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Az EU kutatástámogatásának sokféle for-
mája van. Ezek közül egy az ún. COST-
akciók támogatása, melynek lényege,
hogy egy jól meghatározott témakörben
dolgozó kutatók maximum négy éven át
rendszeresen konferenciákon vehetnek
részt. Ezeken a konferenciákon közösen
tárhatnak fel problémákat, megismerhe-
tik egymás kutatási stratégiáit, ötleteket,
adatokat ismerhetnek meg. Mindezek se-
gítségével részben országos, részben eu-
rópai szintû új tudományos eredmények
születhetnek.

A COST-akciók közül nagyon aktívak
azok, amelyek erdészeti témákkal foglal-
koznak. Ilyen volt az erdôrezervátumok
témakörében szervezett E4 jelû – már be-
fejezôdött –, valamint a másfél évvel ez-
elôtt kezdôdött E21 jelû akció. Mindkét
akcióba Magyarország is intenzíven be-
kapcsolódott.

Az utóbb említett E21-es akció témája:
„Az erdôk és az erdôgazdálkodás hozzájá-
rulása az üvegházhatás mérsékléséhez”.
Ebben a témában eddig már két work-
shop került külföldön megrendezésre. So-
mogyi Zoltán (ERTI) meghívására a kuta-
tók harmadik, már konferencia méretû
összejövetelére Budapesten 2001. április
25–28. között került sor.

A konferencia iránt a vártnál is na-
gyobb érdeklôdés nyilvánult meg. Az em-
lített elsô két workshopon mintegy 45-45
fô vett részt; a budapesti rendezvényen a
87 bejelentkezett közül 85 külföldi jelent
meg. Összesen 23 országból érkeztek
résztvevôk; a volt kelet-európai tömb or-
szágaiból Litvánia 1, Csehország 4 és Ro-
mánia 1 fôvel képviseltette magát. A ven-
dégek között európai hírû professzorok
(pl. Melvin Cannel), az EU kutatóintézeté-
nek (JRC, Ispra, Olaszország) jeles kutatói
(pl. Helmuth Loewe) és számos európai
kutatóintézeti, egyetemi, minisztérium, ill.
NGO-k.

A konferencián tárgyalt fôbb témák az
alábbiak voltak:

– Az erdôk szerepe az üvegházhatású
gázok körforgalmában

– A biomassza, valamint a fatermékek
széntartalmának meghatározása

– A talajok széntartalmának meghatá-
rozása

– A szénkészletek leltározásának mód-
szerei regionális és európai szinten

– A klímaváltozás hatásainak csökken-
tését szolgáló erdôgazdálkodási módsze-
rek gazdasági és szociális hatásai

– Az erdôgazdálkodási módszerek ha-
tásai az ökoszisztémák széntartalmára

A konferencián Rédei Károly üdvöz-
lô szavai után, az akció vezetôjének be-
vezetôjét követôen Somogyi Zoltán tar-
tott rövid megnyitó elôadást. Ezután
két, esetenként 3 szekcióban folyt a
munka. Összesen 33 elôadás hangzott
el. A helyi tanulmányút során a magyar
és a budai erdôk és erdôgazdálkodás
bemutatásán kívül szó esett a hazai,
szénlekötési szempontból sem elhanya-

golható jelentôségû erdôtelepítési lehe-
tôségekrôl is.

A konferenciát az osztály szinte teljes
egészében önerôbôl szervezte meg. Az
elôkészítésben és lebonyolításban az
osztály részérôl Hunyadi László, Szabó
Gyula, Szimet Zsolt és Szabados Ildikó
vett részt. Az elôkészítésben Pôcze Ta-
más, a lebonyolításban pedig az ERTI
Ökológiai Osztályáról Sitkey Judit és
Kurucz György segített. Mindannyiukat
elismerés illeti meg az odaadó, lelkes, a
mindenkori feladatra koncentráló mun-
kájukért, amely nélkül az egyébként
mindenben sikeres konferencia nem lett
volna lebonyolítható.

Somogyi Zoltán

Beszámoló az ERTI Erdômûvelési Osztálya
által megrendezett konferenciáról

A nemesnyár-állományok nyesése cím-
mel tartott nagysikerû rendezvényt Jász-
berényben az Országos Erdészeti Egyesü-
let Szolnoki Csoportjának Magánerdô ta-
gozata a mezôtúri fôiskola Vidékfejleszté-
si és Szaktanácsadási Centrum segítségé-
vel.

A május 15-én szép számban (46 fô)
megjelent közönség (erdôtulajdonos, er-
dész, szaktanácsadó és NEFAG Rt. szak-
ember) betekintést nyerhetett a nyesés el-
méleti és gyakorlati ismereteibe.

A Lehel Vadásztársaság meggyespelei
vadászházában Répászky Miklós alelnök
megnyitója után a Kecskeméti Magköz-
pont igazgatója, Barna Tamás vezette be
a hallgatóságot a nyesés rejtelmeibe. A vi-
deofilm-vetítéssel színesített elôadás so-
rán igen részletes információkat kaphat-
tak az erdôtulajdonosok arról, hogy miért
kell, mikor kell, hogyan kell, milyen mér-
tékben lehet és milyen eszközzel célszerû
végezni ezt az értéknövelô beavatkozást.

Ezt követôen az OMMI fôtanácsosa,
Bagaméri Gáspár – az új nemes nyár
klónok egyik legjobb ismerôje – a met-
szések erdôvédelmi vonatkozásait ismer-
tette mélyrehatóan. A nagyérdemû kö-
zönség által feltett kérdések megválaszo-

lása után terepi bemutatóra került sor a
helyi két Erdôgazda Szövetkezet (Portel-
ki, Szelei úti) erdôterületein.

A Jászerdô Bt. elnöke, Száraz Sándor
úgy állította össze az útvonalat, hogy az
képletesen reprezentálja, milyen ered-
ménnyel jár a megfelelô idôben, minô-
ségben elvégzett nyesés, és milyen lesz a
nyáras erdô, ha elmarad – jelen esetében
a kárpótlás elhúzódása miatt – a munka
elvégzése.

A bemutató végén a helyileg használt
fûrészekkel végzett nyesésrôl kaphatott
ízelítôt a szakembergárda Nemes Sándor
erdész vezetésével.

A szakmai programot – a vadászház
udvarán tartott – erdészeti munkaeszkö-
zök forgalmazásával foglalkozó Grube
Kft. termékbemutatója színesítette.

A nap záróakkordjaként baráti beszél-
getés keretében cserélhették ki gondola-
taikat az erdészek és az erdôtulajdono-
sok. A rendezvényrôl a Szolnok TV Erdô-
járó címû magazinja tudósította a megye
közvéleményét.

A szakmai nap nem jöhetett volna lét-
re az ÁESZ erdôfelügyelô Czeglédi István
minden részletre kiterjedô szervezômun-
kája nélkül.

Erdészeti szakmai nap 
Jászberényben
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