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A Magyar Fejlesztési Bank 
ZRt., mint a DALERD Dél-
alföldi Erdészeti ZRt. tulaj-
donosi jogainak gyakorlója, 
nyugállományba vonulása 
alkalmából 2013. június 10-i 

A csaknem egy évtizede futó 
„Környezeti nevelés határok 
nélkül” c. közös program ke-
retében nagyváradi gyerekek 
jártak Gyula-Városerdőn. Ápri-
lis elején a Dalerd Zrt. erdészeti 
erdei iskolája látta vendégül a 
Szacsvay Imre Általános iskola 
első osztályosait és tanítóikat. 

A gyermekek megismerkedtek 
a környék erdeinek életével, az 
erdészek mindennapjaival, a 
különféle természetes anyagok 
felhasználási módjaival, s a 
csapadékos időjárás jóvoltából 
a gumicsizma és az esőkabát 
hasznosságával is.

Vezetőváltás
SPIEGEL ENDRE AZ ÚJ VEZÉRIGAZGATÓ

Ismerkedés az erdővel
KÖRNYEZETI NEVELÉS HATÁROK NÉLKÜL

hatállyal felmentette vezér-
igazgatói tisztségéből Vass 
Sándort, és ugyanezen idő-
ponttól kinevezte Spiegel 
Endre erdőmérnököt a Tár-
saság vezérigazgatójává.
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Természettel beszélgetve
ÉLŐVILÁG-ISMERETI VERSENY

Május 8-án eredmé-
nyesen véget ért a három 
napos Assisi Szent Ferenc 
Élővilág-ismereti Verseny 
Gyula-Városerdőn. A gyulai 
Karácsonyi János Római 
Katolikus Gimnázium ötö-
dik éve szervezi meg a 7-8. 
és 9-10. évfolyamos diákok 
számára a meghívásos ter-
mészetismereti vetélkedőt. 

Az ország távoli területei-
ről összesereglett diákok saját 
munkájuk alapján előadásokat 
tartottak, fajfelismerési verse-
nyen vettek részt. Összemérték 
tudásukat a gyakorlatban is. 
A terepen kellett megoldani-
uk tájékozódási, környezetis-
mereti feladatokat, miközben 
komoly fizikai megterhelést 

jelentő távot kellett önállóan 
megtenniük. A versenyt évek 
óta a Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság és a DALERD 
Délalföldi Erdészeti Zrt. segít-
ségével bonyolítják le a szerve-
zők. 

Az idei embert próbáló ver-
senyen a 7-8. évfolyamos kor-
osztályban, holtversenyben 
első helyezett lett Fábián Péter 
Imre (Kétsoprony) és Polgár 
Patrik (Keszthely), harmadik 
pedig Zsiros Csanád (Békés-
csaba). Az idősebb korosz-
tályban első helyezést Szabó 
Ágnes (Békéscsaba), második 
helyezést Kaczmarczyk Juli-
anna (Esztergom), harmadik 
helyezést Brogli Réka (Kazinc-
barcika) ért el.

MáMájus 8-ánán eredmdméé jelelentő ő tátávot kekellllett önálállólóan

puskás lajos

fotó: papp zsanett

Holisztikus erdőkezelés
ÖKOSZISZTÉMÁKBÓL ÁLLÓ MOZAIKOK

A holisztikus erdőkezelés 
gondolatát a természetes folya-
matokra épülő erdőgazdálko-
dás és a tartamosság jegyében 
a PRO SILVA szövetség (a PRO 
SILVA a természetes folyama-
tokra alapozott erdőgazdál-
kodást szorgalmazó erdészek 
1989-ben, Szlovéniában 
alapított európai szövetsége) 
vetette fel. 

Eszerint a táj egésze voltakép-
pen különböző ökoszisztémákból 
álló mozaikok összessége, s az er-
dei ökoszisztéma a táj egyik leg-
lényegesebb természetes eleme. 
Ennek értelmében a holisztikus 
erdőgazdálkodásra vonatkozó 
alapelvek elfogadása az egész 
tájra jótékony hatást gyakorol. 
Idézet a szövetség honlapjáról: 
„valamikor Európa legnagyobb 
részét erdő borította, az őshonos 
/óra és fauna többségének élőhe-
lyét biztosítva. Azokon a terüle-
teken, ahol az erdősültség lecsök-
kent, a megmaradó erdőknek 
kell - amennyire ez egyáltalán 
lehetséges - a valaha volt nagyobb 
erdőségek szerepét betölteni. Az 
erdőgazdálkodásnak ezért számí-
tásba kellene venni az egész tájat. 
A faegyedek szintjén végrehajtott 
tevékenységnek kapcsolatban kell 
lennie az egyes faállományokkal, 
az egész erdővel és az azt körül-
vevő tájjal. Az erdőgazdálkodás 
magában foglalja a hozzáférhető 
energia hasznosítását és az öko-
szisztéma azon részeibe történő 
irányítását, ahol a gazdálkodás 
kitűzött céljait maximálisan szol-
gálja. Egy többfunkciójú erdő - a 
PRO SILVA alapelvek értelmében 
- szolgálja az általános tájvédel-
met, megőrizvén az energia- és 
vízforrásokat, a talaj természetes 

termőképességét, valamint a táj 
egészének működését.

Egy ilyen erdő viszonylag 
nagy fakészlettel, állandóan vál-
tozó szerkezettel, a termőhelyhez 
teljesen adaptálódott fafajokkal 
rendelkezik. Szegélyét körül-
tekintően, az erdő belsejének 
védelmét szolgáló módon kell 
kezelni. Az erdőknek különösen 
fontos szerepe van az ártereken 
és a magas hegységekben. Az 
ilyen erdőterületek különleges 
növény- és állatközösségeket 
tartalmaznak, és termőhely spe-
ci2kus gazdálkodást igényelnek. 
Egy holisztikus megközelítésnek 
az egyes erdőterületek és a köztük 
lévő összeköttetések megerősíté-
sét kell szolgálni, így hozva létre 
természetszerű élőhelyek művelt 
területeket és városokat körülve-
vő és átszövő hálózatát.”

A holisztikus szemléletű er-
dőkezelés szerint tehát az erdei 
ökoszisztéma egyes elemei álta-
lában olyan összehangolt rend-
szert alkotnak, amelyek külön, 
külön, egyszerűen csak önma-
gukban nem őrizhetők meg. Az 
erdő hosszabb távon csak teljes és 
működőképes rendszer formájá-
ban tartható fenn. Ezért e megkö-
zelítésnek alapelve, hogy az erdei 
talajok, a vegetáció, az állatvilág, 
a különböző élőhelyek és termé-
szeti értékek egy olyan összefüg-
gő rendszert alkotnak, amelyek 
ugyan folyton változnak, mégis 
egységes egésznek tekintendők. 

A holisztikus megközelítést 
nem elég megérteni, hanem 
olyan erdőgazdálkodási mód-
szereket kell alkalmazni, ame-
lyek kíméletesebbek és kevésbé 
akadályozzák az ökoszisztéma 
működőképességét.

M� �� � ����������	

Egyre gyakrabban, s különféle szövegösszefüggésben, tudományterületen találkozunk a 
„holisztikus” jelzővel. Pl.: holisztikus gyógyítás, -oktatás, -pszichológia, -marketing, -építé-
szet, -környezetvédelem, -erdőkezelés stb., de holisztikus kozmetikáról, szállodáról, s még ho-
lisztikus számítógép-gyógyászatról és autójavításról szóló cikket is olvashatunk az interneten.

Vizsgáljuk meg, mit is jelent ez a szó, mit is értünk holisztikus megközelítés alatt!
Eredete a holos görög szó, egészet, egysége(se)t, teljeset, osztatlant jelent. 
A holisztikus megközelítés, szemlélet magva az az elképzelés, miszerint az egész nem 

azonos a részek összegével, hanem egy új minőség. A részek csak az egészhez való viszo-
nyukban nyernek értelmet. Más megfogalmazásban: holisztikus az a szemlélet, amely egy 
összetett dolog vizsgálatánál nem éri be az alkotórészek aprólékos, elemző elkülönítésével, 
hanem összefüggéseivel együtt vizsgálja meg azt. A dolog egészét többnek tekinti, mint 
részeinek és különféle megközelítéseinek összességét, hiszen a világegyetemben minden 
mindennel összefügg. 

A holisztikus megközelítési módot, ill. magát a fogalmat Jan Smuts dél-afrikai politikus 
és �lozófus vetette fel az 1926-ban megjelent Holism and Evolu tion (Holizmus és evolúció) 
című könyvében. Elképzelése szerint az univerzum egyes részei önálló, független egészek, 
amelyek azonban mégis kölcsönhatásban állnak egymással, s egyre nagyobb, mindent átfogó, 
összefüggő teljességgé formálódnak. Nézete szerint a rész-egészek sem őrzik meg örökre alak-
jukat, hanem szüntelenül fejlődnek, s egyre bonyolultabbá és rendkívül változatossá válnak. 
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Emberöltő
AZ ERDŐK ÁTÍVELIK AZ EMBER ÉLETÉT

Az erdők átívelik az embe-
ri életet. Még egyes fák is több 
emberöltőnyit élhetnek. A 
dúkereki erdő neve több mint 
500 éves, az irodafa 50 éve kapta 
a nevét a nagy erdőtelepítések 
idején. Közösségeink is átkötik 
az egyes emberek életét. 

Az egészséges emberi kö-
zösségek is olyanok, mint az 
egészséges erdők: jelen van-
nak a csöppnyi magoncok és 

vid katalin
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Június harmadik hetében 

egy különleges szépségű 
természeti látványosság, 
a tiszavirágzás szemtanúi 
lehettünk a Körösökön. Az 
előző mondatban semmi-
féle fogalomzavar nincs: 
a tiszavirág (Palingenia 
longicauda) a kérészfélék 
közé tartozó, fokozottan 
védett, különleges rovar, 
mely a legnagyobb méretű 
kérészféle Európában. (A 
hím farokfüggelékkel együtt 
a 10-12 cm-es hosszt is elér-
heti, s szárnyfesztávolsága 
6-7 cm.) Látványos rajzása 
révén vált közismertté, s nem 
csak a Tiszán, hanem annak 
mellékfolyóiban is megtalál-
ható.

A tiszavirág jelentős termé-
szeti örökségünk. A faj egykor 
Európa-szerte elterjedt volt, 
napjainkra azonban a konti-
nens legnagyobb részéről el-
tűnt, tömegesen már csak Ma-
gyarországon, a Tiszában és 
mellékfolyóiban található. Az 
állományok eltűnését, ill. meg-
ritkulását a mederalakítások, a 
műanyagos partvédelem stb., 
de leginkább a folyók elszeny-
nyeződése okozta. 

A kérészek három évig lár-

vaként élnek az iszapban, majd 
az egész populáció szinte egy 
időben rajzik ki és párosodik, 
ezt követően pedig elpusztul. 
Az imágók általában az esti 
órákban aktívak. 

A hímek az utolsó lárvastá-
diumot követően nehezebben 
repülő ún. szubimágókká vál-
nak, amelyek a partra repülnek, 
s cserjékre, levelekre kapasz-
kodva újra vedlenek, alakulnak 
át párzóképes imágókká, s csak 
ezután kezdik meg néhány órás 
vagy félnapos, „tiszavirág-éle-
tüket”. 

A nőstények valamivel ké-
sőbb jelennek meg, mint a hí-
mek, és levetve lárvabőrüket, 
egyből imágóvá alakulnak, s 
készek a párzásra. 

Rövid életük során nem táp-
lálkoznak, csupán násztáncot 
repülnek, párzanak, majd pe-
téznek és ezután elpusztulnak. 
Az elpusztult tetemek a folyók 
vizét szinte teljesen betakarják. 

Látványos rajzásuk olyan je-
lenség, mintha millió kis virág 
borítaná be a víz felszínét, ezért 
nevezzük tiszavirágzásnak. 

Röpke életük csodálatos 
látvány. Ha sikerül meg*gyel-
nünk, páratlan természeti cso-
dára lelünk a folyóparton. 

A tiszavirág
RÖPKE ÉLETÜK CSODÁLATOS LÁTVÁNY

az éltes, terebélyes tölgyek is. 
Június utolsó szombatján az 
erdészek családjai találkoztak 
a DALERD Zrt. Tájékoztatási 
Központjában, Gyula–Város-
erdőn. A legi1abb magonc cí-
met Gaest Bianka nyerte el. Sajti 
Gábor bácsi, pósteleki és geszti 
erdész, 90 évével a legidősebb 
tölgyek szerepét kapta a hagyo-
mányos családi napon. 

Június h harmadidik k hehetébeben vakéként élnlnekek az iszapbpban majd

Gyertyafényes tárlatvezetés
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A KASTÉLYBAN

A zivataros időjárás 
ellenére szép számú érdek-
lődő vett részt június 22-én 
a Dalerd Zrt. által szervezett 
Múzeumok Éjszakáján.

A civil szervezet által fenn-
tartott Gyulavári Kastélyban 
megtartott rendezvényen a vá-
rosrész négy órás áramszünete 
miatt a gyertyafényes tárlatve-
zetés vette át a fő szerepet.

A program a Fenntartható 
fejlődés épületében – erdész 

szakvezetők által – tartott tár-
latvezetésen túl, formabontó 
elemeket is tartalmazott. 

Az állandó kiállításba be-
csempészett régi, ám nem oda 
való tárgyak megkeresése iz-
galmas feladatot jelentett az 
imbolygó fényben. Ez az éjszaka 
– a távoli villámok morajával, 
fel-felvillódzó fényével, a gyer-
tyák melegével – feledhetetlen 
élményt nyújtott minden részt-
vevő számára.
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Szakmai továbbképzés 
keretében a mezőhegyesi 
állami erdőgazdálkodással 
ismerkedtek a Békés me-
gyei erdészek. A Körösök 
völgyétől jelentősen eltérő 
élőhelyen évtizedek óta fo-

lyik a régi akácosok fafaj-
cserés felújítása. Ma már 
középkorú mag termelő 
kocsányos-tölgyes is gazda-
gítja a mezőhegyesi erdőbir-
tokot. A vendéglátók jogos 
büszkeséggel számoltak be 

SzSzakakmai i totovávábbbbkéképzésés lylyikik a régégi i akakácácosokok f fafafajaj az elmúlt évek viharkárai-
nak sikeres felszámolásáról 
is. A DALERD Zrt. és az 
Erdészeti Egyesület közös 
szervezésben zajló program-
sorozat az erdész szakma 
mindennapjainak nélkü-

lözhetetlen eleme. Az erdők 
lassú folyamatai, nehezen 
megszerezhető tudásanya-
ga megköveteli, hogy folya-
matos képzésben vegyenek 
részt a szakemberek.

puskás lajos

Előzetes a következő negyedév programjaiból
JÚLIUS 27.: Országos Postás és Távközlési Természetbarát Találkozó 

tájékozódó futóversenye Gyula-Városerdőn
AUGUSZTUS 31.: Országos tájékozódási futóverseny Ásotthalmon

SZEPTEMBER 7.: Mártélyi családi nap
SZEPTEMBER 30–OKTÓBER 06.: Erdők Hete 2013. 

Szomszédolás és szakmai továbbképzés
A DALERD ZRT. ÉS AZ ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZÖS SZERVEZÉSBEN
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