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Az erdészek meglepõen kis számban
képviseltették magukat az idei Bio-
massza- és Ökoenergetika Konferen-
cián, pedig a faalapú energiaterme-
lés és a tûzifa-felhasználás növelése
az erdészeti ágazat fontos érdeke. A
kapcsolódó tanulmányút ismét meg-
mutatta: az osztrákok ebben is elõt-
tünk járnak. Ausztriában a háztartá-
sok negyede tûzifával is fût.

A NyME Kooperációs Kutató Köz-
pont Nonprofit Kft. (KKK Sopron) 2010.
március 03-05-én rendezte a XIV. Bio-
massza- és II. Ökoenergetika Konferen-
ciát Sopronban. 

Az alma mater szervezetében mûkö-
dõ Kutató Központ konferenciáján
résztvevõ képet kaphatott a politika ál-
láspontjáról abban, hogy milyen szere-
pet szán az agráriumnak a megújuló
energiahordozók elõállításában.   

A Károly Róbert Fõiskola (Gyön-
gyös) tanárai a rendszerszemlélet fon-
tosságát mutatták be a fenntartható
energiagazdálkodásban, ill. az energeti-
kai ültetvények vidékfejlesztõ hatásáról
beszéltek.

Az elõadásokat hallgató – magát szin-
te magányosnak érzõ erdõmérnök –
örömmel értesült a cukorcirokkal mint
energianövénnyel foglalkozó hazai ku-
tatási eredményekrõl. Megismerkedhe-
tett a cukorrépa mint energianövény ter-

mesztésének és hasznosításának lehetõ-
ségével, a Miscantus (energianád) ter-
mesztésével és hasznosításával kapcso-
latos új hazai eredményekkel. 

Képet kapott a bio-hajtóanyagok
elõállításának és hasznosításának lehe-
tõségeirõl és korlátairól, a biogáz-ter-
melés és -hasznosítás kutatási területei-
rõl egészen a biogáz-üzemekkel kap-
csolatos engedélyezési nehézségekig.

Elõadások szóltak a biomassza-tüze-
lés tüzelõberendezéseinek technológiai
fejlesztésérõl. Esettanulmány mutatta
be pannonhalmi fõapátságban megva-
lósult faalapú energiaellátást.

A közel harminc elõadás közül hét-
ben, talán nyolcban jelent meg a fa. 

Egy elõadás foglalkozott az erdõkbõl
kikerülõ fa energetikai hasznosításának
szerepével és hatásával az erdõgazdál-
kodási ágazat ökonómiai és ökológiai
helyzetére. 

Az energetikai ültetvényekben a fás
szárú növények szerepének vizsgálatá-
val foglakozott három elõadás. Techno-
lógiai fejlesztés került bemutatásra az
alföldi erdõfelújításokban kitermelt tus-
kóanyag hasznosítására.

Egy kicsit az volt az érzésem, hogy a
fával, mint energiahordozóval kapcso-
latban szinte már minden tudományo-
san kikutatható eredmény a rendelke-
zésünkre áll, és az alma materben is
másfelé fordul a tudományos érdeklõ-

dés. Lehet, hogy így is van. Az emberi-
ség év-százezredek óta használja a fát,
mint energiahordozót. Már mindent
megtanultunk róla…?

A magányérzésem is feloldható. Egy
kezemen megszámlálhattam azokat az
erdõgazdaságokat, amelyeknek a kép-
viselõivel találkoztam a konferencián.
Lehet, hogy mindent tudunk már, ami a
fa, mint /megújuló/ biomassza energe-
tikai hasznosításával kapcsolatos?

A konferencia harmadik napján az
ausztriai Welsbe látogattunk, az „Erneu-
erbare Energie” kiállításra. A kiállítás –
talán a helyes irányt követve – az ener-
giatakarékosság jegyében szólt a meg-
újuló energiák hasznosításáról. 

Örömmel fedeztem fel azt a szép ki-
állítású kiadványt, aminek a címét ide
írom: Heizen mit Holz … erneuerbar,
heimisch, komfortabel (Fûtés fával…
megújuló, hazai, kényelmes) 

Az osztrák Biomassza Szövetség
„Ökoenergia” címû havi kiadványa ve-
zércikkének címe: Poleposition für Hei-
zen mit Holz (Polpozícióban a fafûtés).
Egy belsõ cikkbõl pedig errõl értesü-
lünk: Sensation: Mehr als eine Million
Haushalte mit Stückholz beheizt (Több,
mint egymillió háztartás tûzifával fût).
Ausztriában 3,9 millió háztartás van…

Ausztriában úgy látszik, túl vannak a
kutatáson, vagy hasznosították az évez-
redes tapasztalatot. Már a marketingnél
és a megvalósításnál tartanak!

Mizik András
erdõmérnök

Kit érdekel?...

Füzéri erdõk
Újabb kötet jelent meg fenti címen Járási
Lõrinc tollából. Gazdag fotóanyaggal és

korabeli relikviákkal tördelt kötet, mely
nemcsak a szûkebb pátriában élõknek ér-
dekes tanulmány, hanem e nemzetben
gondolkodó olvasóknak is. A könyvben
benne van a levéltárak és könyvtárak sa-
játos illata, a kutatói türelem és az anyag-
gyûjtés izgalmának különös érzése. Lega-
lábbis annak, aki mindezt valaha is átérez-

te. Aki meg nem, az olvassa el, mert a
múlttal, a régvolt történésekkel foglalkozó
kiadványok egy kicsit megváltoztatják az
embert. Hol büszkeség, hol harag, hol
meg a jólesõ érzés fut át az emberen, hogy
itt vagyok itthon, hogy magyar vagyok.
Becsüljük meg a múltunkat. 

Pápai Gábor

Pályázati felhívás – Kittenberger Kálmán Sajtódíj
Az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet újból meghirdeti sajtódíj-pályá-
zatát  a civil sajtó (nem vadászújságokban megjelenõ) újságírói számára. Ezzel a kiírással továbbra is az olvasók,
rádióhallgatók széles körét, a nem vadászokat kívánjuk tájékoztatni a vadászat-vadgazdálkodás, a vadászati kul-
túra és a vadászat természetvédelmének szerepét bemutató teendõkrõl, ennek szépségeirõl, nehézségeirõl.
A kiírás három mûfajra vonatkozik: írott sajtó és internet; rádiós mûsor; televízió és video (CD, DVD). Mindhá-
rom kategóriában a megfelelõ színvonalú alkotást a független zsûri oklevéllel és bruttó 300 000.- forinttal díjaz-
za. Az elvárt színvonal alatti alkotások esetén a zsûri élni kíván a díjvisszatartás jogával.
Nevezni lehet a 2009. augusztus 1. – 2010. június 30. között megjelenõ (készült) mûvekkel 2010. július 14-ig.
A beküldési cím: OMVK 1027. Budapest, Medve utca 34-40. Személyenként (alkotócsoportokként) beküldhetõ
három írásos pályamû összesen maximum kilenc gépelt oldal (13 ezer karakter) terjedelemben három példány-
ban; a rádiómûsor hossza maximum húsz perc idõ lehet hangkazettán (további két másolattal); a videofilm ma-
ximum húsz perc idõtartamú lehet (beküldendõ egy példányban; nem kötelezõ az elõzetes nyilvános közlés).
A pályázat értékelésének kihirdetése 2010. augusztusban lesz, a díjakat vadásznapi ünnepségen kapják meg
a kitüntettek.

OMVK Kulturális Bizottsága




