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2014 nyarán rendezték meg a második

Európai Agroerdészeti Konferenciát.

Az esemény szervezõje az Európai Ag-

roerdészeti Szövetség (EURAF), házi-

gazdája pedig a Brandenburg Univer-

sity of Technology Cottbus-Senften-

berg volt.

A konferenciát közel 150-en látogatták
meg, kétszer többen, mint két évvel ko-
rábban, ami azt mutatja, hogy megnõtt
az agroerdészeti technológiák iránti ér-
deklõdés. Az elsõ Európai Agroerdé-
szeti Konferenciát „A fák szerepe egy
fenntartható európai mezõgazdaság-
ban” címmel, 2012 októberében tartot-
ták Brüsszelben. Elsõsorban az EURAF
tevékenységének köszönhetõen, a té-
ma akkor már az Európai Parlament és
az Európai Bizottság elõtt is ismert és
széles körben támogatott volt. 

Gaston Franco, az Európai Parla-
ment tagja és a konferencia elnöke sze-
rint az élelmiszerellátás biztonsága, a
környezetvédelem, és az ökológiai prob-
lémák tükrében az agroerdészet arra
ösztönöz, hogy integrált, magas termé-
szeti értékekkel rendelkezõ gazdálko-
dás formájában felértékeljük a fák sze-
repét és alkalmazását. Az elsõ konfe-
rencián több mint 80-an vettek részt,

köztük európai szakpolitikusok és dön-
téshozók, világszerte ismert tudósok,
szakemberek, gazdálkodók és nem
kormányzati szervezetek képviselõi. A
közös cél az agroerdészet szerepének
erõsítése volt a közös agrárpolitikában
(EU KAP).

A második  konferencia „A tudo-
mány és a politika integrációja az ag-
roerdészeti gyakorlat elterjesztése érde-
kében”  címet viselte. Mivel a rendez-
vény fõ célja az volt, hogy elõsegítse az
agroerdészeti technológiák széles körû
európai terjesztését, a hangsúlyt az
utóbbi évek tudományos és szakpoliti-
kai elõrelépéseinek a bemutatására he-
lyezték. De nem csupán az EURAF-ban
kezdetben képviselt tagországok által
összegyûjtött tapasztalatokat ismertet-
ték és vitatták meg, hanem annál jóval
szélesebb körû vitafórum jött létre. 

Az agroerdészeti rendszerekrõl több
évtizedes kutatói és gyakorlati tapaszta-
lattal rendelkezõ nyugat-európai szak-
emberek mellett ugyanis ez alkalommal
több kelet-, és közép-európai ország
képviselõje is megjelent, ami jelzi, hogy
már Európa teljes területén foglalkoz-
nak a hagyományos agroerdészeti tech-
nológiák újraélesztésével és/vagy új tí-
pusú agroerdészeti rendszerek megho-
nosításával. Közülük a cseh, a koszo-

vói, és a magyar kutatók is bemutathat-
ták az elmúlt években elért eredmé-
nyeiket. 

A konferencia remek alkalom volt a
szakmai tapasztalatok cseréjére, külö-
nösen azért, mert ezen a kétévenkénti
eseményen minden olyan európai szak-
ember jelen van, aki a kutatás és gya-
korlat szintjén is több évtizede foglalko-
zik a szakterülettel. Mellettük szerepel-
tek a világ más pontjairól érkezõ elõ-
adók is.  Az idei konferencián elõadást
hallhattunk a Nemzetközi Agroerdésze-
ti Centrum (ICRAF) és a minnessotai
egyetem szakembereitõl is. A szakmai
résztvevõk között pedig képviselte ma-
gát India, Nepál, a Dél-Afrikai Köztársa-
ság, Kanada, USA, Tanzánia, Nigéria,
Ghána, és Kenya is.

A konferenciát záró egész napos
szakmai tanulmányúton a résztvevõk
követendõ példaként szolgáló német-
országi agroerdészeti rendszereket te-
kinthettek meg, amelyek egyben az ag-
roerdészeti technológiák sokrétû fel-
használhatóságát tükrözték. A megláto-
gatott helyszínek között volt a Dél-Wel-
zow-i külszíni lignitbánya és a hozzá
kapcsolódó rekultivációs területek.
Emellett agroerdészeti rendszerekkel
kombinált energetikai és élelmiszer
célú ültetvényekkel, valamint a Spree-
wald környéki hagyományos agroerdé-
szeti rendszerekkel ismerkedhettek
meg behatóbban a kutatók.  

A szakmai fórum mind szakmai,
mind közösségi programok szempont-
jából jól szervezett volt, így számos le-
hetõség adódott arra, hogy a szakembe-
rek a hivatalos programon túl, kötetle-
nebb formában is találkozzanak, be-
szélgethessenek. Az elõadások során
elhangzott tudományos és szakmai in-
formációk mellett a hozzászólások ré-
vén is rengeteg hasznos ismerettel, gya-
korlati tapasztalattal és javaslattal let-
tünk gazdagabbak.  Hasonló konferen-
cián 2016-ban találkozhatnak újra Euró-
pa és a világ agroerdészettel foglalkozó
szakemberei.
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A konferenciát követõ tanulmányút résztvevõi gyakorlati példák helyszíni bemutatásán
keresztül ismerhették meg a németországi agroerdészeti kísérleteket. (A képen lignit-
bánya remediációra váró területe, a távolban agroerdészeti kultúrával rehabilitált rész.) 


