zás erdõkre gyakorolt hatásainak nyomon követésére és az erdõt érõ kedvezõtlen hatások közül a kutatás által jelentõsnek ítélt további elemek megfigyelésére: pl. az ózon okozta károkra.
A jelenleg hazánkban mûködõ monitoring és figyelõ hálózatot – a klímaváltozásra való felkészülés speciális igényei
szerint – ki kell egészíteni és a szélsõséges helyszíneken, a vándorló erdészeti
klímatípusok határterületein sûríteni kell
a megfigyelési pontokat. Fel kell használnunk a környezõ, fõként a tõlünk délebbre fekvõ országok tapasztalatait is.
Az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ
rendszernek a jelenlegi alrendszerek
fenntartásával, azok bõvítésével, illetve
célvizsgálatokkal biztosítania kell
– a hosszú távú környezeti változások (légszennyezés, felmelegedés) hatásainak nyomon követését;
– a kedvezõtlen folyamatok (rovargradációk, új károsítók, kórokozók megjelenése) idõben történõ felfedezését és
követését, a védelem megszervezését a
regionálistól a nemzetközi szintig;
– a megfigyelt jelenségek elemzését,
szükség esetén intézkedési javaslatok
megtételét.

Hangsúlyosan rá kell mutatni az
utóbbi idõben egyre gyakrabban megjelenõ és egyre nagyobb területeket
érintõ tûzkárokra. A klímaváltozás elõrehaladtával várhatóan egyenes arányban nõ a tûz és viharkárok nagy területû fellépése. Megelõzésükre és elhárításukra mind szervezetileg, mind mûszakilag fel kell készülni.
Erõsíteni kell a tûzesetek megelõzését szolgáló figyelemfelhívó és felvilágosító munkát (média).

Erdõhasználat (fakitermelés)
Paradox módon a globális felmelegedés nemcsak a termõhellyel összefüggõ
erdõgazdálkodási ágazatokat sújtja, hanem új vagy az eddigieknél súlypontosabb igényeket támaszt az erdõhasználattal, a fakitermelési mûveletekkel
szemben is.
A fa sokoldalúan felhasználható termék. A természetes anyagok iránti érdeklõdés növekedésével, az energiahiány elmélyülésével jelentõsége egyre nõ.
Az erdõbõl nyerhetõ nem faeredetû
termékek (például az erdei gyümölcsök, gomba, gyógynövények stb.) is
mással nem, vagy nagyon nehezen he-

Elismerés Szlovákiában
15. alkalommal rendezték meg Szlovákiában, a Lévai Vadásznapokat. Ez az
egyik legnépszerûbb vadászati rendezvény a szomszédos országban, hagyományosan ezrek vesznek részt a több
mint egy hétig tartó programsorozaton.
Nemzetközi konferencia az új szlovák
vadászati törvényrõl, trófeabemutató,
gyermekrajz-kiállítás, országos ifjúsági
vadhívó verseny – csak néhány a mostani rendezvények közül. Az idei év ráadásul azért is számít mérföldkõnek a
rendezvény történetében, mert ebbõl
az alkalomból avatták fel a Léván született világhírû zoológus és Afrika-kutató,
Kittenberger Kálmán emléktábláját a
városban.
A Vadásznapokhoz már a kezdetek
óta vadászati- és természetfilm fesztivál
is kapcsolódik, amely az utóbbi években nemzetközivé nõtte ki magát. Meghaladta a 230-at azoknak a filmeknek a
száma, amelyeket eddig bemutattak Léván. Pályázni mindig három kategóriában – „Vad és természet”, „Dokumentum- és oktatófilm”, valamint „Házi video” besorolással – lehet.
Idén a három kategóriába összesen
21 filmet neveztek. A legtöbb alkotás

Szlovákiából és Csehországból érkezett, Magyarországot öt film képviselte.
A mostani megmérettetésre a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. két filmjét
nevezte be, mindkettõ Linzenbold Attila, nyíregyházi operatõr nevéhez fûzõdik. A Szatmár-Beregi tájvédelmi körzethez tartozó Bockerek-erdõrõl készült film rövid, zenés változata mellett
a térség állami tulajdonú erdeit kezelõ
társaság vadászati tevékenységét bemutató alkotás is a zsûri elé került. Mindkettõ komoly szakmai sikert ért el, hiszen elõbbi a „Dokumentum- és oktatófilm”, míg az utóbbi a „Vad- és természet” kategóriában érdemelt ki második
helyezést.
A filmfesztivál ünnepélyes eredményhirdetésére a Lévai Vadásznapok
gálaestjén került sor, az elmúlt hét péntekén. A serleggel, oklevéllel és tárgyjutalommal járó elismeréseket Szalacsi
Árpád, a NYÍRERDÕ Zrt. Fehérgyarmati Erdészetének igazgatója vette át Léván. A filmek egyébként a magyar nézõk számára sem ismeretlenek, hiszen
korábban mindkettõt több helyi és országos tévécsatorna is mûsorára tûzte.
Vereb István
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lyettesíthetõ emberi fogyasztási igényeket elégítenek ki.
Ugyanakkor a globális felmelegedéssel kapcsolatban – közép és hosszú távon – a klímatípusok eltolódásával szinkronban, országos szinten számolni kell
egyrészt a faállományok teljesítõképessége, másrészt az erdei melléktermékek
mennyiségének csökkenésével. A magas hõmérséklet és a csökkenõ csapadék mellett bekövetkezõ klímatípusvándorlással a szárazabb klímatípusok –
cseres tölgyes és erdõssztyepp – területe
növekedik, amely mind a fatermés,
mind az erdei melléktermékek számára
kedvezõtlen (az eddigieknél feltétlenül
kedvezõtlenebb) feltételeket jelent.
Következik mindezekbõl az is, hogy
csökken a minõségi (értékes) erdõállományok (bükkösök, gyertyános tölgyesek) területe, általában is csökken a hozam, és az erdõgazdálkodás kétirányú
nyomásra számíthat. Az egyik gazdasági eredetû, amely a fokozott mértékû
fakitermeléseket szorgalmazza, a másik
természetvédelmi szempontból azokat
a területeket is oltalom alá akarja helyezni, ahol az ilyen jellegû védelmi
munka már csak rövid távú lehet.
Az újszerû körülmények újszerû feladatokat fogalmaznak meg a fakitermelési mûveletek szervezésével kapcsolatban is:
– a tarvágások egyedi nagyságának
további csökkentése korlátozni fogja a
nagygépes fakitermelési technológiákat
(elsõsorban a hosszú távon is megmaradó természetszerû erdõállományokban);
– a természetszerû erdõkben a teljesfás és vonszolásos munkarendszereket
környezetkímélõ technológiákkal kell
helyettesíteni;
– a rövidfás munkarendszereket (a
keréken gördülõ rakományt) kell
elõnyben részesíteni;
– fokozott figyelmet kell fordítani a
visszamaradó faállomány törzsvédelmére;
kerülni kell a talaj- és gyökérkárokat,
amelyek lejtõs területen (az idõjárás
várható extrémitásaira tekintettel) jelentõs felületi elfolyással és erózióval járnak;
– fontos a megfelelõ közelítõ úthálózat.

Erdõrendezés
Kétségtelen, hogy a globális felmelegedés – az erdészeti szakterületek közül –
a legnagyobb kihívást az erdõrendezéssel kapcsolatban támasztja. Köztudott,
hogy az erdõtervek készítésénél – például a célállományok megválasztásánál –
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