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Dél-Amerika:
Bánffy Endre, Argentína; Egyházi Jó-

zsef, Chile/USA; Erdõssy János, Argentí-
na?; Götze Zoltán, Brazília; Illyász (May)
Ervin, Colombia; Kovács Ernõ, Argentí-
na; May Ottó, Brazil/Arg.; Rákos B. Mik-
lós, Venezuela, Réz Endre, Brazília; Sper-
ling Oszkár, Brazília; Szatmári László,
Argentína; Thuronyi Béla, Brazília; Va-
don Sándor, Argentína; Vági István, Chi-
le; Worschitz Frigyes, Argentína

Egyesült Államok
Asbóth Pál, USA/D-Amerika, Balogh-

Jekei Béla, Csányi Aladár, Farkas Jenõ,
Hajdu Gyula, Jellachich László, Kapácsi
Miklós, Koller Pál, Mindel Alfonz, Mutt-

nyánszky Zoltán, Násfai (Niederman)
Árpád, de Pottere Gerald, Seregély Pál,
Stranszky János, Tóth László József, Svéd-
ország/USA; Vitézy (Früstök) László

Európa
(?)ölich Gyula, Ausztria; ()uriss

László, Ausztria; (?)altenbach Ferenc,
Germany?; Kendeffi Miklós, Ausztria;
Kovács Gyula, Belgium; Király (Kori)
Oszvald, Ausztria; Leich Ottó, Ausztria;
Martinkovics Anton, Ausztria; Nagy
Mihály, Italy; Orth Pál, Ausztria;
Páczner Károly, Ausztria; Seherg Ká-
roly, Germany; Simonkay (Schmotzer)
Gy., Ausztria; Sartorius László, Svájc;
Szeless István, Ausztria; Thiringer Já-

nos, Svédország; Wittelsbach Lajos,
Germany

Ausztrália
Földváry László, Geffert István, Ger-

lay (Klee) Arnold, Kókai József
Canada
Kiss Imre, Plathy Béla, Sallay József,

Sotonyi (Schultz) Károly, Szinay (Neu-
bauer) János

Bujtár Ágoston, Irán; Havas István,
Turkey

Szerepelnek a levelekben, de or-
szág-megjelölés nélkül:

Asztalowsky János, Fábián János,
Modly István, Nagy József, Lengyel Sán-
dor, Székely Elemér, Takács „Cs.”

A 2000-ben aláírt, illetve 2004-ben meg-
erõsitett német-magyar erdészeti
együttmüködési szerzõdés keretében
szerencsém volt látogatást tenni tavaly
év végén Észak-Rajna-Wesztfáliában (a
továbbiakban ÉRW), a Ruhr-vidék szí-
vében.

Roland Migende erdõmérnök  – aki
nem mellesleg egyesületünk tisztelet-
beli tagja – meghívására indultam el 5
napos szakmai tapasztalatcserére és ta-
nulmányutra a Ruhr-vidékre.

A Ruhr-vidék, Nyugat-Németország
legjelentõsebb vidéke, bányák, kohók,
ipari üzemek, füstöt okádó gyárkémé-
nyek hazája – gondolom sokunknak ez
a plasztikus és lehangoló kép villanna
be, hisz a földrajzórák és a szorgos ta-
nulás meghozza gyümölcsét (sic.)

A dortmundi reptértõl 30 km-re talál-
hatjuk meg Arnsberg ódon és szinte érin-
tetlen középkori városát. A várostól 6
km-re már szembeötlik a kétszintes épü-
letkomplexum, az arnsbergi erdei iskola.
Minhármunkat (Roland Migendét,
Christiane Pape dortmundi tanárnõt és
erdõpedagógust – állandó kisérõimet –
és szerénységemet) az erdei iskola igaz-
gatója, Ralf Neuheuser erdõmérnök lá-
tott vendégül. Az „ismerkedési est” rop-
pant szívélyes volt, és ez a szívélyesség
az 5 nap végére, szerénytelenség nélkül
mondhatom, barátsággá vált. Mivel este
érkeztem, a másnap reggel szolgált óriá-

si meglepetéssel:
egy gyönyörü, ter-
mészetvédelmi ol-
talom alatt álló er-
dõtömbben talál-
tam magam, me-
lyet alapvetõen
idõs és középkorú
lágy lombos fafajok
alkottak természet-
szerûen kezelve.
Hihetetlen hangu-
lata van egy ilyen erdõnek, ez kuriózum
nem csak ÉRW tartományban, de orszá-
gosan is. Ideális helyszín egy erdészeti
erdei iskolának, melynek tanulóit 4 na-
pos turnusokban fogadják hetente. Reg-
gel pontban 9-re megérkeztek a gyere-
kek, az arnsbergi általános iskola alsós
tanulói, akik bentlakásos rendszerben
kötött, szervezett programokon vettek
részt. A program kidolgozásánál az er-
dész szakemberek figyelembe veszik az
életkori sajátosságokon kívül az éppen
aktuális tananyagot is, de alapvetõen a
négy nap az erdõrõl, az erdészeti mun-
kákról, erdõgazdálkodásról és nem
utolsósorban az erdészekrõl szól! Az er-
dei iskolai foglalkozásokat erdészek ve-
zetik, bevonva a kísérõ tanárokat is. A
programot elõzetesen egyeztetik az is-
kolai tanárokkal. Hihetetlen volt szá-
momra, hogy az ajánlott programot 99%-
ban elfogadják az iskolák, persze igény

esetén menet köz-
ben is változtatható
de ez nagyon rit-
kán fordul elõ!
Irigylésre méltó,
hogy egy pro-
fesszionális szinten
felszerelt tanmû-

helyt is megismerhettem, ahol minden
tanulónak külön munkapadja van, szó
szerint fúrhat-faraghat, famegmunkáló és
-díszítõ szerszámok széles választéka áll
rendelkezésre, melyet a gyerekek felü-
gyelet mellett használhatnak. Személye-
sen megcsodálhattam, hogy 10 éves gye-
rekek erdész felügyelete alatt díszes séta-
botot faragtak az erdõrõl hozott ágakból.
A munkavédelmi oktatás jelentõségét és
mikéntjét mi sem jellemzi jobban, hogy
még nem történt baleset, pedig a német
gyerekek ugyanolyan elevenek, bohók
és fegyelmezetlenek, mint nálunk. Ju-
ventus ventus! Egyébként a foglalkozá-
sok, a tematika megegyezik a miénkkel,
két különbséggel: az eltérõ jellegû spe-
ciális foglalkozásokon más-más erdész
szakember dolgozik, valamint csak és ki-
zárólag erdész szakemberek vannak az
erdei iskola részérõl. Ars poeticájuk,
hogy erdészeti munkákat és az erdõt az
erdész mutassa be, és ha valaki erdei is-
kolába jön, azt az erdõért és az erdészeti
ismeretekért tegye.

A költség 65 Eu/nap teljes ellátásssal,
de ebbõl csak 12 Eu-t fizetnek a szülõk, a
többit ÉRW tartomány biztosítja, illetve

Erdei iskola a Ruhr-vidéken

(Folytatás a 159. oldalon)
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EU-s pályázatokon nyerik, de a tartomá-
nyi segítség markánsan meghatározó. Az
étkezésrõl saját konyha gondoskodik, a
fûtést pedig egy 100%-osan automatizált
faanyagaprítékos rendszer (a svájci
Schmidt gyár terméke) biztosítja, mely a
2000. évi átadásakor 646 000 DM volt,
mely összeget teljes egészében a tarto-
mány adta.

Találkozhattam a helyi erdészet ve-
zetõjével Günter Damerel, valamint a
régió erdészeti felûgyelõjével Joachim
Böhmerrel is, sõt az a megtiszteltetés
érte személyemen át egyesületünket,
hogy személyesen megismerhettem
Frank-Dietmar Richtert, aki ÉRW tar-
tomány erdészeti és faipari vezetõje! Itt
és ezúton kell köszönetet mondanom
Marjai Zoltánnénak és Szõnyi Laci
bácsinak, hisz nem volt olyan találko-
zás ahol a nevük egy-egy magyarorszá-
gi tanulmányúttal kapcsolatban ne ke-
rült volna dicsérõleg szóba. 

Az erdészet mellett megismerhettem
az arnsbergi génbankot is Heike Her-
mann kollégának köszönhetõen. Itt
már szóba kerültek az erdészeti kutatá-
sokat kurtító anyagi megszorítások is.

Végül, de nem utolsósorban szólnom
kell a Dortmundban tartott Környezetvé-
delmi kerekasztal-konferenciáról is, ahol
a tartományi zöld szervezeteken kívül
részt vettek az érintett minisztériumok
képviselõi is, nem ritkán és ezúttal is ál-
lamtitkári szinten. Számomra példaérté-
kû volt a hivatalos és civil szervezetek

együttmüködése, szinte tökéletesnek
mondható összhangja. Az összejövetel
egyik meghatározó témája volt az idén
március 31. és április 2. között megtartan-
dó UNESCO Környezetvédelmi Konfe-
rencia Bonnban, mely hat fõbb témakört
ölel fel, a legfontosabbal kezdve: globális
felmelegedés, egészségvédelem, gazda-
sági környezet, energialehetõségek, kör-
nyezetvédelem, természetvédelem. A tar-
tományi Természetvédelmi Akadémia ré-
szérõl a levezetõ elnök, Peter Schütz fel-
kért, hogy mondjak pár szót a magyar
környezet- és természetvédelmi problé-
mákról, hisz õt idézve: „általam nemzet-
közivé vált a kerekasztal”.

Két problémát említettem szûkebb
pátriámból, az osztrák bõrgyárak
szennyezését a Rábán, valamint a
Szentgotthárd mellett építendõ osztrák
szemétégetõt és ennek várható hatá-
sait. Megdöbentett megdöbbenésük,
ugyanakkor ígéretük megnyugtatott:
megfelelõ információk beszerzése
után mind a Környezetvédelmi Kerek-
asztal, mind a Természetvédelmi Aka-
démia határozott állást foglal ezen
ügyekben, melyet eljuttatnak a megfe-
lelõ oszrák és magyar, valamint EU-s
fórumoknak! Úgy legyen – s ez vég-
szónak sem utolsó!

Bejczy Péter

(Folytatás a 156. oldalról)

Siker koronázta az elmúlt öt évben pén-
züket erdõbe és fába befektetõ erdõbir-
tokosok munkáját Nagy-Britanniában. Öt
év alatt több mint duplájára nõtt az erdõk
ára. Az UPM Tilhill and Savills 2008/9 er-
dõpiaci jelentése a 25 hektárnál nagyobb
erdõk piacát jellemzi, kiemelve, hogy az
elmúlt öt évben az erdõk és fás területek
tulajdonosai 125- 150 százalékos nyere-
ségre tettek szert.  Az elmúlt öt évben az
erdõsítések, telepítések átlagára több
mint 100 százalékkal emelkedett. 

Egy olyan évben, amikor az olajárak
rekordszintekre emelkednek, most a gaz-
daság a recesszió felé csúszik, és három
nagy bank került államosításra, az erdõtu-
lajdonosok szembeszegülnek a folyamat-
tal. Az erdõpiaci jelentés bemutatja, miért
lehet biztos pénzmentésnek tekinteni az
erdõket ezekben a gazdaságilag bizony-

talan idõkben. Az idén egy átlagos telepí-
tés/erdõsítés értéke elérte 3596 fontot,
hektáronként. Az átlagos nagyságú erdõ
eladási ára 10 százalékkal emelkedett a
2006-os 135 hektárra érvényes számok-
hoz képest. Az eladások összpiaci értéke
tavaly 24,4 millió fontot tett ki. A komoly
bevételekkel és remek kilátásokkal ren-
delkezõ erdõbirtokosok  befektetéseiket
illetõen hosszú távon gondolkodnak. Az
Erdészeti Szolgálat „jövõre vigyük ki az
erdõtulajdont a piacra” határozata értel-
mében a jövõre piacra kerülõ erdõk érté-
ke 2009-ben várhatóan tovább nõ. 

Kiemeli a jelentés a biomasszapiac
bõvülését is, mely kezdi éreztetni pozitív
hatását az erdõk értékén, és fenntartható
jövedelemforrássá válhat az erdõbirto-
kosok számára. Ugyanakkor, az építõ-
iparban tapasztalható visszaesés a folya-

matos fenyõeladások, és a fenyõfûrész-
rönk iránti kereslet csökkenése miatt
érezteti hatását faanyag árakon, mint-
hogy sok fûrészüzem és fafeldolgozó
csökkentett kapacitással üzemel. Igaz, a
halaszthatatlanul kitermelendõ, vágás-
érett állományokat érintheti ez a folya-
mat, a fiatalabb erdõk esetében tovább-
ra is optimisták az elõrejelzések. A font
gyengülésével megdrágítja az importfát,
de a cellulóz és papírfa Skandináviába
irányuló exportja némi haszonnal jár. A
2008. év adatai szerint nõtt a kisebb er-
dõk értéke, tíz erdõ a legkisebb kategó-
riában, átlagban kétszázezer font érték-
ben, 57 százalékkal magasabb áron kelt
el, mint az elõzõ évben, továbbra is a
legmagasabb a kereslet a településköze-
li, kikapcsolódásra alkalmas erdõk iránt. 

(ForestPress)

Balról jobbra: Günter Dame erdõmérnök, arnsbergi erdészetvezetô, Chritiane Pape tanár, erdô-
pedagógus, Roland Migende erdômérnök, az OEE tiszteletbeli tagja, Ralf Neuhauser az arnsber-
gi erdei iskola igazgatója, szerénységem, Joachim Böhmer a területi erdészeti szolgálattól 

Jó üzlet az erdõ Nagy-Britanniában 


