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az OEE leköszönt és új vezetõségének közös ülésérõl
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Dr. Pethõ József új elnök köszöntötte a
megjelenteket. A Riedl Gyula emlékszoba avatása kiváló alkalmat nyújtott arra,
hogy a két elnökség jelen lévõ tagjai kicseréljék gondolataikat. A leköszönt elnökség tagjai közül megjelent: Cserép János elnök, Duska József alelnök, Doros
István technikus alelnök (új elnökségnek
is tagja), dr. Szikra Dezsõ az Erdészeti Lapok SZB elnöke, Bejczy Péter
régióképviselõ, az új elnökség részérõl
az ülésen részt vett dr. Pethõ József elnök, Schmotzer András általános alelnök, Haraszthy Gyula az Erdészeti Lapok SZB elnöke, Tihanyi Gyula régióképviselõ, továbbá Kolozsvári Ákos az
Ellenõrzõ Bizottság elnöke, dr. Sárvári
János a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár õre, a MEGOSZ fõtitkára, Pápai
Gábor az Erdészeti Lapok fõszerkesztõje,
Mester Gézáné titkárságvezetõ és Ormos
Balázs fõtitkár.
Pethõ József elnök elmondta, hogy stabil egyesületet vehet át, de kéri a jelenlévõket, hogy néhány szóban adjanak útravalót az új elnökségnek. Az összes
megjelent személy hozzászólásával segítette a következõ idõszak munkáját. Az
alábbi vélemények és javaslatok emelhetõk ki az elhangzottakból (fontossági
és tematikai sorrend nélkül). A legfontosabb eredmény, hogy ebben az átalakuló világban létezik a szakmánk és egyesületünk. A helyi csoportok és szakosztályok, a tagság véleménye, javaslatai legyenek a legfontosabbak a döntések
meghozatalakor és az elnökség tagjai
rendszeresen jelenjenek meg körükben.
A közösen képviselhetõ szakmai koncepciók kialakítása elodázhatatlan feladat. A régiók szerepének megerõsítése
szükséges, a pályázati lehetõségek kihasználásával, a külföldi partner-egyesületek bevonásával. Az Erdészeti Lapok
folyamatosan megújult, minden szám
megjelent, az Egyesület egyik legnagyobb értékét továbbra is kísérje megkülönbözetett figyelem. Fontos eredmény,
hogy az Egyesület mûködõképességét és
önálló arculatát sikerült megõrizni, még
ha ez összetûzésekkel járt is, de megoldást mindig sikerült találni a szakmaiság

megõrzésével. Eredményünk, hogy az
állami erdészethez nem mertek hozzányúlni. Az Egyesület a szakmánk olvasztótégelye, mert itt minden terület és mindenki képviseletet talál magának. Kedvezõ fejlõdés, hogy az Erdészeti Lapok
már a magánerdõ információit is továbbítja. A politika egyoldalú megjelenése
az Egyesületben elmaradt és a jövõben is
célszerû ezt az elvet követni, azonban
ennek pénzügyi vonzatai lehetnek, hiszen aki pénzt ad, feltételeket támaszt.
Vannak olyan esetek, amikor az elnökségnek gyorsan kell fontos döntéseket
vállalni, de a közgyûlésnek utólagosan
szükséges a jóváhagyása. Az Erdészeti
Lapokkal kapcsolatosan el kell dönteni,
hogy maradjon belsõ hírforrás vagy
külsõ terjesztésû legyen. A régiók jogi
státuszát el kell dönteni. Az Egyesület
pénzügyi támogatásában a korábbi
„nagybirtokosok” helyett, most az
erdõgazdaságokra kell számítani. A hatékony munka záloga a legfontosabb célok
kijelölése és a feladatok szétosztása, a
helyi csoportokkal és a szakosztályokkal

való szorosabb együttmûködéssel. Az
Egyesület vállalja fel markánsabban az
erdészek munkájának megbecsülését. Az
erdészeti ágazat kommunikációja kiemelten fontos feladat, melyben az Erdészeti Lapoknak komoly szerepet kell vállalnia. Legyen az Erdészeti Lapoknak
internetes megjelenése is. Az Egyesület
pénzügyi hátterének biztosítása kiemelt
feladat, több lábon kell állni a biztonság
elérése érdekében. Az elfogadott elvet
továbbra is be kell tartani, hogy csak az a
tevékenység tervezhetõ, melynek pénzügyi forrása biztosított.
Pethõ József elnök megköszönte az
észrevételeket, javaslatokat. Aktuális
ágazati szakmai érdekképviseleti tevékenységként felolvasta a Parlament Erdészeti Albizottságának megküldött, erdészeti szakmai javaslatokat tartalmazó
levelet.
Ormos Balázs fõtitkár emlékeztette a
jelenlévõket, hogy a mai nap százhúsz
éve, hogy Egyesületünk beköltözött Alkotmány utcai Székházába.
Pethõ József elnök megköszönve a
megjelenést, bezárta az ülést és kérte a
megjelenteket, hogy vegyenek részt a
Riedl Gyula emlékére létrehozott emlékszoba avatóján.
Ormos Balázs
fõtitkár

Osztrák Erdészeti Egyesület
2006. évi vándorgyûlése
Az Osztrák Erdészeti Egyesület idei vándorgyûlésének témája a fa energetikai
hasznosításában rejlõ lehetõségek megvitatása volt. A vándorgyûlés elsõ két
napjának programját a magyar határtól
alig néhány kilométerre elhelyezkedõ
burgenlandi Güssingben szervezték,
amely kisváros Európa bioenergetikájának egyik innovációs központja. A fa
energetikai hasznosításában Güssing
példamutató eredményeket ért el,
amelyben jelentõs szerepet játszik, hogy
a kisvárosban hívták életre a Megújuló
Energiák Európai Kutató Központját.
Güssing és a környezõ települések
képezte térség, amely mintegy 28 ezer
embert érint, az ausztriai EU csatlakozás
óta eltelt 10 év alatt elérte azt, amit a
svédek 2020-ra tûztek ki, vagyis túlnyo-
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móan függetlené vált a fosszilis energiahordozóktól. Az elmúlt 10 évben 1000
új munkahelyet teremtettek úgy, hogy a
CO2-kibocsátás csökkenése mellett az
energiafelhasználást megújuló forrásokra állították át. Mára Güssing emiatt
a turizmusból is profitál, mivel évente
mintegy 30 ezer látogató érkezik a kedvezõ példák megismerése céljából, az
egykor – ausztriai mércével mérve – elmaradott régióba.
A vándorgyûlés elsõ napjának délutánján az egyesület választmányi és bizottsági üléseit tartotta meg, majd az estét fogadás zárta le. A következõ napon
két téma köré csoportosítva 4-4
elõadást hallgathatott meg a 350 regisztrált résztvevõ. (Valamennyi elõadás
letölthetõ a következõ weboldalról:
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http://www.forstverein.at/oesterreich/
forsttagung_2006/)
„Mire is jó a faanyag?” elõadássorozat
a fát, mint különlegesen értékes, sokrétûen feldolgozható nyersanyagot tárgyalta.
Az elõadások visszatérõ gondolata a magas hozzáadott érték fontosságának
hangsúlyozása volt, vagyis hogy a fából
készült termékek képzett szakemberek
révén, a legújabb kutatások eredményét
felhasználó technológiák alkalmazásával, magas szintû feldolgozottsággal kerüljenek a piacra. Az egyik leghatásosabb
példa a cellulóz, amely a faalapú biomassza mintegy felét teszi ki, de korszerû technológiák alkalmazásával, pl. ruhaipari alapanyaggá alakítva, akár 130 ezer
forint kilogrammonkénti áron is el lehet
adni. Az ilyen típusú feldolgozóipari láncok munkahelyteremtõ, vidékfejlesztést
szolgáló ereje nagy, ezért fontos szerepük lehet egy-egy elmaradottabb régió
felzárkóztatásában. Burgenlandban az
elkövetkezõ négy évben 6000 ezer új
munkahely létrejöttét prognosztizálják a
faalapú feldolgozóipari és energetikai célú hasznosítások fejlõdése révén. Természetesen a magas hozzáadott érték a
bioenergetikában is mûködik, így pl. a fa
elégetésébõl származó hõ és áram termelésén túl, akár földgáz és biodízel elõállítására is alkalmas faalapú technológiák
kidolgozásán és gyakorlati bevezetésén
dolgoznak a güssingi kutatók.
A konferencia második részében az
„Elegendõ-e a faanyag?” téma köré építették fel mondanivalójukat az elõadók.
A szervezõk körültekintését dicséri,
hogy nemcsak az ausztriai helyzetet
elemezték, hanem fapiacuk szempontjából fontos bajor, szlovén és magyar
viszonyokról is átfogó képet kaphatott
a hallgatóság a hozzáértõ meghívott
elõadók révén. A magyarországi helyzetet Szép Tibor foglalta össze. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. fahasználati és
kereskedelmi igazgatója elmondta,
hogy az erdõgazdálkodás versenyképességét jelentõsen javította a három
nagy magyarországi erõmû (Ajka, Pécs,
Kazincbarcika) mintegy 1 millió m 3
évenkénti faalapanyag felvétele, amely
a teljes hazai vastagfa-kitermelés 20%-át
teszi ki. Ez a piacot keresletivé alakította és hozzájárult a fatermékek árának
jelentõs növekedéséhez. Várhatóan a
tendencia nem változik meg a jövõben
sem, hiszen további erõmûvek biomasszára történõ átállása prognosztizálható és a lakosság tûzifaigényének növekedése is biztosra vehetõ a földgázellátásban tapasztalható folyamatok miatt. Az elõadó felhívta a figyelmet arra,
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hogy az erdeinkben keletkezõ éves növedék óvatos becslések szerint is alig
60%-át termeljük ki, így a jelenlegi
erdõvagyon nagy tartalékokkal rendelkezik, de hosszú távú megoldást új
erdõk telepítése, faültetvények és energetikai ültetvények létesítése jelenthet.
A vándorgyûlés harmadik napján 7
különbözõ helyszínen terepi programok
várták a résztvevõket, amelyek közül az
egyik, a Kutas Lajos erdészeti igazgató által szervezett, a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. által nagy sikerrel megtartott, „Természetközeli erdõgazdálkodás a Pannon-medence peremén” témájú, változatos õrségi programokat magában foglaló,
magyarországi tanulmányút volt.

A vándorgyûlés kiválóan szervezett
(pl. az elõadások azonnal felkerültek az
internetre), a jelen lévõ reprezentánsokat figyelembe véve (politikusok, kamarai és más szakmai szervezetek
vezetõinek jelenléte), széles érdekeket
képviselõ rendezvényt volt. A külsõségek tekintetében viszont visszafogott, magyar szemmel szinte puritán ellátás mellett zajlott, amely szimpatikus,
a rendezvény céljához illõ keretet biztosított. Jó példa arra, hogy olcsón, akár
magánemberek által megfizethetõ áron
is lehet több napos, színvonalas országos rendezvényt szervezni!
Dr. Borovics Attila
ERTI Sárvár

A Debreceni Helyi Csoport
tavaszi-nyári rendezvényei
2006. április 28-án Debrecenben tartott
elõadáson Szarvas Pál, a Debreceni
Egyetem Agrártudományi Centrum
Zöldségtermesztési Tanszékének munkatársa a növényi sejt és szövettenyésztés, mikroszaporítás témakörérõl számolt be 13 érdeklõdõ tagtársunknak..
Az elõadás elsõsorban a mezõgazdasági kutatásban elérteket taglalta, de a
résztvevõk konzultációs formában az
erdészeti gyakorlat lehetõségeit és a térség tapasztalatait is megismerhették.
2006. június 23-án a Debreceni és a
Halápi Erdészet adott otthont a Helyi
Csoport terepi rendezvényének, melynek témája a 2005. május 18-i viharkár és
annak felszámolása volt. A Bánki Tájházban Juhász Lajos erdészeti igazgató által
megtartott elõadást terepi program kö-

vette, ahol a két erdészet területén több
bemutatóhelyen láthatták a résztvevõk a
kárfelszámolás különbözõ fázisait és az
erdõfelújítási megoldások lehetõségeit.
2006.június 29-én a Debreceni Erdészet épületében a helyi csoport nyugdíjas tagtársainak szervezett találkozón
Keserû Zsolt, az ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomásának munkatársa egy
NNY kisérlet eredményeirõl számolt be
a megjelent mintegy 15 tagtársunknak,
majd Kaknics Lajos vezérigazgató számolt be a Nyírerdõ Zrt. közelmúltjáról
és jelenlegi helyzetérõl. Emellett a megjelentek egymással osztották meg gondolataikat és emlékeztek meg a múlt
munkában együtt eltöltött idõszakáról.
Tölgyfa Gábor
HCs titkár

A majmok értelmesebbek a kutyáknál
A majmok értelmesebbek, de a kutyák
jobban megértik az ember szándékos
vagy akaratlan közléseit. Német kutatók kutyákkal és majmokkal ugyanazokat a kísérleteket végezték el: két
pohár egyikébe a kísérleti állat számára nem látható módon táplálékot rejtettek, majd különbözõ módon jelezték,
hogy melyik pohár az igazi. A kommunikációs gyakorlatnál hosszasan nézték az élelmet rejtõ poharat, majd felváltva a pohárra és az állatra néztek. A
viselkedéssel történõ jelzésnél a kutatók megpróbálták elérni a tõlük távol
felállított poharat, az oksági következ-

tetést igénylõ feladatnál megrázták az
edényt, és a nem üres pohár esetén az
ennivaló nekikoppant a pohár falának.
Kiderült, hogy a majmok tökéletesen
értik az oksági összefüggéseket, de
rosszul teljesítenek a kommunikációs
feladatoknál. A kutyák viszont pont
fordítva: fogalmuk sincs az oksági
összefüggésrõl, de nagyon jól megértik, amit az ember közölni akar velük.
A kutatók szerint ez aligha véletlen, hiszen a kutya és ember 12 ezer éves
együttélése során ez volt az egyik fõ
szelekciós kritérium.
(Élet és Tudomány)
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