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A Halász Gábor fõigazgatósága idején
kezdõdött találkozósorozat három év-
vel ezelõtt megakadt – emlékeztetett
Wisnovszky Károly, a NÉBIH Erdészeti
Igazgatóság vezetõje. Jelezte, hogy a jö-
võben újra évrõl évre szeretnék meg-
rendezni a találkozót.

Horváth Iván, a házigazda Bakony-
erdõ Zrt. vezérigazgató-helyettese – aki
maga is az erdészeti igazgatásból emig-
rált – utalt a közelmúltban megjelent
sajtóhírekre, és leszögezte, hogy cége a
gazdálkodás szakmai színvonalát és
tisztaságát mindig szem elõtt tartva mû-
ködött. A szakember szerint szervezeti
(az erdészeti igazgatás szinte állandósu-
ló átszervezése) és természeti (erdõ-
pusztulás) okok veszélyeztetik a hazai
erdõgazdálkodást. 

Szentpéteri Sándor, az OEE elnöksé-
ge nevében köszöntötte a résztvevõket.
Emlékeztetett, hogy a szakmában az er-
dõrendezés mindig kiemelt szerepet
töltött be Mária Terézia korától egészen
a legutóbbi idõkig. 

Wisnovszky Károly reményét fejezte
ki, hogy a szakigazgatás meg tudja õriz-
ni azokat a szakmai értékeket, amelye-
ket az évtizedek során felhalmozott. Jó
hír, hogy a földhivatali nyilvántartás ak-
tuális adatait végre megkaphatta az er-
dészeti hatóság. 

A szakmai elõadások sorát Maucha
Gergely (és dr. Lehoczki Róbert), a FÖMI
munkatársa nyitotta a Copernicus nagy-
felbontású erdõ adatbázisok bemutatá-
sával. A Copernicus az Európai Bizott-
ság és az Európai Ûrügynökség (ESA)
közös kezdeményezése a csúcsminõsé-
gû földfelszín-monitorozás kifejleszté-
sére. Célja, hogy megfelelõ információ-
kat szolgáltasson a biztonsággal kap-
csolatos döntéshozatalhoz és egyéb fel-
használók számára. Három technoló-
giai részre oszlik: az ûrszegmens, a fel-
színi (in-situ) adatgyûjtés és a felhasz-
nálók kiszolgálása. Az adatszolgáltatás

a légkörre, a földfelszínre (GIO Land)
és az óceánokra, tengerekre terjed ki. A
legfontosabb felhasználók a biztonság-
politika, a katasztrófavédelem és a glo-
bális felmelegedés kutatása. A konti-
nentális szegmensben figyelik a talajfe-
dettséget, az erdõket, a füves és vizes
területeket és a víz borította felületeket.

A Corine (Co-ordination of Informa-
tion on the Environment) projekt föld-
felszín-monitorozásról szól, melyben a
feladatuk a hazai 1:50 000 méretarányú
felszínborítási adatbázis létrehozása
volt. A Corine adatbázisban négy erdõ-
kategóriát állítottak föl: lomblevelû er-
dõk, tûlevelû erdõk, vegyes erdõk, át-
meneti, erdõs-cserjés területek.

E sorok írója megjegyezte, hogy fon-
tos volna a foga-
lomkészlet és a na-
gyon eltérõ adat-
bázis egyeztetése
az erdészekkel, és
az erdõirtás kifeje-
zés használatának
mellõzése. 

Horváth Tamás
(NymE) az Erdõ-
modellezés a kez-
detektõl napjain-
kig címû elõadásá-
ban mondandóját
dr. Marek Fabrika,
a Zólyomi Egye-
tem Erdõbecslési
Tanszékének vezetõje anyagára építet-
te. Az erdõmodellezés már a Selmeci
Akadémián is terítékre került. Már akkor
fölismerték, hogy modellekre szükség
van, ez vezetett a korai fatermési táblák
megalkotásához. Kezdetben statikus
modelleket készítettek, és csak a számí-
tógépek megjelenése hozott e téren vál-
tozást. A világban manapság számtalan
erdõmodell van forgalomban. Aki már
tudományos fokozattal bíró kutató, az
megalkotja a maga modelljét – fogalma-

zott Horváth Tamás. Fabrika professzor
szerint, három kérdést szoktak föltenni:
Milyen hasznot hoz az erdõ, és ebbõl
mennyi tudunk realizálni? Hogy nõnek
a fák? A fák fejlõdését térben miként le-
het leírni?

Az elsõre regressziós egyenletekkel
válaszol az erdõbecslés, a biometria és a
faterméstan tudománya, a másodikra a
fotószintézis leírásával a bioklimatológia
és a növényfiziológia keresi a választ. A
harmadikra számítógépes grafikai, prog-
ramozási, elméleti matematikai, fraktál-
geometriai válaszok születnek.

Czimber Kornél (NymE) a korszerû
erdõbecslési és modellezési technikák-
ról beszélt. Magyar Zsolt (NÉBIH EI) az
Erdõtérkép a weben címmel adott elõ.

Végül Jagicza Attila (Bakonyerdõ
Zrt.) a képelemzés erdõrendezési gya-
korlatát ismertette. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlété-
vel Ugron Ákos Gábor helyettes államtit-
kár és dr. Mózes Csaba fõosztályvezetõ. 

A rendezvényen Wisnovszky Károly
igazgató és Szentpéteri Sándor szakmai
elismeréseket adott át. Erdõrendezõi dí-
jat kapott: Szrnka Mihály, Kormos Já-
nos. Erdõfelügyelõi díjat kapott: Fetzer

Zoltán, Török Tamás. Pályázatkezelési
és támogatási díjat kapott: Braunitzer
Richárdné, Gyurkó Zsuzsanna. 

Másnap délelõtt terepi program kö-
vetkezett, szakmai és kultúrtörténeti lát-
nivalókkal. A hallgatóságot Nagy Fri-
gyes, a Veszprém Megyei Kormányhiva-
tal Földmûvelésügyi és Erdõgazdálko-
dási Fõosztály erdõtervezési koordiná-
tora és Farkas Attila, a Monostorapáti
Erdészet igazgatója vezette. 

Szöveg és kép: Zétényi Zoltán

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Erdõrendezési Napok, újra meg újra
Balatoncsicsón találkoztak a szakhatóság szétszóratott munkatársai

Ismét együtt voltak az erdõtervezõk,
a felügyelõk és a központ munkatár-
sai a XIX. Erdõrendezési Napok al-
kalmával Balatoncsicsón, a Bako-
nyerdõ Zrt. Balaton-felvidéki Erdé-
szeti Erdei Iskolájában 2015. október
15-16-án. Az idei Erdõrendezési Na-
pokon a távérzékelés volt a téma.

A kitüntetettek


