajokon jelentkezõ pajorkár felett. Ebben a munkában elsõdlegesen a természetes magújulatra kell építkezni, de ez sajnos ritkábban áll rendelkezésre mint kellene, ezért helybeli szaporítóanyaggal ki kell segítenünk a természetet.
A kipróbált gyakorlati módszerek
közül a 0,2-0,3 ha-os erdõfelújítások
kezelhetõ, megvédhetõ nagyságrendet
képeznek, de az ápolások itt sem
hagyhatóak el. A további kísérletek során törekedni kell az ökonómiai vonatkozások optimalizálására is, ami a kiadások minimalizálását jelenti. Csak

úgy lesz hosszú távon fenntartható a
sík vidéki õshonos állományokban a
gazdálkodás, ha az gazdaságilag önjáró folyamat lesz.
A Debreceni Nagyerdõ egyik problémájának bemutatása és rövid szakmai
elemzése azt hivatott szemléltetni, hogy
az erdõtörvény rendelkezéseinek alkalmazása során felhívja a figyelmet a döntések szakmai megalapozottságára és
az indoklás fontosságára, különösen a
kivételes szabályok tekintetében.
A természetvédelemben és az erdészetben dolgozók számára egyaránt
nyújt kapaszkodókat egy ilyen rendezvény, ahol a megoldandó feladatok
gyökerétõl indulva végig lehet vitatni a
cél megvalósításához vezetõ utat.
Kiss János

Világbajnokságra készülnek
Az Országos Erdészeti Egyesület fontos feladatai közé tartozik a szakmai
kultúra és ápolása. A fahasználat,
mely bevételeivel fõ tartóoszlopa az
ágazatnak, fontos feladata, hogy
megfelelõ színvonalú és tudású szakemberekkel végezze nem veszélytelen feladatait erdeinkben. A motorfûrészes tanpályák létesítése segíti a
szakszerû, balesetmentes munkavégzést. Ezért létesült Sopronban az elsõ
motorfûrészes tanpálya. Ez a tanpálya az Andreas STIHL Kft. anyagi támogatásával újult meg és ma otthona
a Magyar Fakitermelõ Válogatottnak,
dr. Gólya János vezetésével.
2010 májusában véget értek a március eleje óta tartó válogató versenyek.
Összesen öt alkalommal vettek részt
háromnapos felkészülésen a versenyzõjelöltek Sopronban, a Fáber-réti motorfûrészes tanpályán. A felkészülések
közben a válogatást szolgáló méréseket is végeztek a csapat vezetõi és a Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány
elnöke.
Május 8-án kihelyezett versenyre került sor a Miskolc melletti Garadnán.
Külön köszönet ezért Horváth Lászlónak, aki – a szokásos hagyományõrzõ
favágó verseny mellett – biztosította a
válogatott keret tagjai számára, hogy
oszlopdöntést is végezhessenek.
A válogatókon folyamatosan csökkent a keret létszáma, és a május 2022. közötti, utolsó felkészülésen már
egy jól összeszokott kis csapat vett
részt.
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Közülük a következõ versenyzõk
kerültek be a Magyar Fakitermelõ Válogatottba (a versenyzõk neve után a versenykategória, a motorfûrész márka,
majd a versenyzõ lakhelye olvasható):
Juhász István (Felnõtt, Stihl, Ráckeve), Rittlinger Róbert (Felnõtt, Stihl,
Somberek), Kozák András (Felnõtt,
Husqvarna, Hajdúdorog), Horváth László (Felnõtt tartalék, Stihl, Miskolc-Ómassa), Bakó László (Ifjúsági, Husqvarna,
Érsekvadkert), Kovács Tamás (Ifjúsági
tartalék, Husqvarna, Mosonmagyaróvár).
A válogatott három felnõtt versenyzõje meghívást kapott a müncheni Interforst erdészeti kiállításon július 16-18. között megrendezett Bajor Fakitermelõ Bajnokságra. A 28 bajor fakitermelõ mellett

48 vendég is részt vett a versenyben Németország más tartományai, valamint
Ausztria, Csehország, Franciaország,
Svájc és Magyarország képviseletében.
A hazai és vendég kategóriát is figyelembe véve, szerelésben Juhász István
130 ponttal második helyezést ért el,
Rittlinger Róbert pedig 128 ponttal
harmadik lett, megelõzve ezzel az
összes német versenyzõt.
A vendég kategória egyéni összetett
versenyében Juhász István 1607
ponttal a hetedik, Rittlinger Róbert
1599 ponttal a nyolcadik helyen
végzett.
2010. szeptember 24-26. között
Zágrábban Világbajnokság.
Gólya János

Hátsó sor: Kántor János, Fekete Csaba, dr. Gólya János, Bakó László, Horváth László, Kontra
László. Elsõ sor: Répás Tamás, Pap Zoltán, Rittlinger Róbert, Juhász István, Kovács Tamás,
Kozák András
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