„Naplót vezet" a püspök~rdei tölgy
nítően magas kort érhet meg.
Gondoljunk csak a 700 éves hédervári kocsányos tölgyre" folytatta.
A Kisalföldi Erdőgazdaság
Zrt. szakemberei bíznak benne,
hogy üzenetük nemcsak a távoli
jövőbe jut el, hanem a ma emberéhez is: blogjával ehhez a szándékhoz csatlakozik az interaktív
tölgyfa is. Az internetes honlap
megnézhető
a http://tolgyfa.blog.hu címen.

Magyarország elsö, ,,blogot ír6"
kocsányos tölgye a gy&i Püspökerd6ben áll: tavaly ültette a
Kisalföldi EnNigazdaság egyfajta

idéHcapszulaként. Az. interneten
,,saját honlapián" a fa sajátos
látásm6dján keresztül .:mutatja
be" a világot. Az. enl6gazdaság
akd6jával közelebb hozni az
embereket a tennészethez.

GY&t
CSÉFALVAY ATIILA
„Blogírásba kezdett" a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. egyik
tölgycsemetéje a győri Püspökerdőben. A fiatal tölgyfa írása
szokatlan szempontból mutatja
be a világot: látásmódja egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató. „Remélhetőleg ez az újszerű kezdeményezés a megszállott netezők széles táborához is el tudja juttatni az erdő
szavát. Talán olyanok is lesznek, akik a számítógépet kikapcsolva elindulnak a parkerdőbe,
hogy élőben is felkeressék a különleges ismerőst. A fácskát az
erdők nemzetközi éve emlékére
ültettük tavaly, hogy hírül vigye
a jövőbe: a ma embere (legalább
néha) gondol a holnapra" -

Mit mond a fa?

Az ország egyetlen blogot vezető fája, a kocsányos tölgy és Iványi
Ákos, a Kisalföldi Erdőgazdaság közönségkapcsolati megbízottja.
FOTÓ MÉSZÁROS MÁTYÁS

kezdte Iványi Ákos, az erdőgaz
daság közönségkapcsolati megbízottja.
„Épületek alapkőletételekor
szoktak »időkapszulát« elhe-

lyezni a jövőnek szánt üzenettel.
Ehhez hasonló szándék vezérelte a társaságot is. Bár a kis csemete élete törékeny, ha vigyáznak rá, épületeket megszégye-

Kisalföld 2012.07.11.

2010-ben, a biodiverzitás évében fogantam a kisalföldi Rábaközben. Egy 25 méteres tölgyfa
ágán láttam meg a napvilágot...
Egy napon véget ért a felhőtlen
boldogság: baljós zümmögéssel
megjelent egy apró tölgymakkormányos. TI, emberek el sem
tudjátok képzelni, mennyire féltünk. Ez az állat a legkegyetlenebb lény az egész világon!
Hosszú ormányát belefúrja áldozatába és belepetézik. A kikelő
lárva aztán belülről pusztítja el a
makkot. Álíltölag egy horrorfilm
is készült róla: ,,A nyolcadik utas
a tölgymakkorrnányos...''

