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2001. január 1-jétôl a Natourplan Zöld-
övezet Tervezô Iroda befejezte a Pilisi
Parkerdô Rt.-n belüli hosszú és sikeres
mûködését és változatlan személyi állo-
mánnyal az Állami Erdészeti Szolgálat-
hoz került. Az új szervezeti egység az
ÁESZ Központján belül tevékenykedik
„Térségfejlesztési és Zöldövezet Terve-
zô Iroda” néven. Az Irodát Halász Tibor
vezeti, munkáját közvetlenül az ÁESZ
fôigazgató-helyettes felügyeli.

Az FVM Erdészeti Hivatala és az érin-

tettek által is támogatott változtatás oka
az, hogy az erdôk nem gazdasági funk-
cióinak felértékelôdése és az erdôknek
a vidékfejlesztésben szánt feladat meg-
követelik a fokozottabb állami szerep-
vállalást, mindenekelôtt az elôkészítési
és a hosszú, ill. középtávú tervezés te-
rületén.

Bízunk abban, hogy az új felállásban
végzett munka továbbra is kivívja a
szakma és a társterületek elismerését.

Csóka Péter

Térségfejlesztési és
Zöldövezet Tervezô Iroda

Führer E. (szerk.): 
Az aszály és belvíz érvényesülé-

se a Nagyalföld erdômûvelésében
(Erd. Tud. Int. kiadv., 2000. 12. sz.)

Hazánkat aligha sorolhatjuk az erdôkben
bôvelkedô országok közé. Ennek hátrá-
nya nemcsak a fakitermelés gyengesége-
iben mutatkozik, de a környezetvédelmi,
tájesztétikai feladatok lemaradásaiban is.
Mindez fokozottan érvényes az Alföld
térségére. EU-hoz csatlakozásunk szán-

déka e téren is megindíthatja a helyzet
orvoslását, nagyszabású erdôtelepítésbe
foghatunk. A szép elképzeléseknek a ter-
mészeti tényezôk mostohasága szabhat
gátat, elsôsorban az aszályos idôjárás
vagy ellentéte, a túl nagy bôségû csapa-
dékhullás és a nyomában megjelenô bel-
víz. Ez utóbbiak lehetôségeit mutatja be
az itt ismertetett munka (fô fejezeteit
Führer Ernô és Járó Zoltán írta).

Az összeállítás a hazai erdészeti ter-
môhelykutatás legjobb hagyományaira
épít, aminek alapjait még Babos Imre
iskolateremtô energiával rakta le. Az Al-
földön dolgozó szakembereink bizto-
san jó haszonnal forgathatják ezt a

A Soproni Egyetemen március 6-án
immáron hetedik alkalommal kerül
megrendezésre az Erdészeti és Faipari
Állásbörze a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdômérnöki és Faipari
Mérnöki Karán.

Sopronban jelenleg okl. erdômérnöki
(10 félév), faipari mérnöki (3 félév), okl.
faipari mérnöki (10 félév) és okl. bel-
sôépítész-mérnöki (5 félév) képzés folyik.

Az állásbörze kiváló lehetôséget
nyújt cégek és hallgatók számára a kap-
csolatfelvételhez. Nemcsak konkrét ál-
lásokról van szó, hanem tanulmányi
szerzôdésekrôl, diplomamunkákról,
szakdolgozattémákról és nyári gyakor-
latról születnek megállapodások. E ren-
dezvényen nemcsak végzôs hallgatók
vesznek részt. Alsóbb évfolyamok is
nagy létszámmal jelennek meg. A meg-

jelenô cégek képviselôinek lehetôsé-
gük nyílik rövid bemutatkozásra, tevé-
kenységük hallgatókkal való megismer-
tetésére. Természetesen személyes
kapcsolatfelvételre is sor kerülhet, min-
den érdeklôdô hallgató a számára szim-
patikusnak vélt vállalat képviselôjével
tárgyalhat és fordítva.

A részvétel feltételei:
A kitöltött kérdôív visszaküldése, va-

lamint cégenként 5000 Ft részvételi díj
befizetése, ami tartalmazza az ebédet 1
fôre, valamint a regisztrálás és a cégek-
rôl szóló nyomtatvány kiadási költsége-
it. Igény esetén szállást biztosítunk
(1000 Ft/fô/éj).

Bôvebb információ:
Ráthonyi Zsuzsanna, 
V. éves erdômérnök-hallgató
30/3-065-067

Erdészeti és Faipari 
Állásbörze

Megjelent

munkát, hiszen az érintett tájak erdé-
szeti politikájának kialakításához érté-
kes segédeszközt vehetnek kezükbe.

A bevezetôt követô fejezetben a
szerzôk az aszály és belvíz fogalmát vi-
lágítják meg, értékelik hatásukat az er-
dôkre. A második fejezet az általánosan
használt termôhelytípus-rendszer alföl-
di erdôgazdasági tájakra vonatkozó ka-
tegóriáit mutatja be.

Teljesen új az aszály- és belvízveszély
kiszámításának módszere. Ehhez kritikus
vízellátottsági mutatót szerkesztettek. Ki-
számítását egy tört adja, számlálójában a
kérdéses táj júliusi és augusztusi átlagcsa-
padéka, míg a nevezôben az elôbbi két
hónap átlaghômérsékletének 1,5-szerese
kap helyet. Ha a tört 0,00–0,60 közötti
eredményt ad, súlyos aszálykárral lehet
számolni, ha 0,61–1,10, csak aszálykár
mutatkozik, a 3,00–4,00-es érték a belvíz-
hatást, míg az ennél nagyobb a súlyos
belvízkárt valószínûsíti. A kimunkált jel-
lemzôkhöz a 100 éves meteorológiai
adatokat használták fel, és ez megadta
azt a lehetôséget, hogy az egyes kategó-
riák elôfordulásának idejét, jelentkezésé-
nek valószínûségét is megjelöljék.

Mindezt erdôgazdasági tájanként be
is mutatják, és ez a mû legértékesebb ré-
sze. Az egyes tájak leírását a táji térkép-
pel indítják, ezt a térség nagyvonalú ter-
môhelyi jellemzése követi, fôleg a vizek
elôfordulásával foglalkozik. Továbbiak-
ban táblázatokban találjuk az egyes hid-
rológiai éveken belüli tárolási, fô vízfel-
használási, fenntartási idôszakok (értel-
mezésük korábban!) és a július–augusz-
tusi, ún. kritikus idôszak csapadék- és
hômérsékletadatát. A két meteorológiai
jellemzô éven belüli alakulását grafikus
ábra szemlélteti a táj valamelyik mérôál-
lomásának adatai alapján.

Az elmúlt idôszakok aszályos és bel-
vizes éveirôl is tájékoztatást kapunk, va-
lamint nagyon hasznos a talajtípusok tá-
jon belüli területadatait felsorakoztató
táblázat. Felsorolásszerûen szólnak a táj
természetes erdôtársulásairól és az ERSZ
adatai alapján közlik az elôforduló fafa-
jok területi jellemzôit. Végezetül néhány
rövid utalás ad eligazítást a táj fafajpoli-
tikai lehetôségeirôl. Minden táj tárgyalá-
sát szép színes erdôkép zárja.

Befejezésül azt mondhatjuk, hogy jó
lenne hasonló feldolgozást készíteni az
ország más tájairól is.

A kötetet ajánljuk az országos irányí-
tó, kutató és oktató szervek szakembe-
reinek, alföldi erdészeinknek és min-
den érdeklôdônek, aki az alföldön er-
dôtelepítéssel kíván foglalkozni.

Dr. Szodfridt István


