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Kóródi Mária környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter és Demszky Gábor fô-
polgármester megbeszélést folytattak a
fôváros környéki erdôk védelmének,
otthonosabbá tételének lehetôségeirôl.
E célok megvalósítását segíti a fôvárosi
önkormányzat 14 millió forintos támo-
gatásán túl a tárca 10 millió forintos fel-
ajánlása. Kóródi Mária és Demszky Gá-
bor találkozóján szó esett Budapest kö-
zeljövôben megszületô Zöld Alkotmá-
nyáról és az ehhez kapcsolódó cselek-
vési, támogatási tervrôl, valamint az
Uniótól igénybe vehetô erdôsítési tá-
mogatásokról.

A Fôvárosi Önkormányzat a már
meglévô állami tulajdonú erdôk támo-
gatása mellett újabb erdôk telepítésével
járul hozzá Budapest zöld környezeté-
nek növeléséhez. Ezért a Fôváros az el-
következô négy évben összesen 400
millió forintot fordít erdôtelepítésre, il-
letve erdôterületek vásárlására. Ebbôl
az összegbôl a Fôvárosi Önkormányzat
Budapest 7 kerületében összesen 68
hektár új erdôt telepít, illetve több tíz
hektár erdôterületet megvásárol. Ez azt
jelenti, hogy az új területen mintegy
egymillió facsemetét ültet a Fôvárosi
Önkormányzat.

Forrás a fôvá-
rosi erdôknek

...az Országos Mezôgazdasági Könyvtár
és Dokumentációs Központ épületé-
ben, Budapest, I. ker. Attila u. 93., a Dé-
li Pályaudvarral szemben.

A Szolgáltatóházban az érdeklôdôk
válogathatnak a mezôgazdasági témá-

ban megjelent kiadványok között.
Szakfolyóiratok, szakkönyvek, számító-
gépek segítségével elektronikus úton
keresheti az érdeklôdô az EU vonatko-
zó újdonságait. Érdemes idôt szakítani a
szolgáltatás tanulmányozására.

Megnyílt az Agrár-szakirodalmi 
Szolgáltatóház...

Van-e álgeszt a bükk
böhöncökben?
Német kutatók az idôs korban
böhöncösödô és álgesztesedô bükkfák
elôfordulását kívánják csökkenteni. A
bükk sokoldalú hasznosíthatósága és ér-
tékes fája sürgôs megoldást követel a je-
lenlegi helyzet megoldására. A Baden-
Württembergi Erdészeti Kutatóintézet és a
Freiburgi Egyetem Erdômérnöki Karának
munkatársai közös kísérletben keresik a
választ a kérdésre, kísérleti területenként
a 20 legvastagabb törzs megvizsgálásával.
Az álgeszt kialakulásának a veszélye a 60
cm-es mellmagassági átmérôjû és 120
éves korú törzsek esetében volt a legna-
gyobb. Hektáronként 100 V-fánál több
törzs kiválasztását nem javasolják, ennél
magasabb V-faszám ugyan a termôhely
fatermô képességének a jobb kihasználá-
sát eredményezné, ám az álgeszt megjele-
nése miatt ez mégsem lenne kedvezô.
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