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Az Országos Erdészeti Egyesület Állami
Erdõgazdálkodók Tanácsa részére
2004. évben Finnország volt a tanul-
mányút célpontja. Finnország a volt
szegény ország, a szakmai tudás, a
nyelvek ismerete és az innováció felka-
rolása révén több területen a világ élvo-
nalába került. Jó példa vezetõink szá-
mára is tanulmányozni a fejlõdés útját.
Ezen a rögös úton a finnek soha nem
felejtették el, hogy a természet a na-
gyobb úr és szükséges hozzá alkalmaz-
kodni. Sõt vele együtt élve a közös
elõnyök alapján használni javait.

Finnországban az erdõk területe 23
millió ha, az ország 73%-a. A fakiterme-
lés mennyisége 60 millió köbméter
évente, százezer embert foglalkoztat-
nak az ágazatban. 

A tanulmányút egyik célja a megújuló
energiák hasznosításának tanulmányozá-
sa volt. Finnországban az energiafelhasz-
nálás megoszlása: olaj 26%, szén 13%,
földgáz 11%, nukleáris 17%, vízienergia
3%, fa 20%, tõzeg 6%, egyebek 1%, im-
port 3%. A jövõ energiatermelése a kom-
binált hõ- és áramtermelés.  

A megújuló energiák hasznosítása EU
elvárás hazánk felé is, melyet kötelezõ
teljesíteni. A fa felhasználása egyik kitö-
rési pont az állami erdõgazdálkodás szá-
mára, de a magánerdõ-gazdálkodóknak
és erdõtulajdonosoknak is. A gyenge
minõségû faanyag hasznosítási lehetõ-
sége segíti gazdálkodásukat.  

Az erdészeti programok kapcsán
megismerhettük a finn erdõgazdálko-
dás eredményeit és magát az erdõt is. A
vékony faanyag a papír- és falemez-

gyártás, valamint az energetika terüle-
tén hasznosul. A világ tíz legnagyobb
papírgyára közül három itt található.  

Kultúra sem maradhat ki egy ilyen
úton. Rovaniemiben, az Arktikum mú-
zeumban lehetett tanulmányozni a finn
életmód és a sarkkör természeti értéke-
inek kincseit. Meglátogatta a csoport a
Mikulás rezidenciáját is. A Mikulás foga-
dóóráján, személyesen fogadta Halász
Gábort és dr. Magas Lászlót, akik a csa-
ládjaikban élõ kisgyerekek leveleit ad-
ták át. Az északi sarkkörön lévõ épület-
együttes a térség egyik vonzereje.

A tanulmányúton részt vettek az ÁPV
Rt. erdészeti, valamint az NFA vezetõi is.
A bázishely Oulu város volt, mely a

Marikoski Alapítvány egyik központja. Az
iskolákat is mûködtetõ alapítvány az álta-
lános iskolákban végzettektõl a nyugdíja-
sokkal bezárólag szervezi a továbbképzé-
seket és segíti mindennapi életüket. Olavi
Uitto fõigazgató volt a házigazdánk, aki
példásan és baráti körülményeket is biz-
tosítva fogadta a csoportot. Közvetítõ sze-
repet és a tolmácsolást Mucsi Katalin és
finn férje, Eero Paakkola látott el, akik ha-
zánkban vállalkozóként ápolják a finn –
magyar kapcsolatokat. Rajtuk kívül kö-
szönjük dr. Tóth Imre vezérigazgató úr-
nak, hogy a szervezés elõkészítésében
szerepet vállalt.

Ormos Balázs 
fõtitkár

Vízáramlás az 
erdeifenyôben

Lengyelországban a fán belüli hõeloszlás
alapján következtettek a vízáramlás (tõtõl
korona felé) gyorsaságára. A 45 éves állo-
mányokban végzett mérések szerint az
elnyomott egyedekben 20-60%-kal ki-
sebb a vízáramlás gyorsasága, mint az
uralkodó helyzetû társaikban. Egyes me-
teorológiai tényezõk (léghõmérséklet,
szélsebesség, sugárzás, relatív páratarta-
lom) és a vízáramlás sebessége között
szoros korrelációt tudtak kimutatni. A ka-
pott adatok egyelõre csak összehasonlí-
tásra nyújtanak lehetõséget, abszolut ér-
tékeléshez még nem elegendõk.
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