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Erdők Hete 2019
A 2019. szeptember 30-október 6. közötti napokra meghirdetett Erdők Hete idei jelmondata: –„Óvd és gyarapítsd
az erdőt az élhető klímáért!”
Az 1997 óta rendeszeresen
megszervezett eseménysorozat
ebben az esztendőben az erdők
klímaváltozás hatásainak mérséklésében betöltött szerepére
kívánja felhívni a figyelmet. A
rendezvénysorozat egyik célja,
hogy megismertesse az érdeklődő közönséggel a magyarországi erdőgazdaságok törekvéseit, miszerint a fenntartható
erdőgazdálkodás az egyik válasz a napjainkban zajló környezeti változásokra. Az erdésztársadalom
megfontolt
szakmai munkával felkészíti
erdeinket a változó környezeti
viszonyokra, és a fával borított
területek növelésére törekszik.
Az Erdők Hete programsorozatot az Országos Erdészeti
Egyesület Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya indította út-

jára, ezért a programok alapját
az erdészeti erdei iskolák tananyaga, módszertana adja.
A vezetett túrák, terepi
foglalkozások, játékos vetélkedők mellett ma már erdei
koncertek,
sportversenyek,
erdei nyílt napok és különféle
akciók is színesítik a kínálatot. A rendezvénysorozat sikerét mutatja, hogy 2009 óta
az erdőtörvény is rendelkezik
megtartásáról, témáját és időpontját pedig a agrárminiszter
jelöli ki.
A DALERD ZRt. városerdei Erdészeti Erdei Iskolája
egész héten ingyenesen igénybe vehető tematikus túrákkal
fogadja az előre bejelentkezett
iskolai csoportokat, érdeklődőket. Bejelentkezni a +36-30606-37-93-as telefonszámon
lehet.
A részletes országos programokért érdemes a www.
erdokhete.hu oldalra is ellátogatni.
-vk-
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Viharkár Városerdőn

Ez év július 28-án 14 óra
5 és 10 perc között GyulaVároserdő környékére csapott
le a vihar. A forgószél egyes
foltokban a Városerdő évszázados fáinak koronáját lecsavarta, sokszor felemelte, majd

arrébb letette. Sok koronarész
emiatt fennmaradt a környező
fák lombozatában. A jellegzetes kárkép a korona nélkül
maradt fatörzs volt. Emellett
természetesen akadtak gyöfolytatás a 8. oldalon
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„Muzsikál az erdő” a Körösök völgyében
2019. szeptember 27-29-e
között Gyula térségében várja
az érdeklődőket a „Muzsikál
az erdő” a Körösök völgyében
rendezvény, melynek pénteki rendezvénynapja újdonságként Gyulán, a Csigakert
tölgyfamatuzsálemei között
valósul meg. Szombati programjaival Gyula - Városerdőn
az Erdei Iskola területén várja
az érdeklődőket. A vasárnapi
rendezvénynap határon túlra,
a Nagyvárad közelében található Püspökfürdőre látogat.
A„Muzsikál az erdő” rendezvények évek óta juttatják el
a fenntarthatóság értékrendjét
az erdő és a zene közös erejével a Körösök vidékére.A rendezvény Gyula város, a Délalföldi Erdészeti Zrt., a Nemzeti
Kulturális Alap, az Agrárminisztérium támogatásával jön
létre a regionális Erdők Hete
nyitó rendezvényeként. Nagy-

váradi részről bekapcsolódott
a szervezésbe Bihar Megye
Tanácsa, aNagyváradi Filharmónia, a Bihar Megyei
Turisztikai Desztináció Menedzsment, a Romsilva Bihar
Megyei erdészeti igazgatósága, a Nagyváradi Erdészeti
Vadászati Felügyelőség.A rendezvény létrejötte az összefogás szép példája.A kultúra és
a természeti értékek a Kárpátmedencében csak közösen
őrizhetők meg gyermekeink
számára. Fenntartható közös
jövőt csak a helyi közösségek
és a Kárpát-medencében élő
nemzetek összetartásával, a
természettel összhangban valósíthatjuk meg.
A Minősített Fesztivál
címmel rendelkező Nívó Díjas rendezvény meghatározó
eleme a szakvezetéses erdei
séta, ahol a résztvevők megismerhetik a helyszín jelleg-

„Muzsikál az erdő”

- ahol az erdő és a zene összefonódik.
Jókedv, erdei értékek, művészetek, barátság,
testi-lelki feltöltődés!

zetes növény és állatvilágát,
az erdei életközösség sokszínűségét, a fenntartható erdőgazdálkodás sajátosságait, az
erdészeti erdei iskolák a fenntarthatóságra nevelésben játszott szerepét és a hétköznapi stressztől megszabadulva
felkészülnek az erdei koncert
befogadására. Pénteken Gyulán a Csigakertben a városi
parkok fontosságára hívja fel
a természetismereti élményséta a figyelmet, hiszen ezek
a zöldfelületek teszik élhetőbbé a városi emberek mindennapjait. Szombaton Gyula
- Városerdőn az ártéri erdő
magyar kőris és kocsányos
tölgy fái adják a rendezvény
terét, Püspökfürdőn pedig az
örökzöld szúrós csodabogyó
cserjéinek látványa jelent különleges természeti élményt
az erdei teátrumban.
A három napos rendezvény

a családok valamennyi tagja
számára tartogat színvonalas,
testi-lelki feltöltődést biztosító programokat. Az erdei
koncertek színes palettáját
vonultatja fel a „Muzsikál az
erdő” lehetőséget biztosítva a
helyi művészek bemutatkozására, a helyi értékek megismertetésére, s az országos,
sőt világhírű előadóművészek fellépésére klasszikus
zenét, népzenét és világzenét
felvonultatva az erdei helyszíneken.Feledhetetlen erdei
koncertélményben lesz része
Gyula – Városerdőn a közönségnek Palya Bea és Gerzson
János előadása során. Erdei
lemezbemutató
koncertre
kerül sor Bartók Béla Békés
megyei gyűjtéséből, melyen
fellép Kubinyi Júlia, Szokolay
Dongó Balázs és Rácz Gyula. A lemez megjelenése a

„Muzsikál az erdő”
a Körösök völgyében

a regionális Erdők Hete
nyitórendezvénye

www.muzsikalazerdo.hu
www.facebook.com/muzsikalazerdo
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

„Nincs rossz időjárás, csak rossz öltözködés”
TÁMOGATÓINK:

PROGRAMFÜZET
2019. SZEPTEMBER 27 – 29.
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SZEPTEMBER 27. – PÉNTEK
Gyula – Csigakert

17.00 Palya Bea és Gerzson János
18.00 Népzenei koncert és táncház
Talléros zenekar. Énekel: Barta Zsuzsanna. A táncházat vezeti Nedró János

15.00 Kiállítás a „Muzsikál az erdő” Gyermekrajzpályázat nyertes rajzaiból
Természetismereti élményséta a Csigakert faóriásai között. Az erdő szerepe
a fenntarthatóságra nevelésben. Vezeti Szabó Lajos erdőmérnök.
A Csigakert története – Puskás Lajos erdőmérnök
16.00 Ludas Mátyás Színháza: Vitéz László
17.00 Erdei koncert
Bolba Éva és a Jazzterlánc
18.00 Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes. Művészeti vezető: Kovács Zalán László

A program végén baráti koccintás, tábortűz

SZEPTEMBER 28. – SZOMBAT
Gyula - Városerdő, DALERD ZRT. Erdészeti Erdei Iskola
8.30

„Muzsikál az erdő” kerékpártúra a Mályvádi erdőbe
Indulás: Sarkadi Általános Iskola, Sarkad, Kossuth utca 17.– Városerdő – Biri-ér.
9.00-kor csatlakozhatnak az Erdei Iskolánál. Túravezető: Tóth Beáta
9.00 és 10.00 Lovas fogatokkal a Mályvádi erdőben. Indulás az erdei iskolától
9.00 Erdei séta az erdei iskolától. Téma: a Mályvádi erdő természeti értékei.
Vezető: Vid Katalin erdőpedagógus
10.00 Erdei séta a Biri-ér partján néprajzi meglepetéssel. Közreműködik
Sándor Bálint népművész. Vezető: Puskás Lajos, az OEE Erdészeti
Erdei Iskola Szakosztály elnöke. Téma: Ökológiai vízpótlás a Körösök vidékén
10.30 Erdei koncert a Biri-ér partján
Dobszerda ütőegyüttes. Művészeti vezető: Bíró József
TOVÁBBI PROGRAMOK AZ ERDEI ISKOLÁBAN
12.00-tól helyi termékek, gyermekprogram, Bábika Játszóház
12.30 Kemencés finomságok kóstolója az Erdei Iskolában. Étkezési lehetőség
13.00 – 15.00 Hagyományőrző íjászbemutató, Vezeti Megyesi Tibor
13.00 Fabók Mancsi Bábszínháza: A háromágú tölgyfa tündére
14.00 Erdei lemezbemutató koncert - Dallamok Bartók Béla Békés megyei gyűjtéséből.
Kubinyi Júlia, Szokolay Dongó Balázs, Rácz Gyula
14.30 Monarchia Szimfonikus Zenekar
Művészeti vezető: Schuszter Andrea, Karmester: Werner Gábor
15.30 A DALERD Zrt. Erdei Iskola Erdei Kápolnánál az Összetartás emlékplakettnél
A REGIONÁLIS ERDŐK HETE RENDEZVÉNYSOROZAT MEGNYITÁSA
Gyula Város Önkormányzata, a DALERD Zrt. és a Muzsikál az Erdő Alapítvány
háromoldalú együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása
Részletek a „Muzsikál az erdő” irodalmi pályázat nyertes műveiből
Vox Mirabilis Kamarakórus. Karnagy: Zemlényi Katica
16.30 Kiállítás a 35 éves Székely Aladár Fotóklub tagjainak képeiből,
a 2019-es „Muzsikál az erdő” fotópályázat nyertes képeiből,
a „Muzsikál az erdő” Gyermekrajzpályázat nyertes rajzaiból.
Megnyitja: Bánfi Barnabás, a Fotóklub elnöke (Erdei Iskola Főépület, Fogadótér)

zsikal_az _erdo_Gyulai_programfuzet_A5.indd 3-4

DALERD Zrt. és a Muzsikál
az Erdő Alapítvány jóvoltából
valósult meg. A klasszikus zenét a Monarchia Szimfonikus
Zenekar, a Cantores Ecclesiae
Rézfúvós Együttes, a Nagyváradi Filharmónia Intermezzo
Vonósnégyese képviseli.
Fellép a Székesfehérvárról érkező Vox Mirabilis Kamarakórus Zemlényi Katica
karnagy vezetésével, tőlük
hallhatja a közönség többek
között a 2018-as „Muzsikál
az erdő” – Vox Mirabilis közös Zeneszerzői Pályázatának
győztes kórusművét, a „Zengjen a dal”-t. Püspökfürdőre
érkezik a békéscsabai Bartók
Béla Vegyeskar Perlaki Attila
irányításával. Kiváló népzenét is hallgathat a közönség,
sőt táncolhat is, hiszen koncertet ad a Dűvő Zenekar és
a Talléros Banda. Erdei meditatív
koncertélményben
részesíti az érdeklődőket a

Biri-ér partján a Dobszerda
ütőegyüttes. Az idei nyári
rendezvénysorozaton a „Muzsikál az erdő” nyitott a jazz
irányába, a közönség lelkes és
pozitív fogadtatásának következményeként a Csigakertben
családi koncertet ad a Bolba
Éva és a Jazzterlánc, Püspökfürdőn pedig egy ifjú fúvós
csapat, a Brass On the Road.
A rendezvény lehetőséget biztosít ifjú tehetségek bemutatkozásának, fellépnek a Nagyváradi Művészeti Líceum
tehetséges tanulói. Különleges gyerekprogramok várják
a családokat: Ludas Mátyás
elmeséli Vitéz László történetét, Fabók Mancsi Bábszínháza pedig „A háromágú tölgyfatündér” meséjét hozza el.
Bemutatkozik a Városerdőn működő Erdészeti Erdei
Iskola, várják a gyermekeket természetes anyagokat
felhasználó kézműves fog-

SZEPTEMBER 29. – VASÁRNAP
Nagyvárad közelében, Szentmárton – Május 1. Fürdő (Püspökfürdő)
GPS: lat: 46o59’35,9”N, lng: 22o0’59,7”
(Időpontok helyi idő szerint)
11.00-tól helyi termékek, gyermekprogram,
népi kézműves foglalkozás, Bábika Játszóház
(11.30-tól lacikonyha a parkolóban)
11.00 Hagyományőrző íjászbemutató
11.30 Vox Mirabilis Kamarakórus. Karnagy: Zemlényi Katica
12.00 Erdei séta. Téma: Az erdei életközösség, a fenntartható erdőgazdálkodás.
Vezetők: Puskás Lajos, Szabó Lajos, Faur Mircea, Hulea Cornel erdőmérnökök.
(Indulás az erdészháztól)
13.00 Erdei koncert a „Csodabogyós erdőben” (a koncert helyszíne 800 méternyire
található az erdészháztól, gyalogosan megközelíthető):
KÖSZÖNTŐK
A Nagyváradi Állami Filharmónia Intermezzo vonósnégyese
Művészeti igazgató: Fojka László
Bartók Béla Vegyeskar (Békéscsaba). Karnagy: Perlaki Attila
A Nagyváradi Művészeti Líceum ifjú tehetségeinek bemutatkozása
Dűvő Zenekar. Művészeti vezető: Hrúz Dénes
Brass On the Road. Művészeti vezető: Rack András
16.00 Erdei séta az erdészházhoz
Információk résztvevők részére:
A helyszínre utazásról mindenki maga gondoskodik.
Gyula – Városerdő, Erdei Iskola: a helyszín közúton személygépkocsival,
autóbusszal, vasúttal (Gyulai Városerdő megállóhely), kerékpárral is jól megközelíthető.
Szentmárton – Május 1. Fürdő melletti rendezvényhelyszínen a parkolás
az erdészház előtt (az erdei koncert helyszíne a parkolótól kb. 800 m).
Étkezési lehetőség mindkét helyszínen: büfé, lacikonyha folyamatosan rendelkezésre áll.
Vasárnap ingyenes buszjárat indul az újvárosközponttól a Püspökfürdőben található
hullámfürdőig és ingyenes mikrobuszjárat a püspökfürdői Ceres illetve Perla szállók mellől.

A programváltoztatás
jogát fenntartjuk.

lalkozásokkal, hagyományőrző íjászbemutatóval. A
Bábika Játszóház kicsiket és
nagyokat egyaránt bevezet a
kézműveskedés fortélyaiba, a
játék örömébe. Kerékpártúra indul a Sarkadi Általános
Iskola szervezésében Városerdőre. A mozgásra vágyók
részt vehetnek szakvezetéses
erdei sétán, valamint lovas fogatokkal kocsikázhatnak ki a
Mályvádi erdőbe.
A regionális Erdők Hete
ünnepélyes megnyitója az
Erdei Kápolnánál, az Összetartás emlékplakettnél zajlik,
melyJózsa Judit kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra
Lovagja alkotása. Ünnepélyes eseményre is sor kerül a
rendezvényen: háromoldalú
együttműködési megállapodást ír alá a DALERD Zrt.,
Gyula Város és a Muzsikál az
Erdő Alapítvány.
Kiállítás nyílik a 35 éves

2019. 09. 13. 1

Székely Aladár Fotóklub tagjának fotóiból, a „Muzsikál az
erdő” Fotópályázatának helyezett képeiből, a „Muzsikál
az erdő” Gyermekrajzpályázatának legjobb pályaműveiből.
A nap zárásaként tábortűz
mellett alkalma nyílik a résztvevőknek kötetlen beszélgetésre, együttgondolkodásra,
közös éneklésre, baráti koccintásra.
Várunk minden erdőjáró,
művészetkedvelő látogatót a
„Muzsikál az erdő” a Körösök
völgyében rendezvényre. Információ, részletes programterv: www.muzsikalazerdo.
hu
Hiszen tudják: „Muzsikál
az erdő – ahol az erdő és a
zene összefonódik. Jókedv, erdei értékek, művészetek, barátság, testi-lelki feltöltődés”!
Muzsikál az Erdő Alapítvány
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Villanások
Pillanatok, amelyekre külön
nem is emlékezünk, csak átfutnak az arcunkon. Érintések,
melyek szinte észrevétlenül átsiklanak a bőrünkön. Gondolatok, amelyek csak a tudattalanunkon suhannak át. Elemi
részei az egésznek. Általuk
vagyunk azok, akik vagyunk,
s nélkülük nem válnánk azzá,
amivé lehetünk…
Mennyi minden sűrűsödik
bennük! A múlt, a jövő, a nap,
a nyár, vagy egy mosoly, vagy
csak az a fényes másodperc
önmagában. Egyszer és megismételhetetlenül.
Néha sikerül lencsevégre
kapni ezeket a titkokkal teli
pillanatokat. S milyen jó utána megpróbálni beléjük lesni,
„beléjük érezni” a tudatunkon
kívüli tartalmakat is! Jól esik
nézegetni őket jobbról, balról,
észből, szívből, s keresgélni
egy-egy mozdulat gyökerét,
indító okát, s jól esik fürkészni
társaink rezdüléseit, átsuhanó
gondolatait, szorító, puha, óvó,
felfedező, kinyitó vagy éppen
bezáró mozdulatait...
Egy jó beszélgetés, egy
megfejthetetlennek tűnő kérdés megválaszolása, egy letehetetlen könyv, egy általunk
ismeretlen növény nevének
meghatározása, az első fecske ficsergése, egy gátoldalon
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Villanások
bukfencező nyúl látványa, egy
bőrig áztató langy eső, egy
előre nem tervezett kirándulás
kalandjai, a barátom cinkos
mosolya, a bodzavirág-illatú
májusi szellő simogatása…
Egy dallam, amely csak nekem szól, édesapám játékos,
de mégis erős, bőr alá simuló
ölelése…
E pillanataink építenek fel
minket, s e pillanataink tehetnek minket akár folyamatosan
elégedetté, teljessé és kiteljesedetté…
Az erdei iskola napi tevékenységeinek
„szöszögős”
perceiben a gyerekek mindezt
meg is tapasztalhatják, s meg
is tanulhatják. Megtanulhatják, hogy nem feltétlenül a
nagy, a szenzációs események
tesznek bennünket kiegyensúlyozottá, hanem a mindennapok „boldogság-morzsái”
teszik egésszé és elégedetté
életünket…
-vidkati-

6
4

HATÁRTALANUL!

ÁSOTTHALMON JÁRTAK A CSÍKSZEREDAI VENCZEL JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA DIÁKJAI
2019. április 8-12-e között
iskolánkban, a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban
jártak a csíkszeredai Venczel
József Szakközépiskola 11. évfolyamos erdészeti technikus
tanulói három kísérő pedagógussal. A tanulmányi kirándulás a Határtalanul! program keretében valósult meg,
melynek során intézményünk
diákjai 2018 októberében már
jártak a csíkszeredai intézményben, és sok tudással, élménnyel, valamint barátsággal
gazdagodva tértek haza.
Vendégeink 2019. április
8-án, hétfőn, este érkeztek meg
Ásotthalomra, ahol iskolánk
kollégiumában
szállásoltuk
el őket. A következő nap délelőttjén iskolánk igazgatónője,
Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó
köszöntője után az intézmény
történetével és képzéseivel ismertette meg őket. Ez után
egy tanórát látogattak meg
több csoportra osztva, melyek
között közismereti és szakmai (vadászati alapismeretek,
műszaki ismeretek) tanórák
szerepeltek. A tanítási óra végeztével szakmai programokra került sor. Először az iskola
tanulmányi erdejében gépi ültetési gyakorlatot tekintettünk
meg, ahol vendégeinknek alkalmuk nyílt az alföldi erdők
jellemzőivel megismerkedni,
továbbá megtekintettük a híres
Rúzsafát is. Ezt követően gépészeti gyakorlatra került sor,
ahol többek között iskolánk
gép- és eszközparkját, a szakmai gyakorlati műhelyeket,
valamint a targoncavezetés
gyakorlatát mutattuk be. Vállalkozó kedvű vendég diákjaink kipróbálhatták a motorfűrész és a targonca használatát.

Az erdészeti erdei iskolában

A délelőtti szakmai programokat iskolánk erdészeti technikus osztályában zártuk, ahol
vendégeink ismereteket szereztek a digitális technológia erdészeti oktatásban való alkalmazásának alapjairól, és egy fa
digitális modelljét készíthették
el IKT eszközök használatával. Az új információkban és
tapasztalatokban gazdag délelőtti szakmai programokat
követően, a délután folyamán
kulturális programként az
ásotthalmi Rózsa Sándor Élményházat látogatták meg, illetve a dél-alföldi betyárvilággal ismerkedtek vendégeink. A
napi szakmai program zárásaként került sor a Határtalanul! pályázatban vállalt közös
produktumnak, egy rügygyűjteménynek az elkészítésére,
melyben mindkét iskola összes,
a pályázatban részt vevő diákja
láthatóan nagy érdeklődéssel
és lelkesedéssel vállalt szerepet. Késő délután rendeztünk
a két iskola tanulói között egy
barátságos futballmérkőzést
az ásotthalmi pályán, amelyet
vendégeink háromgólos hátrányból fordítva 4-3-ra nyertek
meg.
A harmadik napon térségünk
történelmi-kulturális
és turisztikai központjainak
megismerése volt a program.
Kezdésként az iskolatörténeti
múzeumot tekintettük meg,
teljessé téve az előző nap iskolánkról szerzett információkat, utána az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkban jártunk, ahol megnéztük
a Feszty-körképet, valamint
a skanzent. A hagyományok
ápolásának céljából lehetőség
nyílt az íjászat kipróbálására, mellyel sokan éltek is. A
délután programja egy szege-

Megérkezés Gyula-Városerdőre
di városnézés volt, ahol egy
hosszabb belvárosi séta során
vendégeinket Szeged város
történetével és főbb nevezetességeivel ismertettük meg. A
harmadik nap lezárásaként egy
gasztro-kvízre került sor iskolánkban, amely szintén pozitív
élmény volt minden résztvevő
számára.
A negyedik nap programjainak nagy része Gyulán zajlott.
Elsőként szakmai program
keretében a Dalerd Zrt. Erdészeti Tájékoztatási Központjában jártak vendégeink GyulaVároserdőn. Itt Puskás Lajos
vezetésével ismerkedtek meg
az erdei iskola kiállításával
és a parkjában álló fakápolna
történetével, továbbá az alföldi erdőgazdálkodással. Gyakorlati ismeretek szerzésének
céljából egy rövidebb sétára is
sor került az erdei iskola tanösvényén, ahol egy talajszelvényt
is megtekintettek. Ezt követően a Csiszér-Gép Kft gyulai
üzletében egy szakmai bemutatón vettünk részt vendégeinkkel, ahol különböző típusú
Stihl-fűrészek, például egy

Ismerkedés az erdő talajával

akkumulátoros fűrész, illetve motorfűrészek, köztük egy
muzeális darab kipróbálására
is lehetőség volt, amelyet nagy
érdeklődés kísért a diákok részéről. Ez után a vár megtekintése, majd egy rövidebb gyalogos városnézés zárta a gyulai
programokat. A Határtalanul!
programot a két iskola diákjai
egy közös vacsorával zárták az
ásotthalmi Gárgyán-erdőben,
ahol alkalmunk volt a közös élményeink felidézésére, és a barátságok további elmélyítésére.
Reméljük, hogy vendégeink
sok új ismerettel, tapasztalattal, valamint felejthetetlen
élményekkel távoztak 2019.
április 12-én, pénteken reggel.
Bízunk abban is, hogy megfelelő alapokat teremtettünk a későbbi együttműködés számára,
amely remélhetőleg a következő tanévben tovább folytatódhat a program keretében.
Domokos József, Marozsán Zoltán,
Huszta Gábor
a Bedő Albert Erdészeti
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium tanárai
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Tovább a természettel karöltve
Gyula-Városerdőn
a
DALERD Zrt. parkerdeje 2008
óta átalakító üzemben működik. Ennek az a célja, hogy
a területen megvalósuljon az
állandó erdőborítás, azaz soha
ne keletkezzen a hagyományos
értelemben vett vágásterület.
Már 12 évvel ezelőtt is voltak
kisebb nagyobb üres foltok az
erdőben – nevezzük őket lékeknek. A vadrágás elkerülése
érdekében ezeket bekerítettük
és makkvetéssel kiegészítettük
a bennük élő újulatot. Mára az
egyik lék sikeresen felújult. A
többiből kettőt az idei szélvihar jelentősen tovább tágított.
Ez év őszére ezekben kocsányos tölgy makkot fogunk vetni. Néhány évig ápoljuk őket,
azaz visszaszorítjuk a lágy- és
fásszárú konkurenciát, majd
hagyjuk, hogy a bennük lévő
vagy berepülő elegyfák is elfoglalják a helyüket. A további
évtizedekben pedig nevelővágásokkal biztosítjuk az egészséges, ökológiailag stabil, természetes erdőszerkezetet. Ez a
tervünk.
Bizonytalanságok
A mai elénk táruló erdőkép
2-3 évszázadnyi tudatos emberi tevékenység eredménye.
Olyan tevékenységé, aminek
célja a fenntartható erőgazdálkodás megvalósítása úgy,
hogy közben az erdő folyton
ki tudja elégíteni az állandóan
változó társadalmi igényeket.
Egy-egy fafaj életmenet stratégiájából következtethetünk
arra, hogy milyen szerepet és
mennyi ideig tölthet be egy
faegyed az erdei életközösségben. Rendelkezésünkre állnak
különböző helyeken álló, különböző erdőkről alkotott pillanatképeink, amiket legjobb

igyekezettel, legjobb tudással
igyekszünk folyamatos filmmé fűzni. Ez a múltból szerzett
információhalmaz. Azonban
a jövővel is kell foglalkozni.
Elég lesz-e a rugalmas, természetszerű erdőalak arra, hogy
alkalmazkodni tudjon a korábbinál gyorsabban változó
klímához. Vajon hogyan fog
változni az erdő iránti társadalmi igény? Ugyanennyien,
többen vagy kevesebben szeretnének az erdőben kirándulni? A városiasodás nő, sőt a falvak lakói is városiasodnak. A
múltkor elvittek a több napos
erdészeti erdei iskola programról egy kisgyermeket a szülei,
mert a túlterheléstől lefagyott
a wifink
.
Az erdőkép megváltozik
A tölgyfa egy éves korában
10-20 cm magas és hektáronként 40-100 ezer fácska tud
megélni. Ilyenkor csak az erdőt
ismerők látnak bennük erdőt.
A 100 éves tölgy 30-40 m magas és 350-450 él meg egy hektáron. Templomi hangulatot
áraszt az ilyen erdő mindenki
számára, kérdés sem merül fel
senkiben, hogy ez egy erdő.
Az állandó erdőborítást célzó
erdőben kis foltonként változik majd az erdőkép. Ehhez
kell majd hozzászoknunk. Mi
emberek önző módon szeretjük a statikus dolgokat. Így
szép, legyen ez holnap is ilyen.
Csakhogy a természet egyik
legáltalánosabb ismérve a folytonos változás. Ha ezt sikerül
elfogadnunk, ha ezt alapul
véve értékeljük a látottakat és a
szándékokat, akkor nemcsak a
természettel, hanem egymással
is karöltve haladhatunk tovább.
Bizalomra van szükségünk és
párbeszédre.
Puskás Lajos

Az ember által nem bolygatott erdőkben is volt
bolygatás: kis- és nagy erdőciklus.
A vihar, az erdőtűz, a villámcsapás a természet része. Persze ne a szándékos gyújtogatásra vagy a háborús pusztításra
gondoljunk. A fenyvesekben a 20-40 hektáros olykor több
száz hektáros széldöntés egyáltalán nem ritka jelenség. A Kárpát-medencében többre is emlékezhetünk a közelmúltban. A
fenyők repülő magjuk segítségével viszonylag gyorsan újra
benépesítik a megüresedett élőhelyet, persze egy ideig teret
engednek egyes pionír fajoknak is, és számtalan sok másnak.
Az ottani életközösségek szereplői erre vannak berendezkedve. Ezt nevezzük nagy erdőciklusnak. Ha az erdőgazdálkodás
nem ezt a természetes utat követi, ezektől a fajoktól, ezektől a
közösségektől búcsút kellene vennünk.
A lombos erdőket az úgynevezett kis erdőciklus jellemzi
természetes körülmények között. Néhány éve írtam már a tölgyek pazarló biztonságra törekvő stratégiájáról. Egy tölgy élete
során több százezer utódot hoz létre, de csak az a néhány kapja meg az esélyt, hogy az „öreg” nyomdokaiba lépjen, amelyek
pont ott élnek, és akkor, amikor az előd elpusztul. A természetes lomberdő, az állandó erdőborítást biztosító lomberdei
erdőgazdálkodás ezt a mintát követi.
PL
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A DALERD Zrt. a tavasz
folyamán
hagyományosan,
ismét vendégül látta a nyugdíjasait. A régi és jelenlegi erdészeti dolgozók találkozója
szerves részét alkotja az erdész
hivatásnak. Amellett, hogy jó
hangulatban töltik el ezt az
egy napot a résztvevők, nélkülözhetetlen kapcsolatot teremtenek az emberöltőn átnyúló
gazdálkodás, erdőismeret fontos állomásai között. Ugyanakkor a megbecsülés és az
elődök tisztelete is jelen van a
rendezvényen, hiszen a minket
körülvevő, valamennyiünket
gyönyörködtető erdők a nyugdíjasaink keze munkáját dicsérik. Ebben a hagyományos,
televény talajban gyökerezik
mindennapi fáradozásunk abból a célból, hogy hasonló gazdagságot hagyományozzunk
majdan unokáinkra is.
PL

Idősek tisztelete

Viharkár Városerdőn
folytatás az 1. oldalról Ü

kerestül kifordult fák is nagy
számban és „csak” megtépázott koronájú egyedek is. A
betegeskedő fák közül is sokan
elpusztultak.
A DALERD Zrt. azonnal
korlátozta az erdő látogatását,
hiszen életveszélyes volt a lezuhant faágak és törzsek között a közlekedés. Különösen a
fennakadt fa részek jelentettek
veszélyt.
A károk felszámolása azonnal elkezdődött. Ennek eredményeként az augusztus utolsó
hétvégéjén már a piros turista
jelzés mentén akadálytalanul
meg lehetett tartani a Mályvád-55 túrát. Szeptember közepére a fakitermelési munkák
nagyrészt befejeződtek. Hátra
van még a kitermelt faanyag
elszállítása, a megszokott rend
helyreállítása. Ugyancsak ez
után következik a berendezési tárgyakban, épületekben
és túra utakban keletkezett
károk felszámolása. Elsőként
a „Muzsikál az erdő a Körösök
völgyben” programunk helyszínei kerültek sorra.
PL
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