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SPORTOK AZ ERDÕBEN / KÖNYVAJÁNLÓ

Idén 20. alkalommal, augusztus 6. és
8. között rendezték meg az Erdész Táj-
futó Európa-bajnokságot a Gdansk
melletti Wejherovoban. A magyar csa-
pat  kis létszámmal, összesen hat ver-
senyzõvel és két kísérõvel vett részt a
majdnem egyhetes programon.  A há-
zigazda a Lengyel Állami Erdészet
(Lasy Panstwowe), pontosabban a
Gdanski Erdészeti Igazgatóság volt. A
versenyek színhelyei a Balti-tenger
mentén húzódó „Lasy Oliwsko-
Darzlubskie” erdõ  és a barátságos
Wejherowo városka voltak.

A rendezvény hagyományosan nem-
csak tájfutó tudást igénylõ versenyek-
bõl áll, hanem szakmai bemutatókra és
szemináriumokra is sor kerül. Idén az
„Erdõ és víz” volt a szakmai rendezvé-
nyek témája. 

A rendezvénysorozat elsõ napja uta-
zással és a szállások elfoglalásával telt.
Az azt követõ nap, szerda délután került
sor a verseny sprint számára, amit ha-
gyományosan urbánus környezetben
rendeznek, Wejherowo központjában és
kastélyparkjában. A sportszámban a ma-
gyar csapatból két fõ szerzett érmet. Spi-
egl János a 60 évesek között (F60) utasí-
totta maga mögé a teljes mezõnyt, Filó
György pedig az F50-ben a III. helyet
szerezte meg. Ezt követõen késõ délután
volt a verseny ünnepélyes megnyitója,
amit az eredményhirdetés követett. 

Csütörtökön rendezték a középtávú
versenyt, aminek a kastélyparkhoz köz-
vetlenül kapcsolódó erdõ adott otthont.
A terep nagyon részletgazdag, de köny-
nyen futható volt. Itt kategóriájában is-
mét Spiegl János diadalmaskodott, le-
gyõzve a nagy tájfutó hagyománnyal
rendelkezõ országok versenyzõit. A
csapat többi tagja sajnos nem került fel
a dobogóra, de ez nem jelenti azt, hogy
nem küzdöttek volna derekasan. Este a
verseny bankettjére voltunk hivatalo-

sak, amit az erdészet udvarán, szabad
téren rendeztek.

Péntek volt a szakmai tanulmányi ki-
rándulások napja. A négy meghirdetett
program közül hármon vettünk részt.
Megismerkedhettünk a lengyel erdõ-
gazdálkodás sajátosságaival, problémái-
val, emellett bemutatták a helyi neveze-
tességeket is. Bejártuk a Gdansk közeli
városi erdõket, és a Kartuzy Erdészeti
Igazgatóság területén található, tavakkal
gazdagon tarkított „Kashubi Svájcot”. 

Erdész sportdiplomáciai siker, hogy
az EFOL éves közgyûlésén elfogadták
jelentkezésünket a 2015. évi verseny
megrendezésére. Ennek házigazdája a
Mecsekerdõ Zrt., színhelye pedig Pécs
és környéke (Orfû) lesz. A 2014. évi
verseny színhelye Svájc.

Az utolsó napon, szombaton volt a
váltóverseny, ahol a magyar csapat két
váltót indított. A „királykategóriában”,
F21-ben  derekasan megküzdöttünk a
9. helyért (15 csapat indult), míg F45-
ben  a III. helyet szerezte meg a Filó,
Spiegl, Kürti összetételû csapat.

Összességében elmondható, hogy a
lengyel kollégák a versenyt Wlodek Prota-
siewic barátunk vezetésével nagyon ma-
gas színvonalon rendezték meg, ezért kö-
szönet és elismerés illeti meg õket. Ilyen
színvonalú rendezésben még nem volt ré-
sze a versenyzõknek! Ezzel magasra tették
a lécet a következõ évi svájci, majd az azt
követõ pécsi verseny rendezõi számára.

A helyezetteknek gratulálunk, és to-
vábbi jó versenyzést kívánunk! 

Filó Bernát emh.

A XX. Európai Erdészeti Tájfutó Bajnokság

A Nyugat-magyarországi Egyetem Er-
dõmérnöki Kar Növénytani és Termé-
szetvédelmi Intézetének egyik perio-
dikája, a Tilia XVII. kötete látott nap-
világot a közelmúltban. A sorozat filo-
zófiájának megfelelõen, a periodika a
nagyobb lélegzetû, átfogó, monogra-
fikus tanulmányoknak ad helyet. Eb-
ben a kötetben Mesterházy Attila
doktori értekezésének szerkesztett
változatát olvashatjuk. A Rába-völgyi
erdõk élõhelyeinek és lágy szárú fa-
jainak vizsgálatával foglalkozó mû
négy erdõtömböt (Dobogó-erdõ, Hol-
lósi-erdõ, Rumi-erdõ, Szatmári-erdõ)

elemez részletesen. A botanikai meg-
közelítés mellett fontos, hogy a szerzõ
természetvédelmi és erdõgazdálkodá-
si szempontból is vizsgálódott, vont le
következtetéseket, tett ajánlásokat. A
kötet a Növénytani és Természetvé-
delmi Intézetnél rendelhetõ meg
(9401 Sopron, Pf.: 132).

Dr. Bartha Dénes

MEGJELENT A TILIA XVII. KÖTETE


