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Európában és általában a világon az er-
dészeti ipar átmeneti állapotban van. A
vállalatok tulajdonosokat cserélnek és
egyre újabb és erôsebb szervezetek jön-
nek létre. A fúziók nyomán egyre na-
gyobb és erôsebb egységeknek uralko-
dó piaci pozíciójuk van. Ezzel egy
idôben a kisebb cégek elfoglalják a pia-
ci réseket és ott tesznek szert kulcspozí-
cióra speciális termékeikkel. Ez a szer-
kezeti átalakulás gyorsítja az ipar glob-
alizációját is, amit az egyre növekvô
verseny ösztönöz.

Amit Svédországban vagy Európa
más részein, illetve a világban látunk,
az egy világméretû, multitechnológiai
ipar kialakulása. Szemtanúi vagyunk
egy modern erdészeti ipar születésé-
nek, amely elôkészül a jövôvel való ta-
lálkozásra a legfejlettebb szakértelem-
mel, a legjobb technológiával és a leg-
jobb termékekkel.

Az egyik legfigyelemreméltóbb fej-
lesztés a kölcsönösen elônyös kapcso-
lat az ipari technológia és a gyorsan fej-
lôdô információs technika között. Ez a
kreatív kapcsolat pozitív hatással van
mind az információs technikára, mind
az erdészeti iparokra. Ez a hatás vonat-
kozik az információs technikára, mint
egyrészt a termelési folyamatokat segítô
tényezôre, másrészt mint a piaci növe-
kedés hajtóerejére. Napjainkban az in-
formációs technika legfejlettebb és szé-
les körû alkalmazását megtaláljuk az er-
dészetben, a fûrészüzemekben és a pa-
pírgyártási folyamatokban. Egy korsze-
rû papírgép minimum 150 számítógé-
pes rendszert foglal magában. Így a leg-
elképesztôbb lehetôségek nyílnak meg
a radikálisan új tulajdonságú fa- és pa-
píripari termékek elôállítása elôtt.

Az erdészeti iparok termékeinek pia-
ca növekszik. A papír és fa iránti igény
úgy növekszik, mint ahogyan az általá-
nos életszínvonal, a kereskedelem,
ahogy a mûveltség terjed, ahogyan a hi-
giénia és az egészségvédelem fejlôdik.
És ahogy mindannyian tudjuk, az infor-
mációs technika folyamatos fejlôdése
állandó növekedést jelent az informá-

ciótermelésben és a hosszú távú keres-
kedelemben, ami a két kulcseleme a
nyomópapírok, az irodai papírok, a
csomagolóanyagok és más papíripari
termékek nagyobb mértékû fogyasztá-
sának.

Egy olyan világban, ahol a népesség
növekszik és ezzel együtt nô a források
hiánya is, az erdészeti ipar igen külön-
leges szerepet tölt be. Ha megoldjuk
azokat a problémákat, amelyeket a ki-
merülô források és a környezeti hatá-
sok okoznak, a megújuló források és a
fenntartható termelés felé kell néznünk.
Az erdészeti ipar – amelyik a megújuló

forrásokra, a környezetbarát eljárásokra
épül, és olyan termékei vannak, ame-
lyeket újra fel lehet dolgozni – kulcssze-
repet kap a jövô társadalmában, amely
az ökológiai életképességen alapszik.

Ha a globális felmelegedésbôl adó-
dó fenyegetettségre gondolunk, a
megoldások kulcselemeit is az erdôk-
ben találhatjuk meg. Mivel az erdésze-
ti iparok eljárásai – tekintettel arra,
hogy a megújuló erdôkre épülnek –
megkötik a szenet, akár az élô állo-
mányban, akár az erdészeti termékek-
ben, az ipar elmondhatja, hogy termé-
szetes módon küzd az üvegházhatás
ellen. A papír és a fa növekvô felhasz-
nálása gyakorlatilag pozitív hatást gya-
korol a szén-dioxid egyensúlyra. Va-
gyis: minél több az erdô és minél több
erdészeti terméket használunk fel, an-
nál jobb lesz a klíma.

(Skogs Industrierna, Special EU edi-
tion, 2001. 2. p.)

Változóban a világ erdészeti*
ipara

(Björk Hägglundnak, a Svéd Erdészeti Iparok
Szövetsége elnökének gondolatai)

* A nyugat-európai terminológia a cellulóz-
és papíripart is az erdészeti iparok közé
sorolja. (Szerk.)

Tizenegy felnôtt – Ausztriából, Német-
országból, Romániából és Észtország-
ból – és egy híján húsz gyermek vett
részt Ravazdon az uniós bevezetés elôtt
álló erdei iskolák módszertani bemuta-
tóján.

“Mit tegyünk a hátizsákba?” – a kis-
iskolások a Kisalföldi Erdôgazdaság
Rt. ravazdi erdei iskolájának tantermé-
ben ennek megbeszélésével kezdték a
tegnapot. Az alapos felkészülést a he-
lyi erdészettörténeti múzeum megte-
kintésével folytatták, és csak ezután
indultak a terepre, a Sokoró szélén
meghúzódó cserkésztábor környéké-
re. Odafönt két csoportra oszlottak. A
társaság egyik fele rövid túrára indult,
míg a hátramaradók levéllenyomatok
készítésébe mélyültek. A nemzetközi
„zsûri” – mûvészek, sportemberek,
természetpedagógusok – elragadtatás-
sal figyeltek az apróságok lelkes
együttmûködését vezetôikkel. Olyan,
laikusok számára talán különösnek tû-
nô finomságokra figyeltek közben,
hogy például nem jelent-e túl nehéz
feladatot az elsôs kisdiáknak kétféle
tölgylevélrajzolat különbségeinek rög-
zítése.

Kovátsné dr. Németh Mária, a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem gyôri taní-
tóképzô karának fôigazgatója, az erdei
iskolák módszertanának hazai megala-
pozója elmondta: gyakorlatilag a hazai
program európai uniós auditjának lehe-

tünk tanúi. A vasárnapi, késô estig tartó
konferenciát követôen tegnap a terep-
gyakorlatokon cseréltek eszmét a szak-
emberek.

A jól vizsgázott magyar programot a
külföldiek átveszik, hazai viszonyaik-
hoz alakítják, nemzeti sajátosságaiknak
megfelelôen kiegészítik. Ezzel egy idô-
ben kezdôdik és három évig tart a ma-
gyar program interaktív nemzetközi
próbája. Az uniós célkitûzés az egyes
nemzeti tapasztalatok, kiegészítések
„összefésülése”, hogy a program Euró-
pa országaiban általánosan ajánlható le-
gyen.

(Kisalföld)

* * *

Debreceni Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, a Nyírségi Erdészeti Rt., a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága
és a Diószegi Sámuel Erdei Mûvelôdés
Háza Regionális Környezet Természet-
védelmi Oktatóközpont

az Erdôk Hete
debreceni rendezvénysorozata alkal-

mából a Debreceni Nagyerdô Napjára,
„Én vagyok házad ajtaja, bölcsôd fája...”

Vass Tamás
fafaragó kiállítást rendezett.

Ez alkalommal megkoszorúzták a
védetté nyilvánítás emlékoszlopát, és
sor került „Az év fája a nyír” középisko-
lás dolgozatok díjkiosztására.

Uniós erdei iskola


