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Az idõ kútja a Gerecsében
Különálló, szép fekvésû hegyként magasodik Bajót község felett a gerecsei
erdõkkel borított Öreg-kõ mészkõröge.
A ferdén kibillent üledékes kõzetekbõl
felépülõ – szakszóval eróziós réteglépcsõnek nevezett – kõszál észak-déli
irányú éles gerince, csupán 374 méterre emelkedik a tengerszint fölé. Ennek ellenére keleti hegyoldala szédítõ
sziklafalakkal hullik a mélybe.
Nem véletlen, hogy hosszú évtizedek
óta a magyar hegy- és sziklamászás
egyik ikonikus helye, ahol már számos
sziklamászó generáció sajátította el a
sportág alapfogásait.
Hazánkban viszonylag kevés természetes sziklán lehet iskolázni a szabad
ereszkedés kunsztjait. Márpedig, ha nagyobb hegycsúcsok felé kacsintgatunk
(nem beszélve az aknabarlangok,
zsombolyok bejárásáról), nem árt, ha a
túlhajló falak technikai kihívásaival
nem az adott helyszínen kell megismerkednünk. Az Öreg-kõ szikláin rögzített
ereszkedõ standok éppen arról árulkodnak, hogy ezek a falak alkalmas
gyakorlóterepet jelentenek.
A triász korú, dachsteini típusú mészkõben számos barlang képzõdött az egykor szerkezeti törésvonalak mentén feltört
forró hidrotermális vizek oldó hatásának
következtében. Országos jelentõségû közöttük a Jankovich-barlang, melynek
gömbüstökkel díszített, katedrális méretû
bejárati csarnokából 7 méter átmérõjû nyitott kürtõ tör a felszínre. Ebben a kürtõben
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gyakran láthatunk látszólag a semmiben
lógó, lassan araszoló sziklamászókat, aki
talán maguk se gondolnak bele, hogy valójában az idõ mély kútjába ereszkednek
lefelé, a kötélen függeszkedve.
Az impozáns méretû barlang ugyanis
a kárpát-medencei õsrégészet és vele
együtt az õslénytan egyik kulcsfontosságú
lelõhelye. A barlangterem jelenlegi méreteit nagyban tágította az 1911-ben megkezdett ásatások során innen kihordott
jelentõs tömegû barlangi üledékanyag.
Ennek a sok évtizeden át tartó kutatómunkának az eredményeként, 1955-ben
sikerült a felsõ-pleisztocén-holocén földtani korok õslénytani és régészeti fejlõdésmenetét hitelesen meghatározni.
Az itt feltárt leletanyagokat, tipológiai
értelemben, kezdetben a világhírû bükki
Szeleta-kultúrához sorolták be. A késõbbi
újraértékelések és a Pilisben, a Vértesben,
a Budai-hegységben és a Gerecse más részein feltárt dunántúli barlangok alapján
kiderült, hogy önálló középsõ-paleolitikumi õsember kultúráról van szó. Így a
Jankovich-barlang lett a kultúra névadó
vezérlelõhelye, melyet ma már világszerte Jankovich-kultúraként (jankovichien)
tartanak számon a szakemberek.
A barlangban mintegy 35 000 évvel
ezelõtt élt neandervölgyi õsemberek

Erdészeti Lapok CLI. évf. 4. szám (2016. április)

már specializált, levélhegyalakú, pattintott kõeszközöket használtak, mesterien megmunkált lándzsahegyeik fejlett
vadászkultúráról tanúskodnak.
Ha feltekintünk a sok évezredes emlékeket megõrzõ barlang padlójáról a magasba törõ és ultramodern edzett acélanyagokból készült sziklamászó biztosító
köztesekkel kivert sziklafalakra, szédítõ
történelmi idõtáv nyílik meg elõttünk, az
emberi eszközökön keresztül. Elnézegetve a Jankovich-kultúra mérnöki pontossággal kimunkált és mai is használható
kõeszközeit, azért nem vagyok biztos
benne, hogy korunk modern biztosítóeszközeire 35 000 év múlva rábíznám az életemet. Míg az õskori lándzsahegyek, ha
szükség éppen úgy hozná, ma is minden
gond nélkül betöltenék az egykori neandervölgyiek által nekik szánt szerepüket.
Nagy László
Fotók: Polgár Ilona, Varga Gyula,
Halász Gizella
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Vita az erdõtörvény
koncepciójáról
Ülésezett az Országgyûlés
Fenntartható Fejlõdés Bizottsága
Vita alakult ki az új erdõtörvény koncepciójáról az Országgyûlés Fenntartható Fejlõdés Bizottsága albizottságának ülésén. A Földmûvelésügyi Minisztérium államtitkára bejelentette, hogy a
koncepciót kiegészítik a társadalmi vita
észrevételeivel, a jövõ nemzedékek
szószólója azonban annak újbóli átgondolását kérte, az albizottság LMP-s tagja
pedig azt indítványozta, hogy a jelenlegi formájában ne fogadják el az erdõtörvényt. Bitay Márton Örs, a Földmûvelésügyi Minisztérium állami földekért felelõs államtitkára beszámolt arról, hogy a
jogszabály módosításának tervezete
májusban készülhet el. A kiindulási alapot az Országos Erdészeti Egyesület által korábban kidolgozott anyaga jelenti.
Nem lesz új erdõtörvény, a jelenleg is
hatályos 2009-es erdõtörvényt szeretnék átalakítani – mondta. Szabó Marcell, a jövõ nemzedékek szószólója az
ülésen a koncepció újbóli átgondolását
javasolta. A korábbi erdõtörvények tükrözték a szakmai szervezetek közötti
kompromisszumot, az új koncepció pedig az erdészeti egyesület tapasztalataira épül, nincs konszenzus a szakmai
szervezetek között. Sallai R. Benedek,
az albizottság LMP-s tagja kijelentette: a
minisztérium tanácsadó szerve, az Or-

szágos Környezetvédelmi Tanács a javaslat visszavonását indítványozta. Arra
kérte a tárcát, hogy a jelenlegi formájában ne fogadják el az erdõtörvényt.
Forrás: MTI
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/
erdotorveny_koncepcio_vita

ügyeletérért felelõs államtitkár. Zsigó
Róbert köszöntõjében hangsúlyozta: a
21. század embere számára a vadegészségügy jelentõsége nem csökkent, sõt
többrétû feladattá változott. A vadállomány továbbra is nemzeti kincs, megújuló természeti erõforrás.
Forrás: NÉBIH, FM Sajtóiroda
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/vadegeszsegugy_vadgazd_konferencia_2016


Növelte árbevételét
Magyarországon a STIHL


Nemzeti kincs, megújuló
természeti erõforrás a hazai
vadállomány
A vadgazdálkodás aktuális kérdései
Immár harmadszor rendezték meg A
hazai vadegészségügy és vadgazdálkodás aktuális kérdései címû konferenciát
a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán. A magyar vadállománnyal kapcsolatos információkról a
terület legkiválóbb, nemzetközi szinten
is ismert és elismert szakembereitõl tájékozódhattak az érdeklõdõk. A szakterületen dolgozó kutatók, igazgatási szakemberek, vadászok, biológusok, állatorvosok személyes találkozására, az
idõszerû információk megbeszélésére
és a problémák megvitatására teremtett
ezúttal is lehetõséget. A vadhús egészséges élelmiszer, amely messzemenõen
megfelel napjaink egészségtudatos fogyasztói igényeinek. Azonban a jó minõségû és egészséges vadhús csak tudatos és szakmailag megalapozott vadgazdálkodási tevékenységbõl származhat – fogalmazott az élelmiszerlánc-fel-

6 milliárd forintos forgalom 2015-ben
A STIHL magyarországi leányvállalatának – Andreas STIHL Kft. – tavalyi forgalma meghaladta a 6 milliárd forintot,
az elõzõ évi 5,87 milliárd forint után, erre az évre pedig 5 százalékos növekedést tervez a vállalat – közölte a cég. A
terveik szerint 2016-ban a mezõgazdasági, erdészeti és kerti gépeket gyártó
cég az online jelenlétét erõsíti, minden
szakkereskedés külön webshopot üzemeltethet. A 160 országban jelen lévõ
STIHL International GmbH 1991-ben
alapította meg magyarországi leányvállalatát, hogy bevezesse a STIHL márkájú gépeket, majd biztosítsa ezek önálló
kereskedelmét Magyarországon. Jelenleg 22 fõvel, több mint 300 szakkereskedéssel dolgoznak, a vállalat forgalma
az évek során több mint az ötvenszeresére növekedett.
Forrás: MTI
http://www.oee.hu/hirek/agazatiszakmai/stihl_magyar_arbevetel_novekedes

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!
Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadászházi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a
www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti
Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden
egyesületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél szélesebb körû elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület
titkársága évente érvényesíti. A 2016-ra szóló érvényesítõ matricákat
azon tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik teljesítették az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüket.
A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán
(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.
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