Szlovák delegáció a NYÍRERDÔ Zrt.-nél

Az akác fafaj fokozódó nemzetközi elismertségét jelzi, hogy a Szlovák Állami
Erdõgazdaság is látogatást kezdeményezett a NYÍRERDÕ Zrt. méltán Európa hírû akácgazdálkodásának helyszíni
tanulmányozására.
A Szlovák Állami Erdõgazdaság a
legmagasabb szintû munkatársaival
képviseltette magát a 2006. május 3031-én zajlott a látogatás alkalmával.
A vendégek: Igor Olajec – a Szlovák
Állami Erdõgazdaság vezérigazgatója,
Igor Viszlai – a Rõcei (Revúca) erdészet
igazgatója, Dusan Krajniak – a Lévai
(Levice) erdészet igazgatója és Ladislav
Varga CSc. – a Tótmegyeri (Palárikovo)
erdészet igazgatója május 30-án este érkezetek a szálláshelyükre, ahol a vacso-
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ra után a résztvevõk kölcsönösen bemutatták vállalataikat. A vendégek elmondták, hogy Szlovákiában kb. 30 000
ha akáccal borított erdõterületet tartanak nyílván. Ebbõl kb. 5000 ha gyakorlatilag erózióvédelmet lát el, de a többi
kb. 25 000 ha-on okszerû akácgazdálkodást terveznek. A talaj- és terepviszonyok miatt elsõsorban sarjaztatásos felújítást lehet végrehajtani. Érdekük az
akácfaanyag piaci hasznosítása.
Május 31-én a Baktalórántházi Erdészetünk területén zajlott a terepi program, melynek keretében Tornyospálca
községhatárban akác-véghasználatot és
hagyományos vágástakarítást láthattak.
Az Ófehértói tömbben tuskózásos teljes
talaj-elõkészítést követõ tavaszi elsõki-

vitelt, és törzskiválasztó gyérítést, illetve
útközben különbözõ korú akácállományokat, maggyûjtést és vegetatív fajták
összehasonlító kísérleti parcelláit tekintettük meg. A program során rövid látogatást tettünk a Máriapócsi csemetekertben és az Ófehértói logisztikai centrumban.
A folyamatos esõzés ellenére jó hangulatban, kollegiális légkörben folyt a
szakmai eszmecsere. A szlovák kollégák
a tanulmányút során tapasztaltak alapján
meghívták a Nyírerdõ Zrt. képviselõjét a
Lévai Erdészetüknél 2006. június 7-én terepi bejárással is egybekötött akáctermesztési bemutatóra, akitõl helyszíni,
gyakorlati konzultációt kérnek.
Kép és szöveg: Sári Zsolt

Köszönet
Könyvtárunk az elsõ félév alatt szépen gyarapodott hála tagjaink segítõkészségének.
Úgy gondoltam érdemes egy rövid, vázlatos leltárt közreadni a növekedésrõl és egyben
köszönetet mondani az adományozóknak.
Nos, az elmúlt hónapok során az OEE Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár mintegy
500 dokumentummal (könyv, egyetemi jegyzet, ismertetõ, kutatási jelentés, különféle
periodikák) gazdagodott, amibõl közel 200 könyv volt. A könyvek zöme az 1950-2000.
periódus szakmai termése, de majd 10 % az archív részlegben kapott helyet.
Ugyancsak jelentõs volt tárgygyûjteményünk gyarapodása is, több, mint 30 különféle
relikviával, korsóval, erdészeti események emléktárgyaival, kitüntetésekkel és képekkel
színesedett gyûjteményünk.
Itt szeretnénk az Országos Erdészeti Egyesület vezetése és a magunk nevében
tisztelettel és név szerint is megköszönni kedves kollégáinknak és családtagjaiknak
kitüntetõ figyelmét és önzetlen segítõkészségét, amellyel könyvtárunk ügyét támogatták: Gerely Ferenc, dr. Szikra Dezsõ, Gáspár-Hantos Géza, dr. Ádámffi Tamás, Zágoni István, a Lády család.
Kérjük és várjuk továbbra is tagtársaink támogatását a könyvtár gyarapítására,
hiszen gyûjteményünk bõvítésének legfontosabb, kiemelt lehetõsége a kollégáktól
kapott ajándékkönyvek és tárgyak. Ugyanakkor szeretnénk felhívni a szakma szíves
figyelmét, hogy a könyvtár gyûjti az erdészettel, vadászattal, természetvédelemmel
kapcsolatos videokazettákat, CD-ket, DVD-ket és hanganyagokat is.
Dr. Sárvári János
a könyvtár õre
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