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dészeti témájú kiállítások, valamint októberben az Erdõk He-
te rendezvénysorozat. 

– Ezt még felsorolni is sok, nemhogy szemmel tartani. 
– Azért nem reménytelen a helyzet, hiszen az egész itt is

csapatmunka, amit természetesen össze kell fogni, és arra tö-
rekedni, hogy a rendezvények eredõje egy irányba mutasson,
az erdészek jobb megítélésének irányába. Túlzás nélkül állít-
hatom, hogy frenetikus napokat élhetnek meg a Pécsre láto-
gatók, hiszen még nem említettem – gondolom köztudott –
az EU Kulturális Fõvárossal való egybeesést. Természetesen
ezt a momentumot nem hagyhattuk ki.

A fõtéren Pécs város polgármestere köszönti az erdésze-
ket, akik – a jelentkezés szerint majd ezren lesznek – elözön-
lik a város központját és felavatják azt az Erdész emlékmûvet,
amirõl már elõttem szóltak.

Kívánok valamennyi programunkhoz jó szórakozást, hasz-
nos beszélgetést, kellemes idõtöltést, barátságot, emberséget. 

No, és még valami… Szíveskedjenek jó idõt hozni a tarisz-
nyában. 

Pápai Gábor

Führer E.–Rédei K.–Tóth B.: 

Ültetvényszerû fatermesztés 1. 
(2. átdolgozott és bõvített kiadás) 
(Agroinform Budapest 1–245.o.)

A könyv elsõ kiadása 2003-ban jelent meg, ám az azóta eltelt
idõszakban újabb kutatási eredmények születtek, másrészt a
gazdasági helyzet is oly mértékben megváltozott, hogy a kö-
tet felfrissített, korszerûsített ismeretekkel bõvített kiadásá-
nak szüksége felmerült.

A bõvítések többnyire kisebb, inkább részletkérdések
szintjén értelmezhetõ ismeretekre szorítkoznak, ám egy új té-
makör is részletesebb kifejtést kapott az új kiadásban. Jelesül
a faanyag bioenergetikai hasznosításának kérdésére a szer-
zõk újabb fejezettel bõvítették a sokfelé ágazó, gazdag téma-
köröket. Ennek a fejezetnek csírája már az Ültetvényszerû fa-
termesztés 2. kötetében Halupa Lajos tollával készült fejezet-
ben is megjelent, ám azóta a témakör szélesedett, idõszerûsé-
ge jelentõsen fokozódott, ezért a szerkesztõk okosan és a kor
igényeinek megfelelõ tálalásban újra visszatértek ehhez a
szakterülethez, és olyan ismereteket, adatokat gyûjtöttek
össze, amelyek az energiaválsággal (is) küzdõ világunkban
egyre nagyobb szerepet kapnak.

A tervek szerint az EU-szintjén 2020-ra az üvegházhatást
kiváltó szén-dioxid kibocsátásának 30%-kal, 2050-ig 50%-
kal kell csökkennie. Ez az energiaforrások sorában a me-
gújulók 20%-os részarányát tételezi fel. Még inkább sürgetõ-
vé teszik a tervek megvalósulását azok a körülmények,
amelyek között hazai energiaigényünket import útján való-
sítjuk meg. Ebben már a politikai játszmák is helyet kapnak,
ezért kívánatos, hogy saját erõforrásokra támaszkodjunk,
többek között a faültetvényekre is. Vagyis középtávon lega-
lább többezer hektáron javasolja a fejezetíró a nem élelmi-
szeralapú, alternatív földhasznosítási formák keresését. Ter-
mészetesen a biztonságos élelmiszerellátás megteremtésé-
rõl nem mondhatunk le, ám élelmiszertermelésre alig alkal-
mas földterület is bõven akad hazánkban. Az ajánlott meg-
oldás a vidékenként változó és fojtogató munkanélkülisé-
gen is képes lesz javítani, a mezõ- és erdõgazdálkodást
együttesen fejleszteni.

Dr. Szodfridt István




