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„Elegendô, ha az igazság egyet-
len egyszer, egyetlen elmében
megjelenik, és többé már semmi
sem tudja megakadályozni ab-
ban, hogy mindent hatalmába
ejtsen és mindent felégessen.”
Talán nem tûnik túlzásnak
Pierre Teilhard du Chardin gon-
dolatát idézni az 1994. évi nosz-
vaji Erdô és klíma konferencia
kiötlôi kapcsán. Az erdeink álla-
potának javítása érdekében
meghirdetett összefogás mind
az erdészek, mind az ökológu-
sok, mind a meteorológusok
közül sok szakembert toborzott
egy táborba. A konferenciáról
megjelentetett kiadvány 40 elô-
adás címét tartalmazza, a végén
egy ajánlással, amely a 80 részt-
vevô közös véleményét tükröz-
te. Ez az ajánlás utalt a globális
ökológiai rendszer korábbi
egyensúlyának veszélyeztetett-
ségére, s arra, hogy milyen nagy
ebben az ember felelôssége. Ta-
lán a lényeget leginkább a kö-
vetkezô mondat fejezi ki: A
problémák ismeretében újra kell
fogalmazni az erdôk és az erdôgazdál-
kodás szerepét és jelentôségét, mivel az
erdô fontos tényezô az élet számára
kedvezô klíma megôrzésében.

A második Erdô és klíma konferenci-
át három év elteltével rendezték meg
Sopronban, amely iránt hasonló érdek-
lôdés mutatkozott. Ennek a konferenci-
ának a keretében avatták fel az egyetem
botanikus kertjében Botvay professzor
mellszobrát, a termôhelyismeret-tan el-
sô nagyhírû professzorának 100. szüle-
tési évfordulója alkalmából. A rendez-
vény értékelése során a Magyar Meteo-
rológiai Társaság Választmányában fo-
galmazódott meg a vélemény, hogy eb-
ben a témában még sok lehetôség van,
érdemes ezt az eszmecserét három-
évenként megrendezni. Így került sor
2000-ben Debrecenben a harmadik, és
2003-ban Bakonybélben a IV. Erdô és
klíma konferenciára, de ezenközben ki-
alakult az a hagyomány is, mely szerint
a helyszínt az ország keleti és nyugati
felén váltakozva választjuk ki.

Bakonybél ideális helyszínnek bizo-
nyult a konferencia megszervezéséhez.
Amint ezt az Állami Erdészeti Szolgálat

Veszprémi Irodájának igazgatóhelyette-
se, Bús Mária által vezetett elsô esti sé-
tánk alkalmával megtapasztaltuk, ez a
település szervesen kapcsolódik a Ba-
kony erdeihez, még bencés hagyomá-
nyaival is.

Az elhangzott elôadások részben ég-
hajlatunk múltjáról, jelenérôl, általunk
belátható jövôjérôl, részben az erdô és
az atmoszféra kapcsolatáról, az erdô
mikroklímájáról, részben a meteoroló-

giai ismeretek gyakorlati alkal-
mazási lehetôségeirôl, illetve az
ember által elôidézett környeze-
ti változások erdeinkre gyako-
rolt hatásáról szóltak.

A központi témának talán a
vizet jelölhetnénk meg, hiszen
az elôadásokban a legtöbbször
erdeink vízgazdálkodásával
kapcsolatos fogalmak jelentek
meg. Szó esett az erdeink vízel-
látottságának változásairól, víz-
gazdálkodási szerepérôl, a faál-
lományokban, faegyedekben
mozgó víz mennyiségi és minô-
ségi változásairól, de még az
energetikai témájú elôadások is
kapcsolódtak a vízforgalomhoz. 

Örvendetes, hogy az elôadá-
sok túlnyomó többségében meg
lehetett találni a kapcsolódást a
gyakorlathoz, s a szakmai kirán-
duláson is találkozhattunk a me-
teorológiai ismeretek gyakorlati
alkalmazásának kitûnô példái-
val. Az elôadások színvonalát,
tudományos értékét a várhatóan
ôsszel megjelenô kötetbôl is-
merhetjük meg, hiszen ez is ha-

gyomány az erdô és klíma konferenciák
történetében. 

Amint a bevezetô elôadás is a szakte-
rületek találkozásairól és kölcsönhatá-
sairól szólt, a három nap szinte a folya-
matos párbeszéd jegyében zajlott. Júni-
us hatodikán, amikor elbúcsúztunk,
minden meteorológus egy kicsit erdész,
s minden erdész egy kicsit meteoroló-
gus is lett.   
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A  IV. Erdô és klíma konferencia
Bakonybélben

A soproni Erdészeti Technikum
szeretné felvenni a kapcsolatot az
1953-ban végzett diákjaival. Kérjük
az erdôgazdaságokat, erdészete-
ket, kollégákat, hogy akik tudnak
olyan erdész technikusokról, akik
50 évvel ezelôtt a soproni iskolá-
ban végeztek, jelezzék azt nekünk
a következô címen:

NYME Roth Gyula Gyakorló Szak-
középiskola és Kollégium

9400 Sopron, Szent György u. 9. 
Telefon:  99/ 506 470

Dr. Rónai Ferenc 
igazgató
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(végzõs vadgazdamérnök)
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Budapesten vagy környékén:

06-30-313-6750

Helyreigazítás:
A júniusi számban megjelent Kurdi
István cikkének címe helyesen:
„Telepítsünk újra erdôt”, a szöveg-
ben a név helyesen Benedek Fülöp.


