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mellett hiányoznak a nomenklatúrai
szófacsarások, a tudományoskodás lát-
szatát messze elkerülik a szerzõk. Érde-
kes a bevezetõ fejezet, melyben a
niche-elméletet, a szukcessziót, az erdõ
„hierarchiáját” értelmezik a díszfák és
díszcserjék szempontjából, s sok ta-
pasztalat ötvözõdik az ültetéssel, gon-
dozással foglalkozó részben is. Újdon-
ság, s gyakorlati szempontból jól hasz-

nálható a mintegy 80 oldalt kitevõ táb-
lázatos melléklet, amelyben a kritikus
és nagyszámú fajtát tartalmazó taxonok
(pl. hamisciprus, hibridciprus, tuja, bo-
róka, juhar, iszalag, kõris, alma, Prunus-
ok, berkenye, gyöngyvesszõ, hárs, ró-
zsalonc) jellemzését, megkülönböztetõ
bélyegeit, termesztésükre, felhasználá-
sukra vonatkozó információit találjuk.
A könyvet habitusrajzok, hajtás- és le-

vélrajzok illusztrálják. Külön érték a
CD-melléklet, amelyben 932 fás szárú
taxon – nagyítható, rendezhetõ – fotói-
ban gyönyörködhetünk.

Mivel az erdészkollégák jó része dísz-
fák, díszcserjék szaporításával, termesz-
tésével is foglalkozik, ezért eligazodás-
és tájékozódásképpen jó szívvel ajánlha-
tó nekik a fent bemutatott könyv.

Dr. Bartha Dénes

„...A helyes történelmi stratégia:  Elis-
merni a természetjog, 
a kozmikus rend törvényeit és igazodni
hozzájuk..”

(S.P. Huntington) 

Az OEE Szeniorok Tanácsa munkaterv-
ben elfogadott ülését az elmúlt évben
az OEE tanácstermében tartotta. Az el-
nök a tagság üdvözlését követõen kö-
szöntette dr. Pethõ Józsefet, az OEE el-
nökét és a meghirdetett napirend elfo-
gadását követõen felkérte „A magyar
erdészet helyzete, az OEE lehetséges –
mozgástere –, feladatai.” c. bevezetõ
gondolatainak elmondására. 

Dr. Pethõ József bevezetõjében vá-
zolta, hogy az új elnökség – kialakult
személyi összetétele révén – remélhetõ-
leg megfelel a mai igen változó elvárá-
soknak. Az elnökség függõsége – 3
nyugdíjasával – csökkent a különbözõ
hatalmi tényezõk irányzataitól és tágult
lehetõsége a határozottabb érdekérvé-
nyesítésben. Az eddigi jelek arra utal-
nak, hogy a kialakult „csapat” talán job-
ban aktivizálódhat a kihívások elõidéz-
te nehézségek leküzdésére, mindemel-
lett továbbra is kiemelt célkitûzésként
szerepel:

– az erdészegység megõrzése, a
szakma dolgozói érdekeinek határozot-
tabb képviselete,

– az állami erdõk privatizációjával
összefüggõ gondok szakérdekû kezelése, 

– az erdõterület gyarapításának igé-
nyes, szakszerû folytatása,

– az erdészszakma és a civil társada-
lom közötti kapcsolat erõsítése, a pár-
beszéd javítása, 

– illetve a fel nem sorolt igen sok ré-
tû feladatok ellátása mellett a szakága-
zatot érintõ átszervezési alternatívák-
ban való érdekérvényesítés formáinak
megtalálása. 

Az eredményesebb munka érdekben
az elnökség megosztotta feladatait. Kor-

szerûsítették a szükséges szabályzatokat.
A kitüntetési szabályzat felülvizsgálata so-
rán új Decrett József-díjat alapítottak és el-
készült az egyesület honlapja is. Az érté-
keinkre figyelemmel hagyományaink
gondozását jelentették; az 1956-os ese-
ményekkel összefüggõ rendezvények
szervezése, cikkek megjelentetése, törté-
netiséget reprezentáló könyvkiadás foly-
tatása. Sikerült az Alkotmány utcai Szék-
házunk régi tanácstermének rekonstruk-
ciója, „majdnem” birtokba vétele. Hason-
ló szellemiségben fogant a Riedl Gyula
emlékszoba kialakítása, a Kaán Károly év
keretében elindult diákverseny és ván-
dorkiállítás megszervezése, az Erdész bál
felújítása, az évenként ismétlõdõ Erdésze-
ti Vándorgyûlések szervezõinek a segíté-
se. Augusztusban emlékezni és tiszteletet
adni készül az Egyesület az 1882-ben, Ti-
sza Lajos elnökletével a fekete Tiszánál
történt közgyûlésre stb. 

A vázoltak mellett kiemelt kötelesség-
ként tartják számon a mintegy 4300 fõs
tagság, illetve közel 6000 dolgozó érde-
keinek képviseletét és védelmét, mert az
elnök úr úgy véli, hogy jelentõs érték és
felelõsség nyugszik e szakmai réteg vál-
lán, amelynek társadalmi megbecsülése
aránytalanul alacsony. A mai „elszaba-
dult” közállapotú helyzetben sok gondot
okoz felismerni a valós jogok és kötele-
zettségek arányait, a közös érdekalap ki-
alakításának, érvényesítésének eszköze-
it, miközben egyre problematikusabb a
faállomány megvédése is. 

Az államigazgatásban sem a helyén
kezelik a szakunkat, pedig az tény, hogy
a napjainkban értük el az erdõterület 2
millió ha-os nagyságrendjét, amely ön-
magában is figyelemre méltó. Ezzel az or-
szág területéhez viszonyított 20 %-os, ill. a
termõterület 26 %-ának hasznosítási for-
máiban való állásfoglalás nem kis szak-
mai felelõsség, a helytállás pedig köteles-
ségünk. A jelzett kiterjedésû területen fel-
újult, illetve létesült erdõ szolgáltatásaival,

olyan értéket akkumulál, amely nem egy-
két évjárat, vagy ciklusok „eredménye”,
hanem évtizedek „terméke”. Ezen túl az
erdõ a 3 legfontosabb hazai megújítható
természeti erõforrások egyike, amellyel
csak távlatos tervek, igen hosszú távú filo-
zófia szerint lehet gazdálkodni. Azt nem
lehet az idõszakosan változó irányzatok-
nak alávetni illetve aktuális „eszközévé”
„degradálni”. Ugyanis az erdõ biodiver-
zitásával olyan életközösség, amely eb-
ben a minõségében nemzeti vagyonként
szolgálhatja – távlatosan is – a helyi kö-
zösségeket, a társadalmat és a nemzet-
gazdaságot. Tartamos gondozásáért –
amely a fenntarthatóság követelményei-
vel egybeesik – használatának optimális
formáiért e szakágnak kell tisztességgel
szolgálni az érdekeit érvényesíteni. 

E vonatkozásban szükségszerû,
hogy – ebben az értékválságos idõszak-
ban – az erdei életközösség forgalom-
képességét fokozottan korlátozottá kell
tenni, mert állami vagyonkénti kezelése
kockázatos jelekre is utal, különösen
akkor, ha a tulajdonjog – természetel-
lenesen – az Élet-közösségek – ter-
mészetes ökoszisztémák – fölé helye-
zõdne. Az állami vagyon bizonyos ele-
mei forgalomképességének és haszná-
latának lehetséges ugyan több változa-
ta, de pl. más megítéléssel kezelhetõk
azok a monokultúra jellegû faültetvé-
nyek – energia erdõk –, amelyeknél a
magánosítás aránya alakulhat aktuáli-
san. Meghatározóbban érvényesülhet-
nek a vállalkozási jellegû piaci szemlé-
let, illetve a „termék”-elõállítás gazdasá-
gi követelményei. A következõ idõszak
kérdései éppen az elõzõ jellegû terüle-
teken jeleznek kockázatokat. 

A téma kapcsán élénk véleménycsere
alakult ki, amelyben részt vettek: dr. Er-
dõs L., dr. Király P., Tokodi M., Zágoni
I., Schmotzer A., Varga B., dr. S Nagy L..

Vita további tárgyát képezte az erdé-
szetnek, az összevont szakigazgatáshoz

Gondolatok egy tanácsülésrõl
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való tartozása, mivel a szakfelügyelet ellá-
tásának kritériumai közel sem hasonlóak
a rövid termelési ciklusú szakágazatok
rendszeréhez, meghatározó szempontjai-
hoz. Az ilyennel történõ összevonása,
vagy a túl tagolt megosztása elõrevetít
olyan gondokat, amelyekre körvonalazó-
dó elképzelések több nyugtalanító elõje-
leket hordoznak. A vázolt gondolatok
kapcsán merült fel a megyékbe integrált
Erdészeti Szolgálat szakszerûtlensége,
amellyel a szakigazgatás egyik legfonto-
sabb táj-determináló szerepköre sérült.
De az állami erdõ vagyonkezelése felté-
teleinek a kidolgozatlansága, – forgal-
mazhatósága? – is hordoz nyugtalanító je-
leket. A természetvédelmi tv. módosítás
várható hatásának iránya szintén rejt nem
kívánatos kockázatokat. Az erdõfenntar-
tási alap „adóvá silányuló” hatása pedig a
(szükségszerû) tradicionális ágazat „vég-
ítéletét” jelentheti, csökkentve a szaksze-
rû erdõkezelés mozgásterét. Nem kívána-
tos elõjelek tapasztalhatók a hazai fahasz-
nosítás terén is. Ma már érzékelhetõ,
hogy a primer faanyag nem mindig a vá-
laszték minõsége szerint értékesül. A „pi-
ac” több tekintetben nem arányosan pre-
ferálja a minõséget, a fából a magasabb
érték elõállítását. A koordinálatlanságot,
szervezetlenséget a korszerûsített faipari
üzemek faanyaghiánya is jelzi stb. 

A tapasztalt „elõjelek” a szakma elég-
telen érdekérvényesítõ képességére uta-
lóak, hiányolva az erdészpolitikusainkat.
Következménye többek között a jól
prosperáló szakképzési bázisaink felszá-
molása, de legalábbis jellegtelenítse stb. 

A véleménycserében elhangzottak-
ról a következõ szakmai összegzés, ál-
lásfoglalás rögzíthetõ.

A nemzetgazdaságnak az erdõ – a
vízzel, géntartalékaival és természeti ér-
tékeivel – olyan stratégiai, megújuló ter-
mészeti erõforrás készlete, amelyet nem
lehet a piaci hatások, a vállalkozási sza-
bályok, rövid távú érdekek értékszemlé-
letében kezelni, mert lehetetleníti a ter-
mészet ökológiai egyensúlyának hosszú
távú beszabályozását, fenntartható mó-
don történõ gondozását.

Erõsíteni kell a szakunk érdekérvé-
nyesítõ képességét, önvizsgálattal segít-
ve a megfelelõ szakpolitikus személyi-
ségek kiválasztódását.

Az erdõ vagyonkezelésének alterna-
tíváinál az erdõ tartamosságát biztosító
formációt kell megtalálni, támogatni,
megvizsgálva a vízgazdálkodással –
mint szintén megújuló erõforrással –
közös ágazati-irányítás lehetõségeit is.

Az erdõfenntartási alap eredeti funk-
ciója visszaállításának körülményeit

célszerû megvizsgálni és kezdeményez-
ni a módosítás formáit, lehetõségeit.

A fa energetikai hasznosításában
mértéktartóan az energetikai erdõk lé-
tesítésével arányos ütemben ajánlatos
haladni, fejleszteni és a bioenergetikai
egyéb támogatásból az alapanyag-ter-
melõknek nagyobb arányt célszerû ki-
eszközölni.

Folytatni és erõsíteni kell a civil szer-
vezõdésekkel a kapcsolatot, a kockáza-
tot képezõ kérdések megoldásához se-
gítségüket hasznosítani.

A rendezvényeinken és más publici-
tás, média területen fokozni célszerû a
megjelenést, hatékonyabban tudatosítva
az erdõ közösségi szerepét, jelentõségét.

A magánerdõ-tulajdonosokkal ala-
kuló szorosabb együttmûködéssel
egyesítendõk a közös érdekalapok és a
távlatos stratégiai elemek kidolgozása. 

A szakunk elismertebbé – a közbiza-
lom – formálásához szükségszerû a tudo-
mányos egyesületekkel közös igények,
érdekek kidolgozása. A teljesítményük-

kel arányos érdekérvényesítés feltétele
az együttmûködésük erõsítése és a kö-
vetkezetes, határozottabb fellépés. 

Erõsíteni célszerû azokat a szakma-
etikai, együtt-munkálkodási alapokat,
amelyekben a tradicionális értékhordo-
zók beillenek, és az ifjúság, illetve a te-
rületi egységek közös gondolkodását
fejlesztik. 

A célkitûzésekben vázoltak tudatosí-
tásával fokozni célszerû az erdészet és
dolgozóinak teljesítményükkel arányos
elismertségét, a természetvédelemmel
közös érdekalapokon nyugvó együtt-
mûködést. Hiszem „együtt erõ lehe-
tünk, szerteszét gyöngeség!”

A véleménycserét követõen az elnök
megköszönte dr. Pethõ J. elnök úr igen
tartalmas gondolatait, amely közös
hasznunkra válhat, majd kérte a tagsá-
got, hogy a tartalmasabb rendezvénye-
ink témáihoz tegyenek javaslatokat és
az ülést bezárta.

Dr. S Nagy László
elnök

Brazília, az Egyesült Államok és az Euró-
pai Bizottság egy közös kezdeménye-
zést indított útjára, amelyhez India és a
Dél-Afrikai Köztársaság is csatlakozott.
Az akció célja a fosszilis üzemanyag va-
lódi alternatíváját is jelentõ bioüzem-
anyag nemzetközi piacának kialakítása.
A Nemzetközi Bioüzemanyag Fórum se-
gítségével a mezõgazdasági termelésre
alkalmas fejlõdõ országok akár elsõdle-
ges energiaellátókká léphetnek elõ.

A világ etanolpiacának megközelítõ-
leg 75 százalékát uraló Brazília és az
Egyesült Államok mellett néhány újabb
szereplõnek, Kínának, Indiának és Dél-
Amerikában is megvan a lehetõsége sa-
ját bioüzemanyag kialakításához. Egy

nemrégiben napvilágot látott vizsgálat
szerint Brazília önmagában is képes ar-
ra, hogy az elkövetkezõ két évtizedben
etanollal helyettesítse a világ kõolajigé-
nyének tíz százalékát! Ennek hátteré-
ben az áll, hogy az ország – a legna-
gyobb brazil állami olajvállalat, a
Petrobas közremûködésével – mintegy
tizenötszörösére növelheti a cukornád
eredetû etanol termelését. Brazília sike-
rének hátterében 2003 óta a hibrid jár-
mûvek tömegtermelése áll. Ezek az au-
tók vagy tiszta etanolt, vagy 1:5 arány-
ban etanol/benzin keveréket használ-
nak, s számuk országosan mára megkö-
zelíti a 2,6 milliót.

(www.greenfo.hu)

Egy most felfedezett fosszília alapján
egyértelmûnek tûnik, hogy meghosz-
szabbodott bordáik, illetve a közöttük
feszülõ hártya segítségével egyes
õsgyíkok képesek voltak a levegõben
siklani. A Kínában talált lelet több mint
125 millió éves, 15 centiméter hosszú,
de ez magában foglalja az állat 9,5 cen-
timéteres farkát is. A gyíknak mindkét
oldalán 8 meghosszabbodott bordája
található, amelyek között egy kifogásta-

lan állapotban megmaradt szárnyszerû
hártya feszült. A „szerkezet” minden
bizonnyal abban segítette az õshüllõt,
hogy a levegõben vitorlázva rovarokat
zsákmányoljon magának.

(Élet és Tudomány)

Nemzetközi bioüzemanyag-piac

Repülõ õsgyíkok

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!




