
A 3. Erdõpedagógiai konferencia
Luxemburgban

2008. június 11-13-a között rendezték a
luxemburgi Lultzhausenben a 3. Euró-
pai Erdõpedagógiai Konferenciát

A magyar szakembereket Szabó La-
jos, az Országos Erdészeti Egyesület Er-
dészeti erdei iskolai szakosztály titkára,
valamint Sarf György, a Vadex Zrt. peda-
gógus munkatársa, a szakosztály tagja
képviselte. A konferencián Európa mint-
egy 15 országából voltak résztvevõk.

Emlékezetes, hogy az elsõ nemzet-
közi erdõpedagógiai konferencia szín-
helye három évvel ezelõtt a soproni er-
dei iskola volt. A kezdeményezés egy
osztrák erdõpedagógus érdeme.

A plenáris ülések fõ témája az erdõ-
pedagógia célja és jövõje volt. 

A konferencián sor került közös faül-
tetésre is: a résztvevõk a hazájukból vitt
fát helyezték földbe. A magyar küldött-
ség tagjai egy kislevelû hársat ültettek el.

A német erdõtulajdonosok, a ter-
mészetvédelem és a modern

technológia 
A többszörös védelmet élvezõ erdõk-
ben a fakitermelési mûveletek megszer-
vezése különleges feladat az erdõbirto-
kosok és az erdészeti szakemberek
számára.

A német erdészeti és faipari ágazat
szereplõi tudatában vannak, hogy mit je-
lent az éghajlatváltozás elleni próbálko-
zásokban a faanyag használata – szén-
dioxid-megkötõ nyersanyagként és üzem-
anyagforrásként –, de  elkötelelezettség-
gel viseltetnek az érzékeny erdei öko-
szisztémák gondos hasznosítása iránt is.

Egyfelõl korlátozott  mértekû az er-
dei munkákra rendelkezésre álló mun-
kaerõ (humán erdõforrás), ugyanakkor
foglalkoztatás egészségügyi szempon-
tok (egészségre veszélyes és biztonsági
okok) gátolják a kézi munka fokozott
igénybevételének lehetõségét, másfelõl
a fogyatkozó számú erdõtulajdosok is-
kolázottak és szakmailag jól képzettek.

Ezért az AGDW elnöke a géphaszná-
lat fellendülését vetíti elõre a magáner-
dõkben. 

– Növelni kell a gépekkel elvégezhe-
tõ munka arányát, ha több faanyagot
akarunk mobilizálni a kis területen gaz-
dálkodó, és igen kicsi magánerdõkben.
Ez csak akkor valósítható meg sikeresen,
ha a beszállítóknak, a szerzõdött vállal-
kozóknak megbízható technológiával és
jól képzett szeményzettel van kapcsola-

tuk. Az állományokban mininimális kárt
okozó kiváló erdészeti munkának, a be-
avatkozásoknak elõfeltételei vannak,
melyek segítenek meggyõzni az erdõbir-
tokosokat a fakitermelés fokozásáról –
mondta a szakember.

Ennek további versenyserkentõ hatá-
sa lesz. A modern erdészeti technológia
felhasználásával, minden évben 80 millió
köbméter fát termelnek ki Németország-
ban 11 millió hektáron. Ennek a mennyi-
ségnek már több mint a felét teljesen
gépesített eljárással termelik ki. A leg-
több erdõ védett termõhelyen nõ, példá-
ul vízvédelmi zónában, természetvédel-
mi vagy tájvédelmi területen. Sok a több-
szörös védelmet élvezõ erdõ is. A fakiter-
melési mûveletek megszervezése ezeken
a területeken különleges feladat az erdõ-
birtokosok és az erdõben munkát vég-
zõk számára. Mivel Németországban a
legtöbb erdõ közösségi vagy magántulaj-
donban van, ezért az erdei életközösség
fajváltozatosságának megõrzése csakis
az erdõtulajdonosokkal való szoros
együttmûködéssel lehet sikeres. 

Prinz Salm következtetése szerint a
természet védelme és az erdõ használa-
ta nem mond ellent egymásnak, hanem
ugyanazon érem két oldala. 

Az Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Waldbesitzerverbände (német erdõbir-
tokosok szövetsége) 2 millió német ma-
gán és közösségi erdõtulajdonos érde-
keit képviseli.

Megalakult a világ bioenergetikai
szövetsége

Május 27-29 között, ismét a  svédorszá-
gi Jönköping adott otthont  a nemzet-
közi bioenergetikai talákozónak. 

A Világ Bioenergiája 2008 rendez-
vény a know how világától a show how
világáig elképzelés jegyében, nagysza-
bású eseménysort (konferenciákat, te-
repi kirándulásokat és kereskedelmi
bemutatókat) foglalt magába. 

Az esemény célja a bioenergetikai
technológiák és megoldások kereske-
delmi, gazdasági megvalósításának
népszerûsítése volt. 

A világ bioenergiája találkozó meg-
erõsítette, hogy ez a konferencia és vá-
sár a világ legjelentõsebb  találkozóhelye
a jövõ energiatermelõinek. Maud Olofsson,
svéd vállakozás- és energiaügyi minisz-
ter  arról beszélt, hogy a világ döntésho-
zói és gyártói a svédországi Jönköping-
ben történelmet írnak. Ennyire fontos a
bioenergetikai világtalálkozó.

A döntéshozók, köztük Waldemar
Pawlak, a lengyel gazdasági miniszter
és miniszterelnök-helyettes, Alfonso
Gonzalez Finat, az Európai Bizottság
energiaügyi fõtanácsadója, és Marcos S.
Jank, a brazil etanoltermelõk többségé-
nek képviselõje, mintegy 60 országot
reprezentáltak. Világosan megmutatko-
zott, hogy a bioenergia már egyre ke-
vésbé csak klíma projekt,  mindinkább
a globális növekedés  meghatározó je-
lentõségû kérdésévé válik. A bioüzem-
anyagok sokkal inkább a fókuszba ke-
rültek, mint korábban, mert a bioüzem-
anyagok területén – a részvevõk szerint
– közel a nagy áttörés. A 200 kiállító
vállalat fele Svédországon kívülrõl ér-
kezett, és a vásárt 5564 érdeklõdõ láto-
gatta meg.

A bioenergetikai szervezet célja,
hogy terjessze a bioenergia fenntartha-
tó, gazdaságilag hatékony alkalmazá-
sát. Az új világszervezet részt vesz majd
minõsítõ rendszerek kidolgozásában,
és segíti többek között a bioüzemanya-
gok szabványosítását. 

A cseh medve átjáró terve 
Jablunkov határvároska lakóinak ha-
ragját kiváltotta a cseh környezetvédel-
mi minisztérium bejelentése, melynek
értelmében a Szlovákiába vezetõ autó-
pályán a minisztérium medvéknek
szánt felüljáró létesítéséhez különített
el fél milliárd koronát – olvasható a ra-
dio.cz oldalon. 

A szlovák medvék ugyanis, állítólag
átjárnak a Cseh Köztársaságba, és sehol
sem tudnak átkelni az autópályán. Jab-
lunkov városka lakói azt mondják, har-
minc éve nem láttak medvét a vidéken,
és õrültségnek tartják, hogy ilyen döb-
benetes pénzeket költsenek a medvék
számára elkészítendõ híd felépítésé-
hez, amikor olyan híd sincs, ahol az
emberek át tudnának kelni az autópá-
lyán. Érvelésük talán kicsinyességnek
tûnhetne, ha eltekintenénk attól a tény-
tõl, hogy az elmúlt évben 14 személyt
ütöttek el átkelés közben, hárman kö-
zülük a helyszínen életüket vesztették.
Mivel az önkormányzatnak hiányoznak
az anyagi eszközei egy felüljáró meg-
építéséhez, és mivel a közelben nincse-
nek medvék – talán Jablunkov város la-
kói is használhatnák a medvék számára
készülõ átjárót, amikor senki sem látja.
A medvéknek biztosan nem lenne kifo-
gásuk ellene.

(ForestPress)
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