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Mondhatni immár hagyománnyá
vált hogy Nagykovácsiban az FVM
Mezõgazdasági és Erdészeti Szak-
képzõ Iskola mellett mûködõ Kas-
tély Vendégfogadó konferenciater-
mében az ERTI egy nagyszabású ku-
tatásról beszámoló rendezvényt
tart. Az éghajlatváltozás és az erdé-
szeti beavatkozás összefüggéseit
vizsgáló program lényegében a szá-
laló és a tarvágás hatásait elemzik a
kutatók. Három éve kezdõdött a
munka, melyet az ERTI és a Magyar
Állami Földtani Intézet közösen
végzett.

„A projekt célja az erdei ökosziszté-
ma a megszokott (hagyományos) gya-
korlattól eltérõ erdõmûveléssel való vé-
delme az éghajlat káros (az erdõ számá-
ra gyors) hatásai ellen úgy, hogy kitün-
tetett figyelemmel vagyunk az adott tér-
ségben kialakult geológiai, kõ-
zettani adottságokra, azok tu-
lajdonságaira, a benne le-
játszódó folyamatokra és
az élõ természeti közeg-
re gyakorolt hatásaira.

A hatásokat meg-
szüntetni nem tudjuk,
de kedvezõbb mûvelé-
si móddal csökkenthet-
jük károkozásukat, ha
az ökoszisztémára ható
gyors változások befolyá-
sát idõben elhúzva, azokat
lassítani próbáljuk. Ehhez
részletesen felmérjük, kvan-
tifikáljuk az erdészeti beavatkozások
környezeti (meteorológiai, talajtani,

agrogeológiai stb.) hatásait, és figye-
lembe vesszük még a domborzat

termõhely módosító hatásait
is” – mondta Szendreiné

Koren Eszter az elõadásso-
rozat fõ szervezõje. 

Terjedelmi okok miatt
nem foglalkozhatunk az
elõadások részleteivel,
csak néhány kiragadott
gondolatot idézünk.
„valamiféleképpen visz-

sza kellene fogni a csapa-
dék elfolyását, vagy lassí-

tani azt, mint ahogy a ha-
zánkon átfolyó vizekét is”

mondotta dr. Szalai Sándor me-
teorológus. Dr. Csóka György, az ERTI

Erdõvédelmi osztályvezetõje rámutatott

hogy a szélsõséges idõjárás fokozza a
károsítók tevékenységét. 1961-2007
között mért adatokkal támasztotta alá
mondandóját.  Szép Tibor tanulmányát a
márciusi Erdészeti Lapokban már olvas-
hattuk. Csépányi Péter a jövõ erdõmû-
velési eljárásait egyértelmûen a Pro Silva
módszereivel hozta összefüggésbe. Ez-
zel kapcsolatban véleményt cserélt Var-
ga Béla és dr. Solymos Rezsõ, egy rövid
vita formájában. 

Az elõadásokat az ERTI könyvtárában
meg lehet tekinteni egyeztetve az idõ-
pontot Mátyus Krisztina könyvtárossal.

A kétnapos tudományos ülés tartal-
mas felvezetõje volt az ERTI által rende-
zett ez évi vándorgyûlésnek. 
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