
2005. augusztus 8-13. között került meg-
rendezésre az Erdõkutató Intézmények
Nemzetközi Szervezetének (IUFRO) hu-
szonkettedik világkonferenciája Bris-
bane-ben, Ausztráliában. Hazánkat dr.
Szabó Ilona és a két szerzõ képviselte.

A Kongresszuson több mint 60 or-
szág közel 2500 küldötte vett részt, akik
a biotechnológiától a falemeziparig és
az oktatástól a környezetvédelemig az
erdészet- és fagazdaság teljes vertiku-
mát képviselték. A résztvevõk közel
800 elõadás és még ennél is több posz-
ter közül választhatták ki a számukra
érdekesnek ítélt témákat. Komoly
szervezõi erõfeszítést igényelt, hogy a
Kongresszust ne darabolják szét a spe-
cializált szakterületek; a plenáris jellegû
elõadásokat szintetizáló, több szakterü-
letet átfogó témáknak tartották fenn. Az
egymással párhuzamos munkacsoport-
ülések számát korlátozták (így is na-
gyon nehezen lehetett követni õket) és
a nagy számú posztert is tématerületek-
re koncentrálva mutatták be. 

A konferencia mottója: „Mérlegen az
erdõ: a hagyomány és a technológia kap-
csolata”. Az egyes szekciókban elhang-
zott elõadások ennek megfelelõen a szû-
kebb értelemben vett erdészeti tudomá-
nyokon messze túlmutattak. Az öt vitain-
dító elõadás mindegyike az erdészeti és
fagazdasági politika és a hozzá kapcsoló-
dó területek egy-egy szeletét reprezentál-
ta (környezeti politika, természeti kin-
csek, trópusi erdõk védelme, fejlõdõ or-
szágok erdõ- és fagazdasága, valamint
tartamosság és a faipar témakörökben). 

Az egyre erõsödõ társadalmi-politikai
elvárásoknak elébe menve a Kong-
resszus a hagyományos erdészeti témák

mellett súlypontját
a szociális-jóléti és
környezeti kérdé-
sekre helyezte át.
Kiemelkedõ gya-
korisággal szere-
peltek olyan aktuá-
lis, „forró” témák,
mint az erdõk sze-
repe a szénmegkö-
tésben, a biodi-
verzitás és a
vízminõség meg-
õrzése, az erdõk
egészségi állapota,
a politika és erdõ-
gazdálkodás kap-
csolata; a diverzitás
(faji és genetikai) jelentõsége; továbbá a
klímaváltozás különbözõ vetületei. De
hallhattunk elõadásokat a bennszülöttek
és az erdészeti vállalkozások kapcsolatá-
ról, az erdészeti felsõoktatás átalakulásá-
ról, a politika és tudomány kapcsolatáról
vagy az emberi egészség és az erdõk
kapcsolatáról. Általánosságban elmond-
ható, hogy az elhangzott elõadások
jelentõs része nem a faanyagnak, mint
megújuló nyersanyagnak a megter-
melésérõl és hasznosításáról szólt (azok
is inkább csak az ültetvényszerû
erdõgazdálkodás problémáit taglalták),
hanem az erdõk egyéb funkcióinak
jelentõségét elemezték.

Az elõadások kapcsán érzékelhetõ
volt az erdõgazdálkodás és azon belül
az erdészeti-faipari kutatás jövõjéért vi-
lágszerte megfogalmazott aggodalom.
Az ágazatban mind a gazdálkodás,
mind a kutatás területén egyre nagyobb
számban jelennek meg más érdekek

képviselõi, akik
fokozatosan átfor-
málják az erdészet
h a g y o m á n y o s
imázsát. A kutatás-
ban világjelenség,
hogy a rendelke-
zésre álló keretek
c s ö k k e n n e k
(egyetlen kivétel a
Koreai Köztársa-
ság), az intézmé-
nyi bázis – beleért-
ve az egyetemi
képzést is – gyen-
gül. Többen meg-
fogalmazták azt az
igényt, hogy mind
a kutatásnak, mind

az oktatásnak sürgõsen alkalmazkodnia
kell a világban tapasztalható változá-
sokhoz: a tudomány mûvelõinek meg
kell találni az utat a gyakorlati felhasz-
nálókhoz, a szakmai és politikai dön-
téshozókhoz. A nagyon erõs természet-
tudományos szemléletet minél gyorsab-
ban ki kell egészítse egy egészséges tár-
sadalomtudományi, különösen szociá-
lis szempontokat érvényesítõ megköze-
lítés. Egyre kevésbé lehetséges az erdé-
szettudományt szûk szakmai alapon
mûvelni: a jövõ a nemzetközi hálózato-
ké, ahol az erdészet-faipar mellett más
területeknek is helyet kell adni, mint a
„tájtudomány”, környezettudomány,
fenntartható fejlõdés, szociológia stb.

A következõ világkongresszust 2010-
ben a dél-koreai Szöulban rendezik.
Igaz, hogy ez a helyszín sincs a szom-
szédban. Az IUFRO az elmúlt idõszak-
ban is támogatta a fiatal kutatók részvé-
telét rendezvényein, ezért nekik nem
árt már most feljegyezni a naptárba az
idõpontot.

Akit a konferencia részletesebben
érdekel, a részleteket világhálón is elol-
vashatja: www.iufro2005.com

Az IUFRO-ról dióhéjban
Az Erdõkutató Intézmények Nemzetkö-
zi Szövetsége (IUFRO) politikailag füg-
getlen (NGO) kutatás-koordináló szer-
vezet, amely tagdíjakból tartja fenn ma-
gát. Néhány önkéntes donor-ország
mellett a fõ támogatást Ausztriától kap-
ja. Az osztrák kormány tartja fenn a né-
hány fõs titkárságot Bécsben, aminek
külön érdekessége, hogy a titkárság két
évvel ezelõtt ugyanabba az épületbe
költözött, ahol több mint száz éve, az
alapító német és osztrák-magyar kuta-
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Az IUFRO 22. Világkongresszusa

Pillantás a Brisbane folyó partján kialakított belvárosi strand-parkból
a city felhokarcolóira – a felvétel „télen” készült! (fotó Mátyás Cs.)

A Brisbane-i városi botanikuskertben egy mesterséges esôerdôben is
sétálhatunk
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tóintézetek (köztük az ERTI jogelõdje)
megegyeztek a szervezet létrehozásá-
ban. A Bécs-Mariabrunn-i egykori ko-
lostorépületben márványtábla emlékez-
tet az eseményre.

Az IUFRO az erdészeti tudományos
együttmûködés egyedülálló világháló-
zata. Az egykori közép-európai kezde-
tekbõl valódi világszervezetté nõtte ki
magát, több mint 650 kutatóintézet és
egyetem kutatómunkáját integrálja. A
tagok között még mindig Európa domi-
nál (az ausztrálok ezért tréfásan EU-
FRO-nak becézik) mintegy 230 intéz-
ménnyel, ebbõl   60 tagintézmény esik
az egykori Kelet-Európára. A 148 ame-
rikai és 125 ázsiai tag azonban jelzi a
hangsúlyok lassú, de folyamatos eltoló-
dását az erdõgazdálkodás közép-euró-
pai értelmezésétõl egy új, globális para-
digma felé!

A kutatás-szervezés az IUFRO nyolc
divízióján belül mûködõ több száz
munkacsoport feladata. A szervezet sa-
ját publikációkat is megjelentet átfogó
témákban, így pl. az erdõmûvelés, er-
dészeti politika, környezetvédelem te-
rületén, fõleg angol nyelven. Emellett
néhány kiemelt területen önálló projek-

teket is fenntart az IUFRO, ezek közül a
legfontosabb a Globális Erdészeti Infor-
mációs Rendszer (GFIS), amely min-
denfajta erdészeti információ hoz-
záférhetõségét és a nemzetközi tudo-
mányos együttmûködést hivatott világ-
szerte segíteni. A GFIS program mellett
megemlítendõ a nemrég elindított
Világ-Erdõ-Társadalom-Környezet
program, amely integrálni kívánja az er-
dészettel szemben jelentkezõ új kihívá-
sokat.

A szervezet aktivitására jellemzõ,
hogy az elmúlt 5 év alatt összesen 336
konferenciát, workshop-ot rendeztek 62
országban, vagyis a földkerekségen 5-6
naponként nyitnak meg valahol egy
IUFRO rendezvényt. A figyelemreméltó
tudományos aktivitás ellenére azonban
ez a szervezet is szembesül a tudomány
és a gyorsan változó társadalmi igények
közötti szakadék mélyülésével. Ennek
elébemenve, az IUFRO a jövõben a
döntéshozók és a politika globális infor-
máció-szolgáltatója kíván lenni mind-
azokban a tudományos kérdésekben,
amelyek az erdõt és környezetét érintik. 

Az IUFRO általában 5 évenként tart
Világkongresszust, az eddigi 21-bõl egy

Magyarországon, 1936-ban került meg-
rendezésre, melynek elnöke Roth Gyu-
la professzor volt. A Világkongresszus
egyben tisztújító rendezvény is. Számos
tisztségviselõ megvált pozíciójától, így e
sorok írója, a genetikáért felelõs helyet-
tes divízió-koordinátor tisztérõl mon-
dott le, helyet adva a fiatalabb generáci-
ónak. Az eddigi finn elnök, R. Seppala
helyett az IUFRO soros elnökéül D.K.
Lee-t választottuk (Koreai Köztársaság),
helyettesei J. Innes (Kanada) és N.E.
Koch (Dánia) lettek. Az új vezetésben
(divíziók és igazgatótanács) Kelet-Ázsia
és Amerika pozíciója tovább erõsödött.
Az európaiak aránya egy harmad alá
csökkent, ami még mindig jól jelzi Eu-
rópa kivételes elkötelezettségét a tarta-
mos erdõgazdálkodásért. 

További információkért javasoljuk
felkeresni a www.infro.org, illetve a
www.iufro.org/scince/gfis/ honlapo-
kat. Bár hivatalosan az IUFRO a német,
spanyol, francia és kínai nyelvet is al-
kalmazza, az információk zöme termé-
szetesen angolul férhetõ hozzá.

(folytatjuk)

Mátyás Csaba

A dél-amerikai Amazonas-medence fo-
lyói gyorsabban lélegeznek – és gyor-
sabban is forgatják vissza a légkörbe az
üvegházhatású szén-dioxidot, mint azt
eddig bárki is gondolta. Az Amazonas
vidékén a szén-dioxid formájában leve-
gõbe jutó szén legnagyobb része legfel-
jebb öt évet tölt fák és más növények
leveleiben, illetve a környék földjébe
zárva. Ez az idõ sokkal rövidebb, mint
ahogyan a kutatók eddig vélték. A
Nature-ben nemrég közzétett ered-
mény megváltoztathatja a globális szén-
körforgásról, a szénnek a föld, a légkör
és a vizek közti kicserélõdésérõl kiala-
kított képünket. Ebbõl a szempontból
különösen fontosak azok a folyamatok,
amelyek a levegõbõl szén-dioxidot
vonnak ki, és az abban lévõ szenet
olyan formában juttatják a talajba vagy
a vizekbe, amelyekben hosszabb idõn
át tárolódhat.

A szén szerves vegyületekben (pél-
dául a növényekben, a biomasszában)
és szervetlen vegyületeken (például a
légköri szén-dioxidban) van jelen. A
növények fontos szerepet játszanak e
két forma egymásba alakításában: a fo-

toszintézisben a légköri szén-dioxid
szerves vegyületként beépül a bio-
masszába, majd a biomassza bomlása-
kor ismét szén-dioxid keletkezik. Az
Amazonas medencéjében a folyókból a
legutóbbi öt év során vett minták izotó-
pos vizsgálata azt mutatja, hogy a fo-
lyók sokkal nagyobb szerepet játszanak
a szén-dioxid légkörbe való visszajutta-
tásában, mint azt korábban vélték.

Emilio Mayona, a Washington Egye-
tem oceanográfusa elmondta, hogy eddig
úgy gondolták: a közel 3,8 millió négyzet-
kilométeres Amazonas folyó medencéjé-
nek trópusi erdõi a fotoszintézis során
gyorsan kivonják a szén-dioxidot a leve-
gõbõl, és a szenet évtizedekig vagy évszá-
zadokig megkötve tartják. Az új mérési
adatok azonban rácáfolnak erre. Az eddi-
gi legnagyobb, egyetlen vízgyûjtõ terüle-
ten végzett szénizotópos kormeghatáro-
zás során kimutatták: abban a hatalmas
mennyiségû szén-dioxidban, amely
visszakerül a levegõbe, sokkal „fiatalabb”
a szén, azaz a folyó vitathatatlanul gyor-
sabban lélegzik, mint azt eddig gondolták.

A folyókba a földekrõl fadarabok, le-
hullott levelek és egyéb szervezetek jut-

nak. Ezeket ott a rovarok, a halak és a
mikroorganizmusok lebontják, és rövid
idõ alatt szén-dioxid formájában vissza-
juttatják a levegõbe, amit aztán az ama-
zonasi esõerdõk ismét magukba zárnak.

Az emberi beavatkozás következté-
ben folyamatosan változnak a földhasz-
nálati szokások, módosul a növényzet
eloszlása és más tényezõk is. Az öko-
szisztéma és a szén körforgása megle-
hetõsen gyorsan reagál minderre.
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Megjött a fagy, sikolt a ház falán,
a holtak foga koccan. Hallani.
S zizegnek fönn a száraz, barna fán
vadmirtuszok kis õsz bozontjai.
Egy kuvik jóslatát hullatja rám;
félek? Nem is félek talán.

Az Amazonas gyorsan lélegzik


