Erdészeti Vízgazdálkodási
Szakosztály alakult
Az OEE legújabb szakmai szervezete, az
Erdészeti Vízgazdálkodási Szakosztály
2000. február 25-én tartotta alakuló ülését,
Budapesten az MTESZ Székházban, amelyen egyesületünk fôtitkára, Ormos Balázs is részt vett.
Az alakuló ülés levezetô elnöke, dr.
Kosztka Miklós ismertette azokat az elôzményeket és törekvéseket, amelyek a
szakosztály megalakításának gondolatát
felvetették, s az elôkészítô szervezési
munkát elindították. Elmondta, hogy elôzetesen kért nyilatkozatokkal huszonheten fejezték ki szakosztályalapító szándékukat.
Ormos Balázs tolmácsolta az OEE Elnökségének az új szakosztály megalakulásával kapcsolatos támogató és jóváhagyó állásfoglalását.
Jelenlévôk egyetértettek az „alapító”
gondolatokkal. Az Alapító Okiratot egykét kisebb kiegészítéssel elfogadták, s az
Erdészeti Vízgazdálkodási Szakosztályt
megalakították.
Jelenlévôk titkos szavazással megválasztották a szakosztály vezetôségét:
elnök: Rakk Tamás elnök-vezérigazgató (VERGA Rt.)
elnökhelyettes: Kovács Gábor vezérigazgató (NYÍRERDÔ Rt.)
titkár: dr. Kucsara Mihály egyetemi
docens (Nyugat-Magyarországi Egyetem)
A megválasztott tisztségviselôk röviden ismertették elképzeléseiket, majd a
jelenlévô tagság megtárgyalta és elfogadta a szakosztály ez évi munkatervét.
OEE ERDÉSZETI VÍZGAZDÁLKODÁSI
SZAKOSZTÁLY ALAPÍTÓ TAGJAI
1. Balsay Sándor, igazgató, Kisalföldi
EFAG Rt. Északhansági Erdészet
2. Fábián Gábor, mûsz. osztályvezetô,
BEFAG Rt.
3. Dr. Führer Ernô, fôigazgató, ERTI
4. Gácsi Zsolt, erdômérnök, kutatószaktanácsadó, KEFAG Rt.
5. Dr. Gôbölös Antal, igazgató, ÁESZ
Kecskeméti Igazgatóság
6. Gribovszki Zoltán, egyetemi adjunktus, Nyugat-Magyarországi Egyetem
7. Gyarmati László, ÁESZ Zalaegerszegi Igazgatóság
8. Havas Tibor, ÁESZ Zalaegerszegi
Igazgatóság
9. Hibbey Alpár, fôelôadó, Pilisi Parkerdô Rt.
10. Dr. Hubina István, Pilisi Parkerdô Rt.
11. Dr. Járó Zoltán, fômunkatárs, ERTI
12. Karnis Gábor, erdészetvezetô,
IPOLYERDÔ Rt.
13. Kercselics József, fôelôadó, BEFAG Rt.
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14. Dr. Kosztka Miklós, egyetemi tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem
15. Kotány György, VERGA Rt.
16. Kovács Gábor, vezérigazgató, NYÍRERDÔ Rt.
17. Dr. Kucsara Mihály, egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem
18. Molnár Tamás, igazgató, MEFA Rt.
Sellyei Erdészet
19. Papp Miklós, Pilisi Parkerdô Rt.
20. Dr. Papp Tivadar, igazgató, MEFA Rt.
21. Puskás Lajos, Délalföldi Erdészeti
Rt. Gyulai Erdészet
22. Rakk Tamás, vezérigazgató, VERGA Rt.
23. Dr. Rácz József, nyugdíjas
24. Schrem Gábor, ÁESZ Pécsi Igazgatóság
25. Dr. Sitkey Judit, ERTI
26. Vass Sándor, vezérigazgató, Délalföldi Erdészeti Rt.
27. Dr. Vig Péter, egyetemi adjunktus,
Nyugat-Magyarországi Egyetem
*
Magyarország természeti-termôhelyi
adottságai meglehetôsen nagy változatosságot mutatnak. Ennek egyik alapvetô
oka az, hogy a vízviszonyok a különbözô
sajátosságú térségek (hegyvidék, dombvidék, síkság) tekintetében térben, de
ugyanazon a helyen idôben is jelentôs eltéréseket mutatnak. Ezeket a változatos
adottságokat tükrözi a termôhely mozaikos elrendezôdése és ehhez kapcsolódva
a hazai erdôk sokfélesége.
A változatosságra nem is kell régebbi
adatokat idéznünk, mert erre jó példa lehet az évezred utolsó, immár a vége felé
közelgô évtizede is. A kilencvenes évek
elején jellemzôen a csapadékhiány, az
aszály jelentett még gondot, az utóbbi
egy-két évben pedig inkább a túlságosan
sok víz okoz különféle problémákat. A
vízviszonyok egyetlen évtizedben is jelentôs szélsôségeket mutathatnak, egy évszázad alatt, azaz az erdô idôléptékében
pedig különösen nagy lehet.
Mivel a víz az erdô létezésének és létezése minôségének egyik meghatározó
eleme, ezért amikor tervezzük, mûveljük,
használjuk és védjük az erdôt, akkor nemcsak gondolnunk, hanem foglalkoznunk
is kell az erdô–víz különféle kapcsolataival. Az elmúlt években ennek szükségessége több erdôgazdaságban is megmutatkozott. Körös-vidéki ármentesített területek (edôterületek) vízpótlása, a gemenci
erdôk vízviszonyainak változása, a nagycsapadékok okozta károk mérséklésének
lehetôségei a Börzsönyben és a Pilisben,
vízvisszatartó kislétesítmények szüksé-

gessége a Bakonyban, mind arra utalnak,
hogy a gyakorló erdôgazdák is átérzik azt,
hogy a vízzel foglalkozni kell.
Ezek az események és körülmények
érlelték meg azt a gondolatot, hogy az
OEE keretén belül megalakuljon az Erdészeti Vízgazdálkodási Szakosztály. Mivel
az információk a NYME Erdôfeltárási és
Vízgazdálkodási Tanszékén csapódtak le,
ezért a tanszék vállalta a szakosztály szervezésének munkáját. A szakosztály alakításának idôszerûségét jelzi, hogy az alapító tagok közé 27 fô kérte felvételét.
A szakosztály célja és feladata:
• Összefogja az erdészeti szakmában a
„vizes” szakterülettel foglalkozó, az eziránt érdeklôdô, a tenni akaró és tudó
szakembereket.
• Alakítja és fejleszti az erdô–víz kapcsolat témaköreinek fogalomrendszerét,
törekszik a szakmai szemléletformálásra.
• A rendszeres kapcsolattartás, tapasztalat- és eszmecsere, valamint a közös
rendezvények által lehetôséget biztosít arra, hogy az ország bármely részén felmerülô, erdôkkel kapcsolatos vízgazdálkodási problémák szélesebb szakmai bázison kerülhessenek megvitatásra, s ilyen
módon elôsegítik azok jobb megoldását
és kezelését.
• Elôsegíti, hogy az egyes helyi törekvések, gondolatok, kísérletek és megoldások a másutt hasonló problémákkal
foglalkozók számára is támpontul szolgálhassanak.
• Az erdészeti vízgazdálkodási feladatok megoldásához keresi a finanszírozási
(pályázati) lehetôségeket. Figyelemfelkeltô, összehangoló, összefogó és támogató
szerepet vállal.
• Egyezteti és megfogalmazza azokat a
gyakorlati szakmai elvárásokat, amelyek
az erdészeti vízgazdálkodás témakörét illetôen az erdômérnökök képzésében
hasznosíthatók és figyelembe veendôk.
Elôsegíti, hogy a gyakorlat által felvetett
problémák és feladatok tudományos diákköri, diplomatervi, doktoranduszi munkaként kerüljenek megoldásra.
• Szorgalmazza az erdôkkel és a vizekkel különféle szempontból foglalkozó
szakemberek párbeszédét és közös munkálkodását.
• Tevékenységérôl a médiákon keresztül törekszik a szakmán kívül is tájékoztatást adni, s ezzel nemcsak az erdészeti vízgazdálkodási, hanem általában az
erdészeti tevékenységet megismertetni és
népszerûsíteni.
Az EL februári számában megjelent dr.
Kaliczka László, Rakk Tamás „Vizeinket
is védjük erdeinkben” c. tanulmány, teljes
terjedelemben a Hidrológiai Közlöny
2000. 02. számában olvasható. Rakk Tamás szakosztályelnökké választását a
témában kifejtett kezdeményezô szerepe
indokolta.
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