
Gyulán a DALERD Rt. Tájékoztatási Köz-
pontjában tartotta kihelyezett kétnapos
ülését az Erdészeti Erdei Iskola Szakosz-
tály. A cél a nemzeti parkok erdei iskolá-
ival való együttmûködés hivatalos meg-
indítása, az OEE és a KvVM TH között
megkötött együttmûködés keretében. A
rendezvény során a résztvevôk megis-
merkedhettek a Kôrös-völgy erdeiben
elkészült ökológiai vízpótlás eredmé-
nyeivel, az erdészeti erdei iskola létesít-
ményeivel. A konferencián elôadások
hangzottak el az erdészeti erdei iskolák
programjaival, módszereivel kapcsolato-
san. A rendezvényt megtisztelte és elô-
adásával segítette Vass Sándor, a
DALERD Rt. vezérigazgatója, Tirják
László, a Körös-Maros NP igazgatója.
Haraszthy László helyettes államtitkár
levélben köszöntötte a rendezvény
résztvevôit és támogatásáról biztosította
a közös törekvések megvalósítását. Pus-
kás Lajos a DALERD Rt. Tájékoztatási
Központjának igazgatója és munkatársai
nagyszerûen szervezték meg a kétnapos
programot, és bízunk benne, hogy segí-
ti közös erdészeti erdei iskola törekvése-
ink további fejlôdését. 

A jelenlévôk a kétnapos szakmai mun-
ka eredményeként ÁLLÁSFOGLALÁS-t fo-
gadtak el. 

Ormos Balázs
szakosztály vezetô

Az Országos Erdészeti Egyesület és
a Nemzeti Parkok

erdei iskoláinak együttmûködése
Gyula, 2003. április 10-11.

ÁLLÁSFOGLALÁS

A konferenciát az OEE és a KvVM TH
között megkötött együttmûködés, 2003.
évi munkaterve írja elô. A rendezvény
helye a DALERD Rt. Gyula Városerdei
Tájékoztatási Központja. Résztvevôk az
OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály

tagjai és a nemzeti parkok erdei iskolá-
val foglalkozó munkatársai. 

A találkozón jelen lévôk az alábbi ál-
lásfoglalást fogalmazták meg: 

Kinyilvánítjuk szándékunkat az
együttmûködésre és arra, hogy kölcsö-
nösen meghívjuk egymást az erdôgaz-
daságoknál, illetve a nemzeti parkoknál
rendezendô programokra.

Az erdôgazdálkodás és a természetvé-
delem területén egyaránt törekszünk arra,
hogy megkeressük a közös pontokat, a
közös irányvonalat a környezeti nevelés
és a társadalmi kommunikáció területén.

Az OEE az Erdészeti Lapokban to-
vábbra is felajánlja a közös megjelenést,

A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az
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a Nemzeti Parkokkal kapcsolatos hírek,
cikkek megjelenésének helyt ad az újság.

Az „Erdôk Hete” országos rendez-
vénysorozaton felajánlja az OEE a kö-
zös programok szervezését. 

Kérjük a KvVM-tôl, hogy az „Erdôk
Hete” rendezvénysorozatot vegyék fel a ne-
vezetes napok listájára (október elsô hete).

Erdei iskola programjainkba bevon-
juk mind a természetvédelem területén
dolgozó munkatársakat, mind az erdész
szakembereket.

Javasoljuk, hogy az Alföld folyóit
érintô új átfogó vízrendezési koncepció

kialakításakor vegyék igénybe az erdé-
szek, természetvédôk és vízügyi dolgo-
zók által tervezett és a gyakorlatban a
Fekete-Körös menti ártéri erdôkben
megvalósított „Ökológiai vízpótlás” ta-
pasztalatait, eredményeit . 

Az OEE és a KvVM TH között aláírt
2003. évi munkatervet és a jelen Állás-
foglalást megküldjük az érintett szerve-
zeteknek.

Gyula, 2003. április 11.
Nemzeti Parkok Erdei Iskolái

OEE Erdészeti Erdei Iskola 
Szakosztály

Cserép János elnök köszöntötte a megje-
lenteket, az elnökség tagjait és a meghí-
vottakat. (Megjelentek: dr. Péti Miklós ma-
gánerdôért felelôs alelnök, Firbás Nán-
dor, Csiha Imre, Pallagi László régiókép-
viselôk, dr. Szikra Dezsô Erdészeti Lapok
SZB elnök; kimentését kérte: Duska József
alelnök, Apatóczky István technikus alel-
nök, Puskás Lajos, dr. Markovics Tibor,
Molnár György régióképviselôk, Kolozs-
vári Ákos FB elnök; a meghívottak közül
megjelentek: Merkel Gábor FB tag, Riedl
Gyula könyvtárvezetô, dr. Sárvári János
könyvtári munkatárs, Ormos Balázs fôtit-
kár, Pápai Gábor fôszerkesztô, Mester
Gézáné titkárságvezetô). Az elnökség hat
fôvel határozatképes.

Cserép János elnök köszöntötte a
megjelenteket, megállapította, hogy az
elnökség határozatképes, bejelentette a
napirendi pontokat, melyekkel az elnök-
ség egyetértett.

Egyesületünk 2002. évi közhasz-
núsági jelentésének és 2003. évi ter-
vének megvitatása.

Ormos Balázs fôtitkár kiegészítést tett
az írásban kiadott jelentéshez és a követ-
kezô évi tervhez. Az elnökségi tagok
megvitatták az anyagokat, Merkel Gábor
az FB észrevételeit tolmácsolta. Elhang-
zott, hogy nehéz év vár anyagi szem-
pontból az Egyesületre. Szükséges rész-
letesen megindokolni a költségeket és
lépéseket kell tenni a szponzorok felku-
tatására. A tagdíjakat indokolt áttekinte-
ni. Az Erdészeti Lapok költségvetése terv
szerint került jóváhagyásra. Szükséges-
nek ítélte az elnökség a pénzügyi tervtel-
jesítés félévi áttekintését, értékelését.

4/2003. (ápr. 17.) sz. határozat:
Az elnökség a 2002. évi közhasz-

núsági jelentést a kiegészítésekkel
együtt elfogadta és a Küldöttköz-
gyûlés elé terjeszti jóváhagyásra. (A
jelenlévô hat elnökségi tag a hatá-
rozatot megszavazta.)

5/2003. (ápr. 17.) sz. határozat:
Az elnökség a 2003. évi tervet a

kiegészítésekkel együtt elfogadta és
a Küldöttközgyûlés elé terjeszti jó-
váhagyásra. (A jelenlévô hat elnök-
ségi tag a határozatot elfogadta.)

Az elnökség hatáskörébe tartozó ki-
tüntetési javaslatok elfogadása

6/2001. (ápr.17.) sz. határozat:
Az elnökség vita után a követke-

zô tagtársakat javasolja kitüntetésre
a Küldöttközgyûlésnek:  (a szavazás
rövidítései: i=igen, n=nem,
t=tartózkodott)

TISZTELETBELI TAGSÁGI DÍSZ-
OKLEVÉL: Hibbey Albert (6 i 0 n 0 t)

BEDÔ ALBERT EMLÉKÉREM:
Szakosztályi javaslatok alapján    
Bolla Sándor (6 i 0 n 0 t)
Dr. Kosztka Miklós (4 i 2 n 0 t) 
Mészáros Gyula (4 i 2 n 0 t)
Elnökség saját jogán
Dr. Oroszi Sándor (5 i 1 n 0 t)
Dr. Tóth József (4 i 2 n 0 t)

KAÁN KÁROLY EMLÉKÉREM:    
Szakosztályi javaslatok alapján
Kató Sándor (6 i 0 n 0 t)
Dr. Vancsura Rudolf (6 i 0 n 0 t)
Dr. Lenár György (6 i 0 n 0 t)

Elnökség saját jogán
Dr. Csôre Pál (5 i 1 n 0 t)
Ivády István (6 i 0 n 0 t)

JEGYZÔKÖNYV
készült az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségi ülésérôl.

OEE Klubterem, Budapest, Fô u. 68.
2003. április 17., 10 óra

ELISMERÔ OKLEVÉL:
Szakosztályi javaslatok alapján
Bagaméry Gáspár (6 i 0 n 0 t)
Fónagypál Géza (6 i 0 n 0 t)             
Solymosi József (6 i 0 n 0 t) 
Elnökség saját jogán
Molnár István (6 i 0 n 0 t)
Ruepp-Vargay Mária (6 i 0 n 0 t)
Szente László (6 i 0 n 0 t)

Az elnökség Kádár Zsombor Maros-
vásárhelyen élô erdômérnököt, em-
léktárggyal tünteti ki, elismerve ma-
gyar erdészeti szakmai, erdészettörté-
neti írói és szótáríró tevékenységét.

7/2003.(ápr. 17.) sz. határozat:
Az elnökség tagsági javaslat alapján

támogatja az Informatikai Szakosztály
megalakítását. (A jelenlévô hat elnök-
ségi tag a határozatot elfogadta.)

Az elnök megköszönte a résztvevôk-
nek a munkát és bezárta az ülést.

kmf.
Ormos Balázs

jegyzôkönyvvezetô
Cserép János

elnök
Hitelesítôk: Firbás Nándor

Csiha Imre

JEGYZÔKÖNYV
az OEE 2003. május 27.-én, 10.00

órától tartott Küldöttközgyûlésérôl, 
Budapest, MTESZ Budai Konferencia

Központ

Duska József alelnök köszöntötte a meg-
jelent küldötteket, Cserép János elnök
üdvözletét adta át, aki más irányú elfog-
laltsága miatt nem tudott jelen lenni és a
Küldöttközgyûlés levezetését alelnök úr-
ra bízta. A jelenléti ív alapján, megállapí-
tásra került, hogy a küldöttközgyûlés ha-
tározatképes, megjelent 41 fô küldött. 

Jegyzôkönyvvezetônek Mester
Gézánét, jegyzôkönyv hitelesítôknek dr.
Marosi Györgyöt és Bak Juliannát kérte
fel az alelnök, akiket a Küldöttközgyûlés
egyhangúan megszavazott. A szavazat-
szedô bizottság elnökének Tihanyi Gyu-
lát, tagjainak Bejczy Pétert és Sere Feren-
cet jelölte, akiket a küldöttközgyûlés
szintén egyhangúan megszavazott.

Duska József alelnök ismertette a na-
pirendi pontokat, dr. Balázs István kül-
dött az erdésztechnikusok kitüntetése
érdekében emelt ismét szót és kérte a
kérdés napirendre tûzését, melyet a
küldöttek a napirenddel együtt megsza-
vaztak. 
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Duska József alelnök ezek után a
küldöttközgyûlést megnyitotta.

Elsô napirendi pontként a 2003.
évi egyesületi kitüntetések elôterjesz-
tése, megvitatása és jóváhagyása kö-
vetkezett. A javaslatokat dr. Bondor Antal,
a Díjbizottság elnöke terjesztette elô, majd
a küldöttek szóltak a kitüntetésre javasolt
személyek mellett, melyet a titkos szava-
zás követett. A szavazatok számlálása ide-
jére Duska József alelnök felkérte Ormos
Balázs fôtitkárt a második napirendi
pont elôterjesztésére, az Egyesület
2002. évi közhasznúsági jelentésérôl
és pénzügyi befektetésérôl, valamint
a 2003. évi pénzügyi tervérôl és befek-
tetési tervérôl készült írásbeli elôter-
jesztés kiegészítésére. A fôtitkár kiegé-
szítésében kitért arra, hogy az Egyesület
gazdálkodásának célja a szervezet mûkö-
désének fenntartása és a tagság által igé-
nyelt programok pénzügyi fedezetének
elôteremtése, de nem a nyereség, ered-
mény elôtérbe állítása. Természetesen a
pénzügyi stabilitás nélkül nem lehet jól
mûködni. Az elôzô években volt pozitív
és negatív elôjelû maradvány az év végi
elszámolásnál, ez évben negatív 658 ezer
Ft pénzügyi mérleg alakult. Ennek ellené-
re a pénzügyi helyzet stabil volt egész év-
ben, de igen nagy erôfeszítések árán lehe-
tett csak megoldani a jelentkezett gondo-
kat.  A pénzügyi terv és tény közötti jelen-
tôs eltérés a tervezhetetlen tanulmányutak
és a költségvetési támogatások miatt ala-
kult ki. A kormányzati pénzügyi források
bizonytalan volta miatt más források be-
vonása is szükséges. A tagság számára vi-
lágossá kell tenni, hogy az Egyesület ér-
dekképviselet, melynek érdemessé kell
válnia arra, hogy megfelelô pénzügyi tá-
mogatás esetén az anyagilag is független
érdekképviselet eredményesebben tudja
képviselni az erdészeti érdekeket, ezzel
közvetve a gazdálkodás feltételein tudjon
javítani. Az Erdészeti Lapok kiemelt költ-
séget jelent, a mûködési költség fele hoz-
zá kötôdik. Tudatosítani szükséges a tag-
ságban, hogy nincs automatizmus és jogo-
sultság arra, hogy a beadott cikkek válto-
zatlan terjedelemben jelenjenek meg, sôt
arra sem, hogy megjelenjenek. A lap ki-
adása 15 385 eFt-ba került, ami terv szin-
tû. A tagdíjak nem fedezik a kiadás költsé-
geit, ezért más forrásokat is fel kell kutat-
ni, hogy az elvárt színvonalon jelenhessen
meg a lap. Tehát a lapok kiadásánál, mind
a terjedelemmel, mind a színes képekkel,
ezzel együtt a tartalommal gondosan kell
gazdálkodni, hogy a betervezett pénz-
összeg elegendô legyen. A befektetések
pénzösszege segíti az Egyesület gazdálko-
dásának folyamatosságát. Az elôírások,

tervek betartásra kerültek, de a pénz-
összeg évközi felhasználására a további-
akban szükség lesz, hiszen a költségveté-
si támogatások nagyságrendje és kifizeté-
sük idôpontja a jövôben is kiszámíthatat-
lan. Az Ellenôrzô Bizottság elôzetesen
megtárgyalta az elôterjesztett beszámoló-
kat és terveket, melyekben kiegészítése-
ket, javításokat kért. Az észrevételek mó-
dosításra kerültek. A fôtitkár megemlítette,
hogy az ágazat komoly feladatok elôtt áll
és igen nehéz pénzügyi helyzetben van,
melybôl csak közös összefogás árán lehet
kijutni. Az Egyesület minden, a program-
jában megfogalmazott feladat megoldá-
sán folyamatosan munkálkodik, hogy se-
gítse az ágazat kilábalását. Duska József al-
elnök kérte, hogy Kolozsvári Ákos, az EB
elnöke írásban adja meg értékelését. 

Duska József alelnök megköszönte a
fôtitkári kiegészítést. A jelen lévô küldöt-
tek részérôl kérdés, hozzászólás nem
történt, ezért a határozat tervezetek is-
mertetésére és szavazásra került sor.

1/2003. (máj.27.) sz. határozat:
A Küldöttközgyûlés a 2002. évi

közhasznúsági beszámolót, a 2002.
évi pénzügyi terv teljesítését 16 470
eFt mérlegfôösszeggel, 65 940 eFt
árbevétellel, 66 598 eFt összes rá-
fordítással, -658 eFt adózás elôtti
eredménnyel fogadja el. (Jelen volt
41 fô küldött, a határozatot egyhan-
gúan elfogadták.)

2/2003. (máj.27.) sz. határozat:
A Küldöttközgyûlés a 2002. évi be-

fektetésekrôl szóló beszámolót elfo-
gadja. (Jelen volt 41 fô küldött, a ha-
tározatot egyhangúan elfogadták.)

3/2003. (máj. 27.) sz. határozat:
A Küldöttközgyûlés a 2003. évi

szöveges tervet és a pénzügyi tervet
58 100 eFt bevételi és kiadási összeg-
gel, 0 Ft maradvánnyal fogadja el.
(Jelen volt 41 fô küldött, a határoza-
tot egyhangúan elfogadták.) 

4/2003. (máj. 27.) sz. határozat:
A Küldöttközgyûlés a 2003. évi

befektetési tervet 13 604 500 Ft. ár-
folyamértékkel, fogadja el. (Jelen
volt 41 fô küldött, a határozatot egy-
hangúan elfogadták.)

Közben az EB elnöke egyéb, várat-
lan elfoglaltsága után az ülésen megje-
lent és szóban értékelte az írásban meg-
küldött, az elôzôekben tárgyalt beszá-
molókat és terveket. Kolozsvári Ákos el-
mondta, hogy a terv feszes, a feladato-

kat rangsorolni kell, ami a tervekben
szerepel is. Az EB az írásbeli anyagokat
átvizsgálta és a szükséges javítások
után, melyek megtörténtek, elfogadásra
javasolta a Küldöttközgyûlésnek, ami
tudomása szerint megtörtént. 

A következôkben az egyesületi
kitüntetések elôterjesztése, megvi-
tatása és jóváhagyása következett.

A szavazás elôtt több küldött méltat-
ta a régiójuk által jelölt személy alkal-
masságát, majd a szavazás következett. 

Duska József alelnök ismertette az el-
nökség határozatát, mely szerint dr.
Madas András tiszteletbeli tagtár-
sunknak, több évtizedes kimagasló
szakmai és egyesületi tevékenységét,
a „Tiszteletbeli örökös elnök” cím
használatával ismeri el, mely a 2003.
évi Vándorgyûlés alkalmával kerül kihir-
detésre. A Küldöttközgyûlés egyhangú-
an támogatta az elnökség határozatát. 

A következôkben Tihanyi Gyula, a
szavazatszedô bizottság elnöke ismer-
tette, táblára felírta az egyesületi kitün-
tetésekre leadott szavazatok elsô fordu-
lójának eredményét, a Bedô és Kaán dí-
jazottakra, a hat legtöbb szavazatot ka-
pott személy nevét. A szavazás addig
folytatódott, míg a jelölt személy a je-
lenlévôk 50%+1 fô szavazatát nem érte
el. A többfordulós szavazás eredménye
(50%+ 1 fô szavazatot elért személy ne-
ve és szavazati aránya dôlten írva):

5/2003. (máj. 27.) sz. határozat: 
A Küldöttközgyûlés a következô

egyesületi kitüntetéseket adomá-
nyozza, illetve hagyja jóvá, melyek
a mátrai Küldöttközgyûlésen, 2003.
július 5-én kerülnek átadásra. 

Tiszteletbeli örökös elnök cím:
Dr. Madas András 37 szavazat

(nem kitüntetés)

Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél:
Hibbey Albert 37 szavazat

Elismerô Oklevél: Bagaméry Gás-
pár, Bálint László, Cseke István,
Dvorszki József, Fehér István,
Fónagypál Géza, Fuják József, Kókai
László, Molnár István, Ruepp-Var-
gay Mária, Sashalmi Miklós, Soly-
mosi József, Szélessy György,
Szmetana Mihály, Szolnoki István,
Tóth János, Vadasdy Kálmán. (mind
41 szavazattal)

Duska József  alelnök gratulált a ki-
tüntetetteknek.

Az egyebek napirendi pont alatt,
Schmotzer András, az idei Vándorgyû-
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lés szervezôje ismertette a legfontosabb
tudnivalókat és tájékoztatást adott a
szervezés állásáról.

A következôkben dr. Balázs István
küldött ismételte meg, pontosította a
felvetését az erdésztechnikus tagok ki-
tüntetése és a Vándorgyûlést szervezô
erdôgazdaság kitüntetettjeit érintô mó-
dosítást illetôen. Többen támogatólag,
illetve új javaslatok felvetésével szólal-
tak fel. Javaslatként hangzott el, hogy

legyen új kitüntetés a technikus számá-
ra, a jelölési eljárásban külön célszerû
kezelni a technikusokat, nem lehet bô-
víteni a díjak számát, jobban oda kell fi-
gyelni a jelölésre. Végül Duska József
alelnök szavazásra tette fel a dr. Balázs
István küldött által felvetett javaslatot.

6/2003. (máj. 27.) sz. határozat:
Az elnökség a kitüntetésekkel kap-
csolatos 2/2003. (márc. 13.) sz. hatá-

rozatát a Küldöttközgyûlésen el-
hangzottakat figyelembe véve mó-
dosítsa, dogozzon ki változatokat és
napirendi pontként terjessze a kö-
vetkezô Küldöttközgyûlés elé jóvá-
hagyásra. (A jelenlévô 41 fô küldött;
igen 40, nem 1, tart 0 szavazati arány-
nyal a határozatot jóváhagyta.)

Dr. Bondor Antal, a Díjbizottság elnöke
kért szót, aki bejelentette, hogy korára és a
tagság fiatalabb kora miatti ismerethiánya
következtében, kérte felmentését tisztsége
alól. Megköszönte az eddigi bizalmat. A
Küldöttközgyûlés tapssal fejezte ki elisme-
rését a több cikluson keresztül végzett lel-
kiismeretes bizottsági munkájáért. 

Duska József alelnök megköszönte a
küldöttek munkáját és bezárta a Kül-
döttközgyûlést.

Kmf.
Mester Gézáné 

jegyzôkönyvvezetô
Duska József 

az ülés elnöke.
Bak Julianna 

hitelesítô
Dr. Marosi György  

hitelesítô

Bedô Albert Emlékérem:
1. 2. 3. szavazási forduló

Bús Mária 34 37 szavazat
Dr. Kosztka Miklós 25 20 23 szavazat
Mészáros Gyula 22 19 20 szavazat
Nádas József 21 14 9 szavazat
Dr. Oroszi Sándor 23 19 22 szavazat
Dr. Tóth József 23 12 8 szavazat

Kaán Károly Emlékérem:
1. 2. 3. 4. szavazási forduló

Dr. Bartucz Ferenc 18 7 3 0 szavazat
Diósi Gyula 18 10 4 0   szavazat
Horváth Ferenc 21 17 15 14 szavazat
Ivády István 31 32 szavazat
Szente László 21 17 18 23 szavazat
Dr. Vancsura Rudolf 34 37 szavazat

Az Erdészeti Vízgazdálkodási Szakosz-
tály március 21-én tartotta legutóbbi ren-
dezvényét. Az ülés elején Kalicz Péter
mondta el gondolatait a Víz Világnapja
alkalmából. Felidézte azokat az elôzmé-
nyeket, okokat és célokat, amelyek tíz év-
vel ezelôtt március 22-e világnappá nyil-
vánításához vezettek. A víz jelentôsége és
a vizekkel kapcsolatos globális aggoda-
lom napjainkban abban is kifejezésre jut,
hogy az ENSZ Közgyûlése a 2003. évet az
Édesvíz Nemzetközi Évének nevezte.

A szakosztályülés fô témája az „Erdé-
szeti hidrometeorológiai mérések és adat-
gyûjtések régen és ma” címmel került elô-
zetesen meghirdetésre. A témakör jelentô-
sége az erdészeti gyakorlat és kutatás vo-
natkozásában is vitathatatlan. Története
mégis szakaszos, amelyet rövid felvirágzá-
sok és tartós hanyatlások sora jellemez. Az
elmúlt években azonban több, egymástól
független kezdeményezésrôl, törekvésrôl
szerezhettünk tudomást, amelyek külön-
bözô erdôterületek klimatikus és hidroló-
giai sajátosságainak jobb megismerését, s
egyszersmind ezen ismeretek erdészeti
célú felhasználását célozzák.

Az erdészeti hidrometeorológiával
kapcsolatos gondolatait öt felkért elôadó
fejtette ki:

Tasnády Péter (ÁESZ) a pápasalamoni
erdôtömb csapadékviszonyainak változá-
sait elemezte egy helyi mérôhely adatai
alapján, arra a kérdésre keresve a választ,
hogy a változások mennyiben módosít-
hatják a termôhelyi adottságokat, s
mennyiben kell, vagy lehet azt figyelem-
be venni az erdôtervezés során.

Karnis Gábor (Ipolyerdô Rt.) arról
szólt, hogy a Börzsönyben és térségében
múltja és jövôje is van az erdészeti mete-
orológiai adatgyûjtésnek. A hagyomá-
nyokat a Királyréti Erdészet udvarán lévô
mérôhely képviseli, a jövôt pedig egy
olyan terv, amely szerint az Ipolyerdô Rt.
minden erdészete területén legyen egy-
egy komolyabb mérôállomás.

Dr. Pál Miklós (ÁESZ) látványosan il-
lusztrált átfogó elôadásában a termôhelyi
adottságok ismeretének fontosságát
hangsúlyozta, az erdészeti mérôhelyek,
sôt mérôhálózat fenntartásának szüksé-
gességérôl beszélt, részletesen taglalva az
indokokat is, s mindezt külföldi példák-
kal is színesítve. Elmondta, hogy a zalai
térségben az erdôgazdasági tájakat is fi-
gyelembe véve vannak elképzelések,
amelyek részleges megvalósulásaként,
két korszerû, elektronikus adatgyûjtôvel
felszerelt mérôállomás már mûködik.

Manninger Miklós (ERTI) az erdôvé-
delmi hálózathoz kapcsolódó meteoro-
lógiai mérések rendszerét, az állomá-
sok elhelyezkedését és felszereltségét
ismertette, amelyhez sokszorosított írá-
sos tájékoztató anyagot is mellékelt. Az
Erdészeti Tudományos Intézet számos
korszerû mérôállomást és hagyomá-
nyos mérôhelyet tart fenn, különbözô
kutatásaihoz kötôdôen.

Puskás Lajos (Délalföldi Erdészeti
Rt.) a Körösök menti erdôk kapcsán
Mátyás Vilmos munkásságáról beszélt, s
arról, hogy a sík vidéken is mennyire
fontos a klimatikus és hidrológiai viszo-
nyok mozaikosságának érzékelése és
felhasználása az erdészeti tevékenység
során. Erre erdészeti mérôhelyek adatai
adhatnak lehetôséget.

A kiselôadásokat követô hozzászó-
lások révén élénk, s egyben konstruk-
tív eszmecsere alakult ki, amelynek
eredményeként a jelenlévôk egyetér-
tettek abban, hogy a témakör jelentô-
ségére tekintettel fogalmazódjék meg
egy „Állásfoglalás”, amelyet a Szak-
osztály juttasson el az erdészeti felsô
vezetéshez, intézkedéseket javasolva.
Az Erdészeti Vízgazdálkodási Szakosz-
tály természetesen vállalja, hogy
egyetértô támogatás esetén részt vesz
az erdészeti hidrometeorológiai mérô-

Szakosztályi hírek


