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Az erdész hivatás sarkalatos és talán
egyik legnehezebb feladata a gyérítés-
jelölés, különösen törzskiválasztó kor-
ban. Ott és akkor sok minden eldõl, rá-
adásul a ma elvárt természetes állapot-
hoz minél közelebbi erdõalakot meg-
célzó erdõgazdálkodásban a korábbi
gyakorlatot felül kell vizsgálni, illetve a
megszokott sémákat sok esetben kerül-
ni kell. Részben ennek is betudható,
hogy a versenyen több nullás ered-
mény született, illetve az elért pontszá-
mok alapvetõen alacsonyak voltak.

A gyérítés állomáson a SEFAG Zrt.
Erdõgazdálkodási Osztályán dolgozó
Isó Lajos, aki Schmotzer András és Bitó
Irén versenybírók mellett látott el támo-
gatói feladatokat, mondta el a kijelölés
metódusát, az alkalmazott alapelveket,
illetve részletesen ismertette a verseny-
bírók által meghatározott etalont. A kol-
légák által feltett kérdések sok problé-

mára világítottak rá, érzékelhetõ volt,
hogy igenis szükség van a folyamatos
kontrollra, a szemlélet egységesítésére,
a szakmai tapasztalatok cseréjére és
megbeszélésére.

A szakmai összejövetel második
pontja a szálalásjelölés állomásának a
felkeresése volt, ahol dr. Papp Tivadar
és dr. Takács László versenybírók érté-
kelték a versenyt, majd ismertették az
etalon kijelölésének módját.

Dr. Papp Tivadar bevezetõjében rö-
vid áttekintést nyújtott az átalakító és
szálaló üzemmód kialakulásáról. Jelez-
te, hogy a két fogalom több évtizedes
múltra tekint vissza annak ellenére,

hogy jelenleg felkapott slágertémák és
hirdetõik egy része újdonságként be-
szél róluk. Gyökerei már az 1920-as
években fellelhetõek voltak. Kitért arra,
hogy ezen üzemmódok sematikusan,
parancsszóra nem alkalmazhatóak, ter-
mõhely- és faállományfüggõek, továb-
bá a területen található vadlétszám
alapvetõen meghatározza az alkalmaz-
hatóságot. Az elvek ismertetése után a
mintapont gyakorlati kijelölésérõl,
gondjairól kaptunk áttekintést.

Az összejövetelen a SEFAG Zrt. mind
a nyolc erdészete képviseltette magát, a
résztvevõk létszáma 65 fõ volt.

Forrás: OEE Kaposvári HCs

EGYESÜLETI ÉLET

Szakmai bemutató az Év Erdésze 
versenypályán

Az idei Év Erdésze Verseny apropóján
az OEE Kaposvári Helyi Csoport az
éves munkatervben elõzetesen nem
jelölt programot iktatott be. A Vörö-
salma Vadászháztól északra húzódó
versenypálya kettõ állomásán, a je-
löléseket meghagyva, bemutatót
szerveztünk elsõsorban a SEFAG Zrt.
kerületvezetõ erdészeinek.

Tájékoztatás az Erdészcsillag Alapítvány Ösztöndíj Pályázatáról

Az Erdészcsillag Alapítvány 2015/2016. tanévre Erdészeti Ösztöndíj Pályázatot hirdetett szakmai középiskolás ta-
nulók részére.

A pályázati kiírásra az alább felsorolt oktatási intézményekbõl érkezett be pályázat:

• Kiss Ferenc Erdészeti Szakképzõ Iskola (Szeged)
• FM ASZK Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola (Gyöngyös-Mátrafüred)
• Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye (Barcs)

A beérkezett pályázatokat az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma 2015. július 28-i ülésén értékelte és a követ-
kezõ döntést hozta:

Csóti Mariann Anna (Szeged)
Szép Szabolcs (Gyöngyös-Mátrafüred)

részesült ösztöndíjban.

Az ösztöndíjra jogosító okirat ünnepélyes keretek között, az érintett iskolák tanévnyitóján kerültek átadásra. 

Gémesi József
az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Versenybírók a versenypályán. Fotó: Detrich Miklós


