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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

A májusi eseményt dr. Borovics Attila, a
NAIK-ERTI igazgatója nyitotta meg, há-
zigazdái pedig az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet, az NymE Erdõmérnöki Kar
és a Fenntartható Erdõgazdálkodásért
Alapítvány voltak.

Az erdõgazdálkodás hosszú távú gon-
dolkodása megköveteli az elmúlt évtize-
dek eseményeinek értékelését és a jövõ
kihívásaira való felkészülést. A hosszú tá-
vú, nagy léptékû változásokról sokaknak
elsõre a klímaváltozás jut eszébe, jelentõ-
ségérõl és várható hatásairól prof. dr.
Mátyás Csaba akadémikus meghívott
elõadóként beszélt. Bemutatta azokat a
kutatási programokat is, amelyek e terület
megismerését és a gyakorlati erdõgazdál-
kodást érintõ döntések támogatását cé-
lozzák, mint a TÁMOP-AGRÁRKLÍMA
projekt (agrarklima.nyme.hu). Kiemelte,
hogy ennek a programnak az egyedülál-
ló vonása az erdõgazdálkodás és a mezõ-
gazdasági földhasznosítási formák egysé-
ges értékelése és a kérdéskör gazdálko-
dóközpontú megközelítése.

De nemcsak a klíma, illetve más kör-
nyezeti és természeti tényezõk változhat-
nak, hanem a társadalmak és a gazdasági
környezet is, amelyek egyes esetekben
lassú, de folyamatos, más esetekben he-
ves átalakuláson mennek keresztül. Nor-
bert Winkler-Ráthonyi, a FAO budapesti
irodájának erdészeti referense szintén

meghívott elõadóként beszélt a Kelet-Eu-
rópa és Közép-Ázsia országaiban zajló
ilyen jellegû változások erdõgazdálko-
dásra gyakorolt hatásairól. Bemutatta,
hogy a különbözõ politikai berendezke-
désû országokban nagymértékben kü-
lönbözik az erdõgazdálkodás megfelelé-
se a tartamossági kritériumoknak, de még
az elérhetõ információk minõsége is.

A résztvevõk három napon keresztül
ismertették a világ különbözõ részein fel-
merülõ legfontosabb nagy léptékû prob-
lémákat. Olyan, számunkra távoli világré-
szekrõl érkeztek elõadók, mint Japán,
Tajvan, Indonézia, Brazília, az Amerikai
Egyesült Államok, és természetesen sok
európai országból Finnországtól Boszniá-
ig és Skóciától Romániáig. A nagy távol-
ságok ellenére sok hasonlóság fedezhetõ
fel a megoldások keresésében. A fejlett
országok igyekeznek rendszeres felméré-
sekkel, vagy állandósított adatgyûjtõ és
megfigyelõ hálózatokkal nyomon követ-
ni nem csak a természeti, hanem fõként a
gazdasági változásokat. 

Emellett nagy figyelmet fordítanak az
erdõtulajdonosok körében lezajló nem-
zedékváltásra és az új tulajdonosok jel-
lemzõinek, motivációinak, valamint szán-
dékainak megismerésére. Az elõadások
témacsoportjainak eloszlása alapján állít-
hatjuk, hogy a világ legtöbb részén az er-
dészeti politika egyik meghatározó terü-
lete az érintett társadalmi csoportok er-
dõkkel kapcsolatos beállítottságának fel-
tárása és tudatos kezelése, valamint a
közvélemény tudatformálása mellett az
erdõtulajdonosok képzési és tájékoztatási
rendszerének fejlesztése.

A változó körülményekhez alkalmaz-
kodás eszközei között többen mutattak
be példákat eddig nem, vagy kismérték-
ben mûvelt erdei erõforrások hasznosítá-

sára. Olyan esettanulmányok is elhang-
zottak, amelyek az erdõk mûvelésének
módját igyekeztek javítani a múltban vég-
bement változások következményeként
kialakult új körülményekhez igazodva. 

A konferencia második részében a
vendégek kétnapos tanulmányúton vet-
tek részt, amelynek elsõ délelõttjét Nagy
Imre, a NAIK-ERTI kutatója szervezte
meg Tömördön (Vas megye). A téma a
magyarországi magán-erdõgazdálkodás
jellemzõinek és különösen az osztatlan
tulajdonnal kapcsolatos kihívásainak a
bemutatása volt. A tulajdonosok és az er-
dõgazdálkodás megszervezésének ne-
hézségei mellet szóba kerültek az erdõ-
mûvelési érdekességek és a helytörténeti
emlékek is. A program népszerûségét
nagyban emelte a helyi vendéglátók gon-
dossága és vendégszeretete. Délután a
Fertõ-tájat mutatták be  hajókirándulás
keretében, a szakmai vezetéshez a Fertõ-
Hanság Nemzeti Park Igazgatóság nyúj-
tott segítséget, Fersch Attila tájékoztató
elõadásával. 

A tanulmányút második napján Ausz-
triába látogattak a résztvevõk a Stájeror-
szágban található FAST Pichl Erdészeti
Továbbképzõ Központ tanerdejébe. A
közel 1000 méter magas alpesi környezet
és a gazdálkodási viszonyok éles különb-
ségeket rajzoltak ki a megelõzõ naphoz
képest. Az évszázados távlatban is folyto-
nos családi gazdálkodás megtartó erejérõl
egy helyi tulajdonos beszélt, és különö-
sen jó véleménnyel volt a kamarai rend-
szerben mûködõ képzési és tanácsadási
szolgáltatásokról.  

Dr. Schiberna Endre
NAIK ERTI

IUFRO konferencia Sopronban
Négy földrész húsz országából ér-

keztek résztvevõk az Erdészeti Kuta-

tószervezetek Nemzetközi Szövetsé-

ge (IUFRO) két kutatócsoportjának

egyhetes konferenciájára Sopronba,

hogy arról tárgyaljanak, miként al-

kalmazkodhatna az erdõgazdálko-

dás a nagy léptékû változásokhoz.


