
AIUFRO működése 1936 -1996 között 
és a jövőre vonatkozó tervei

H. Schmutzenhofer 
IUFRO - titkár

1 A IUFRO (International Union Forest Research 
Organization - Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi 

Szövetsége) az alapítás után

Napjaink legjelentősebb erdészeti kutató szervezete, a IUFRO, 
azzal is dicsekedhet, hogy az egyik legrégibb nemzetközi 
tudományos egyesület. A szerény kezdetek után - a IUFRO az 
1892-es alapítási évben csak Németország, Ausztria és Svájc 
német nyelvű erdészeti kísérleti intézeteiből állt - gyorsan egy 
nagy nemzetközi szervezetté nőtt. Az erdészeti kutatók szabad 
és politikamentes együttműködésének gondolata annyira 
erősnek bizonyult, hogy bár a két világháború a munkát 
megszakította, a IUFRO állapotát és növekedését az nem 
veszélyeztette. (Idézet Dr. Julius Speer korelnöktől -1972-,aki a 
szövetség történetét bemutatta.)

Az első, bécsi, 1893-as „ülés” (kongresszus) alkalmával 
a három német nyelvű alapító ország küldöttein kívül 
meghívást kapott öt további ország, s közülük Olaszország és 
Magyarország elfogadta a hívást. Franciaország annak ellenére, 
hogy közreműködött az alapító okmány kidolgozásában, akkor 
még nem tartott ott, hogy megengedje állomásainak mint 
például Nancy - a részvételt.

A IUFRO alapításának gondolata eredetileg abból az 
igényből eredt, hogy az erdészeti kísérletezés egységes legyen, 
a mérési módszerek és eredmények összehasonlíthatók
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legyenek, fejlődjenek és tökéletesedjenek. Ezeket a feladatokat 
az időszakonként megtartandó nemzetközi kongresszusoknak 
kellett teljesíteniük.

Az erdészeti kutatások bővülése megerősítette az igényt 
a problémák folyamatos, szoros nemzetközi együttműködéssel 
történő megoldására. Közös, nemzetközi kutatómunka folyt 
specializált csoportokban, amelyekben az érdeklődő tudósok 
egymásra találtak. A kongresszusok lehetőséget adtak 
beszámolókra a munka helyzetéről és eredményeiről, nagyobb 
körben a kritikus vitákra és az egymással határos kutatási 
területek kapcsolódására.

Ennek a munkának példájaként említjük LOREYnak 
(Németország) az 1893. évi, első gyűlésén tartott előadását a 
fák legkedvezőbb mérési magasságáról. A kérdés az volt, hogy
1,3 m-es mellmagassági átmerő megállapításakor lejtős 
területen hol mérjék az 1,3 m-es magasságot. A IUFRO 
ajánlása: a hegy felől állva kell mérni a mellmagassági átmérőt.

2 A szövetség felépítése

A kezdetektől az 1929-es, ismételt alapításig a szövetségnek 
még nem voltak szervezetei, kivéve a taggyűlést és az elnököt.

2.1 Az 1929 -1948 közötti időszak

Először négy szekció működött, amelyekben tudományos 
munkát végeztek és arról a kongresszusokon beszámoltak. A 
kongresszusok között egy héttagú állandó munkabizottság 
koordinálta a munkát az elnökkel együtt. Egy főtitkár (Sven 
Petrini, Svédország) gondoskodott a folyamatos munkáról, 
mellette álltak a szakosodott munkacsoportok: általános
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erdészeti kérdések, erdőökológia, erdészeti talajtan, 
entomológia (erdészeti rovartan).

Bővítések 1932 után: trópusi és mediterrán erdészeti 
kérdések, erdőhasználat, erdővédelem, erdőtelepítés, 
termőhely ismerettan és az 1936-os magyarországi 
kongresszus után ehhez jött még az erdőrendezés.

2.2 Az 1948 -1961 és 1962 -1970 közötti időszakok

Az 1948-ban elfogadott alapszabály a következő szerveket 
tartalmazta:

- taggyűlés (kongresszus)
- nemzetközi tanács

állandó bizottság (Permanent Committée elnök, 
alelnök és 5-7 tag, valamint a FAO egy képviselője). Ez az 
állandó bizottság 1961 után az ún. kibővített bizottsággá 
fejlődött, oda tartoztak a 12 kutatási terület vezetői, és végül 
1971-ben ez a szövetség igazgatósága lett. A szakmai részlegek 
és 9 régió képviselőivel, valamint az elnök által 
kinevezettekkel együtt a fórum 20 főre növekedett:

- elnök és alelnök,
- titkárság (1956-ig szerződés (egyezmény) szerint a
FAO székhelyén).
Titkárság:

Az először 1929-ben Stockholmban bevezetett IUFRO- 
titkárság 1948-ban Rómába, a FAO székhelyére költözött, de 
azt 1956-ban a FAO kívánságára bezárták. 1957 és 1972 között 
nem volt titkárság, a munkákat a mindenkori IUFRO-elnök 
székhelyén végezték, és az 1971-es Gainesville-i 
kongresszuson hoztak döntést egy állandó titkárság ismételt 
megalakításáról. A szerződést 1973-ban kötötték meg az 
Osztrák Köztársasággal, és titkárságot nyitottak Bécsben a
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Szövetségi Erdészeti Intézetben. Ez a titkárság idővel kibővült 
és jelenleg 10 munkatársa van.
A IUFRO titkárai voltak: Sven PETRINI, 1929-1948; R.G. 
FONTAINE, I.G. HAIG, L.J. VERNELL 1949-1956, akiket a 
FAO nevezett ki; Otmar BEIN,1973-1987; H. 
SCHMUTZENHOFER, 1988 óta.
A IUFRO alapszabálya szerint a titkár kétszer választható újra. 
Kutatási csoportok az 1962-ben megállapított beosztás szerint:

0. Általános
01 szekció: Bibliográfia és terminológia
02 szekció: Erdészettörténet

1. Az erdő általános hatásai
11 szekció: Az erdő hatásai és a vízháztartás 

szabályozása

2. Erdészeti termelés, az erdő létrehozása és fenntartása
21 szekció: Termőhelykutatás
22 szekció: Erdészeti növénytan
23 szekció: Intézkedések az erdészeti termelés 

növelésére (erdőművelés)
24 szekció: Erdővédelem
25 szekció: Hozamszabályozási kutatások és módszerek

3. Erdészeti ökonómia - Munkaszervezési kutatás
31 szekció: Erdészeti ökonómia
32 szekció: Munkaszervezési kutatás

4. Erdei termékek
41 szekció: Erdei termékek.
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2.3 A IUFRO felépítése 1971-től napjainkig

1971-ben történt szövetségünk alapvető átalakítása. A szekciók 
kutatási osztályokká (Division) alakultak, ezeken belül történt 
a felosztás szakmai-, projekt- és munkacsoportokra (Subject 
Groups, Project Groups, Working Units). 1971-től az idén 
elkezdett nagy átszervezésig hat osztály volt. 1996. január 
elsejével az osztályok száma nyolcra nőtt. A szakmai- és 
projektcsoport elnevezés megszűnt és a kutatási egység lépett 
helyébe. A nyolc osztály összesen 268 kutatási egységet fog 
össze. Az igazgatóság (Executive Board) az állandó bizottság 
(Permanent Committée) fejlődésével alakult ki, a szövetség 
végrehajtó szerve. A IUFRO ma is rendelkezik egy kibővített 
igazgatósággal (Enlarged Executive Board), több mint húsz 
taggal. A IUFRO további szervei, mint a Nemzetközi Tanács, 
Kongresszus, Elnök, Titkárság változatlan maradt. Az 1990-es 
kongresszus, Montreal, óta a szövetségnek két alelnöke van, az 
adminisztrációs alelnök (Vicepresident Administration) és a 
program alelnök (Vicepresident Programme).

1983-ban indítottuk a „fejlődő országok különleges 
programiját (Special Programme fór Developing Countries - 
SPDC), a kevésbé fejlett országok erdészeti kutatásainak 
elősegítésére. Ma, 13 év után, az SPDC különösen sikeres 
tevékenységre tekinthet vissza. Három éve a IUFRO 
Development Fund alapítványi eszközeivel támogatást adunk a 
kelet-európai országok pályázóinak a kongresszusi 
részvételére.

1990-ben a 4. és 6. osztályt jelentősen átszerveztük.
IUFRO tudományos tevékenységét a legutóbbi, 1996. 

január elsejei átszervezés óta már nyolc osztály jelenti:
1. osztály: Erdőművelés
2. osztály: Fiziológia és genetika
3. osztály: Erdei munka és erdészeti technika
4. osztály: Beruházás-,növedék-, hozam- és
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üzemgazdasági tudomány oktatása és 
biometria

5. osztály: Erdei- és fatemékek
6. osztály: Szociális, népgazdasági, információs és

politikai tudományok
7. osztály: Erdővédelem
8. osztály: Erdészeti környezet.

3. A szövetség hatása és teljesítményei

3.1 A IUFRO 9. világkongresszusa,1936 - Magyarország

A IUFRO számára fontos kongresszus augusztus 25-től 
szeptember 8-ig tartott és Soprontól Budapest felé mozgott. A 
krónika feljegyezte, hogy 116 férfi és 19 hölgy résztvevő volt, 
közülük ketten Magyarországról!

Az 1936. évi magyarországi kongresszus tudományos 
szempontból a következőkkel jellemezhető:

a nemzetközi együttműködés terén nagy 
előrelépéseket értek el és állapítottak meg,

- a munkamódszerek egységesítésében nagy feladatokat 
tűztek ki.

A kongresszus és előkészítése során Roth Gyula 
professzor volt a IUFRO elnöke. Két bizottságot különösen ki 
kell emelni, amelyek a két kongresszus között elért 
eredményeiket ezen a 9. kongresszuson mutatták be:

a) Az erdőművelés és az erdőhasználat terén az 
erdészeti kutatási módszerek egységesítése. Ez három munkát 
tartalmazott: a hozamvizsgálatok elvégzésének irányelveit (a 
munka érvényességét az ötvenes évekig tervezték), az erdészeti 
termelés területén végzett kutatások irányelveit és azon kutatási 
tevékenységek irányelveit, melynek alapját hosszútávú 
próbaterületek képezték.
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b) Termőhelyleírás módszerének szabványosítása. Ezt a 
munkát három részre tagolták: termőhelyleírási vázlat a 
mérsékelt és hűvös éghajlatú régiókban KVAPIL 
(Csehszlovákia), termőhelyleírási és rendszerezési vázlat a 
mediterrán és meleg éghajlatú régiókban PAVARI 
(Olaszország), termőhelyleírás a trópusi régiókban 
CHAMPION (India).

A kongresszus előadásai önálló, 194 oldalas 
kiadványban jelentek meg. A két említett mellett olyan témákat 
is tárgyaltak, amelyek máig sem vesztették el az aktualitást. 
Úgy gondolom, hogy FÜHRER igazgató úr speciális 
munkákról is szót ejt majd, amennyiben azok Magyarországot 
is érintik. Mint például az akácfa fatermési táblák, ROTH 
Gyula -munkái például a szálalásról stb. Sok előadás tárgya volt 
a talaj-klíma-vegetáció és ezeknek a tényezőknek az együttes 
hatása. Páldául már akkor is téma volt a szil - pusztulás.

Összefoglalva elmondható, hogy az 1936-os budapesti 
kongresszussal IUFRO egy nagyon aktív és sokatígérő 
nemzetközi tudományos szövetséggé vált.

A következő kongresszust 1940-re, Helsinkiben 
tervezték megrendezni. LÖNNROTH professzort választották 
elnöknek, ROTH az állandó bizottságban maradt. Titkárként 
meghosszabbították S. PETRINI-t. Mint a történelemből 
tudjuk, a második világháború lehetetlenné tette ezt a 
kongresszust.

3.2 Az 1937-1948 közötti időszak

Az állandó bizottság által ebben az időszakban feldolgozott 
lényeges kérdések: nemzetközi vetőmagcsere, származási 
kísérletek 1938/1939, 1943/1944, régi származási kísérletek 
felmérése (1907/1908), nemzetközi erdészeti bibliográfia.
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Ezeket a munkákat a magyarországi kongresszus után 
haladéktalanul elkezdték, az évente megtartott állandó 
bizottsági üléseken a jelentések elhangzottak. A háborús 
években (1940-1945) az ülések elmaradtak. A titkár a tagokkal 
levelezési kapcsolatban állt, és találkozott LÖNNROTH 
elnökkel is.

A IUFRO különösen fontos életjele volt az 1943/1944- 
es nemzetközi vörösfenyő származási kísérlet. PETRINI 
professzornak sikerült akkor, a háború ellenére is, a háborús 
területeken a vetőmaggyűjtést elvégeztetni és 1944-ben a vetést 
végrehajtatni.

Közvetlenül a háború után a legtöbb tagot reaktiválni 
lehetett, és a tudományos munkát folytatták. Az első 
teljesítmények egyike volt G. VINCENT, Bmo, újonnan 
kidolgozott javaslata az „Erdei magvak vizsgálatának 
szabályaidról.

A IUFRO különböző nemzetközi szervezetekkel vette 
fel a kapcsolatot, és nehéz időket élt át a függetlensége 
megőrzése érdekében. A IUFRO-t az akkoriban alapított ENSZ 
FAO szervezetébe kívánták besorolni, de az akkori elnök, 
LÖNNROTH (Finnország) és későbbi elnök, BURGER (Svájc) 
sikerrel elhárították ezt az igyekezetet.

A Zürichben rendezett 10. kongresszussal kezdődött a 
szövetség felemelkedése, új alapszabályokat fogadtak el és az 
új, héttagú állandó bizottság átvette a programok tervezését.

3.3 Az újjáépítés és gazdasági növekedés időszaka

A IUFRO céljai és munkamódszerei az idők változásával:
A kezdetek óta az erdészeti kutatóintézetek igazgatói 

voltak a kongresszusi gyűlések kialakítói, kutatási témákat 
adtak, először a nemzeti igényekkel egyeztetve, és a 
szövetségben a témát nemzetközivé tették. A IUFRO volt egy
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„központi szerv az erdészeti kutatások terén” elsősorban 
Európa számára. A középpontban rendszerezési kérdések 
álltak, az erdészeti kutatások irányelvei és a bibliográfiák.

A második fázisban, 1929 és 1948 között ez a 
célkitűzés lassan kibővült tematikailag is, és az egyetemi 
terület képviselőinek erőteljesebb részvételével. Az 1948-as 
kongresszussal megnyíltak az ajtók oly módon, hogy a tizenegy 
szekció felosztásával, az alapszabályok újjáalakításával a 
tagszervezetek összes tudományos munkatársa részt vehetett és 
részt vett a szövetség tevékenységében. A célkitűzések a 
következők voltak (az 1948-as alapszabály alapján és az 1956- 
os, Oxford-i 12. kongresszuson elhangzottak szerint):

Célok:
„Szoros kapcsolatok létrehozása minden ország erdészeti 
kutatója között, különösen az azonos munkaterület kutatói 
között (kutatási szekciók). Gondolatok és tapasztalatok cseréje 
az erdészeti és faiparikutatás teljes területén, valamint az egyes 
kutatási szekciókon belül. Az erdészeti kutatás 
terminológiájának és módszereinek egységesítése, amennyiben 
az lehetséges és célszerűnek tekinthető. A nemzetközi erdészeti 
bibliográfia teljessé tétele és javítása. Eddigi kutatások 
eredményeinek összehasonlítása nemzetközi szinten. Közös 
kutatási programok készítése és együttműködés a kivitelezés 
során, együttműködés nemzetközi szervezetekkel, amelyek 
tudományos, műszaki vagy kulturális jellegűek, különösen az 
ENSZ FAO szervezetével, azzal a céllal, hogy meghatározott 
problémákhoz tudományos tájékoztatással és tanáccsal 
szolgáljon.”

Az elért eredmények:
Az 1948 és 1971 közötti időszakban különösen az alábbi 
teljesítményekre és sikerekre kell utalni, amelyeket az akkori 
struktúrában, azaz kutatási csoportok szekcióiban érték el.
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Bibliográfia:
A IUFRO keretein belül 1933-ban kifejlesztették az ún. 
folyosórendszert. Annak továbbfejlesztése, a FAO-val 
együttműködve, 1953-ban egy angol nyelvű kiadványt 
eredményezett, „Oxford-Decimális-Osztályozás” (ODK) cím 
alatt. Ezt sok nyelvre lefordították és folyamatosan végzik a 
javításokat.

Terminológia:
Ford Robertson, az Oxford Forestry Institute egyik igazgatója, 
az USDA Forest Service, a FAO és IUFRO együttműködésével 
egy áttörő terminológiai művet alkotott. Francia és olasz 
nyelven is elkészítették, részei léteznek németül és egy bővített 
spanyol fordítása most került korrektúrára és lezárásra.

Erdészettörténet:
Ez a fiatal terület most, a jelentési időszak végén került 
bevezetésre és az erdészet és erdők történetével foglalkozik.

Erdő, időjárás és klíma:
Modem kutatómunka középpontja a lavina-vadpatak- 
szabályozás területe. A FAO-val együttműködve vizsgálták az 
erdősítés hatását a vízellátásra, fő témája a szélfogó sávok 
bevezetése és azok általános hatása. Ezt az agro-erdészeti 
gazdasági ágazat kezdetének tekinthetjük.

Származásihely-kutatás:
Honosítások és nem honos fafajok telepítésének hatása a talaj 
minőségére volt a kutatás iránya. Az erdőtipológia és később az 
erdészeti származási helyek kartotékozása szintén a sikerhez 
tartozik.
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Erdészeti növénytan:
Különösen sok téma állt itt rendelkezésre. Nemzetközi 
származásiam kísérletek; régi kísérletek ismétlése és értékelése; 
állományokul. egyes fák magtermése; eukaliptusz-vetőmag 
cseréje; vetőmagvak tömegtermelésének módszerei; 1966-ban 
nemzetközi konferencia Magyarországon (tehát 30 évvel 
ezelőtt), KERESZTESI „Termesztésgenetika”(résztvevők 50 
országból!); nemzetközi vetőmagvizsgálati irányelvek 
OECD-irányelvek; erdei fák szakszótára nemzetközi kulcs 
kidolgozása a megművelt növények szakszótárához (LITTLE); 
a növényfiziológia bevezetése.

Erdőművelés:
A regionális kutatások különösen erőteljesek voltak: 
erdőművelési állományszerkezeti vizsgálatok; IUFRO- 
faosztályozás; erdészeti csemetekertek berendezései és 
üzemelése; erdőtelepítési eljárások leírása növénytávolság, 
valamint a trágyázás, a gépesítés és a herbicidek alkalmazása a 
csemetekertekben és az erdőállományokban.

Erdővédelem:
Először a kártevők kerültek előtérbe, a populáció fejlődésének 
vizsgálataival, ezután különböző kontinenseken vizsgálták az 
ellenállóképességet betegségekkel és kártevőkkel szemben. 
1964 nemzetközi szimpózium az erdők kártevőiről és 
betegségeiről Oxfordban, a FAO-val együttműködve. A „füst 
és ipari gázkibocsájtás” okozta károk vizsgálatát a IUFRO 
koordinálta.

Növedék- és hozamvizsgálatok:
A döntött fa dendrometriája; növedékvizsgálatok különböző 
trópusi erdőkben; általános növedék- és hozamvizsgálatok; légi 
felvételek alkalmazása az erdőállományok felméréseihez;
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ösztönzés az elektromos számológépek erdészeti 
alkalmazására.

Az erdő pihenőhely funkciója és állatvilága:
Az „Többcélú erdő” szekciót az 1967-es kongresszuson, 
Münchenben hozták létre, mint az utolsó, 26. szekciót az 1971- 
es újjászervezés előtt. Bevezették az erdő jóléti hatása 
fogalmat.

Erdészeti gazdaságtan:
Erősen tagolva, részterületeken tárgyalták az üzemgazdaság, 
könyvelés, eredményszámítás, üzemi statisztika, erdőérték- 
számítás stb. témákat. A piacgazdaság fejlődésének befolyása 
az erdészeti ágazatra.

Munkaszervezési kutatás:
A fakitermelés gépesítésének fejlődése, erdészeti 
üzemgazdasági terminológia, ergonómia (munkaszervezés 
tudományos felfogásban), orvosi és fiziológiai problémák. 
(1956-ban 6.000 kalória/nap irányértéket állapítottak meg az 
erdei munkások számára).

Erdei termékek:
A fa minősége, mechanikus átalakítása és a fa védelme, 
alkalmazási lehetőségeinek bővítése ugyanúgy vizsgálatra 
került, mint a farostok vegytana és fizikája.

Az 1967. évi kongresszuson, Münchenben, határozatot 
hoztak arról, hogy a szekciók számát már nem növelik, de 
azokat több önálló munkacsoportra osztják. Egy új struktúra 
felvázolásával az 1971-es reform felé vivő utat vezették be.

„A IUFRO célja nem az, hogy a kutatást önmaga 
végezze, hanem lehetővé tegye a megfelelő kapcsolatok 
létesítését a kutatók között, a tapasztalatcserét és a kutatások
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korszerű elvégzését a IUFRO tagszervezeteiben”- állapította 
meg SPEER elnök.

3.4 A környezet fontosságára eszme'le's korszaka

A hetvenes években kezdődött Rachel Carsten „A néma 
tavasz” című könyvét lehet jeladásnak tekinteni - az a kritikus, 
elemző gondolkodás, ami lassan egy újragondolási 
folyamathoz vezetett és kérdőjelezte meg az általános 
növekedési politikát. Ennek az időszaknak a kezdetén a IUFO 
kibővítette struktúráját, a hat osztály először 203 egységnek (58 
szakmai és projektcsoport és 145 munkacsoport) nyújtott 
otthont, és ezzel megnyitotta a lehetőséget a teljes erdészeti 
ágazat majdnem minden részletkérdésében a tudományos 
tevékenységhez. Az ezután következő kongresszusokon mindig 
egy központi témát választottak.

Az 1971-es strukturális módosítás: kiteljesítette az
1948-ban bevezetett változások hatását, a tudományos munkák, 
a IUFRO-résztvevők érdeklődését lényegében a tagszervezetek 
munkatársai felé terelte. A IUFRO szövetségből IUFRI lett, a 
szervezettől (Organization) az egyén (Individuum) irányában, 
ami most a IUFRO tevékenység középpontjában áll.

Eredmények - teljesítmények:
Az előzőekben már említett témákon természetesen tovább 
dolgoznak és a struktúra tisztázásával új témák és publikációk 
jelentek meg. A publikációknál meg kell említeni a IUFRO 
világsorozatot öt kötettel és a IUFRO Occasional Papers-t 
(szintén öt kiadvány).

FDC-FDK erdészeti decimális osztályozás (Forst-Dezimal 
Kiassifikation)
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Az oxfordi osztályozásból továbbfejlődött az FDK, mint három 
nyelvű összefoglalás, kiadásra került. A német nyelvű FDK- 
változat teljes mértékben kiadásra került és létezik szlovák és 
román nyelvű fordítás is. Jelenleg változtatást végeznek, 
nevezetesen katalogizálást a címszavak és az FDK-alosztályok 
szerint. A FAO által vezetett AGRIS-rendszer az AGROVIC- 
on alapszik és az erdészeti irodalom mellett a mezőgazdasági 
irodalmat is tartalmazza. Nem tervezzük az AGROVOC 
alapjául szolgáló számozási rendszer átvételét.

Kormányzatoknak szóló ajánlás: IUFRO-határozat 
1978(Ljubjana): Ajánlás a kéndioxid (S02) és fluorhidrogén 
(HF) kibocsájtási határértékeire.

SPDC
A fejlődő országok részére a különleges programokat már 
említettük.

A IUFRO mint szervezet részt vesz az ún. post- 
UNCED/CSD-folyamatban (Commission fór Sustainable 
Development of the UN) és terminológia, tanácsadás terén 
hozzájárul a regionális folyamatokhoz, mint a Helsinki- 
Paneuropa és Montreal.

IUFRO és az erdészeti világkongresszusok
IUFRO főreferenseket és előadókat biztosított a két 

utolsó erdészeti világkongresszuson. Kongresszusokat kísérő 
rendezvényekre (satellite meetings) a kongresszusok keretein 
belül is sor kerül.

IUFRO - kongresszusok
A kongresszusok fejlődése és jelentősége állandóan nő. A 
legutóbbi IUFRO-kongresszuson, Tamperében sikerült 
túlszárnyalni a FAO erdészeti világkongresszusának résztvevői
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létszámát is. Az egyes kongresszusokról és témájukról 
összeállítottam egy kimutatást.

Kongresszusi témák 1971 - 1995 között

1971: Az erdészeti kutatás feladatai az erdészeti eljárások 
intezívebbé tételében.
1976: Erdőgazdálkodás a kimerülő nyersanyagok világában. 
1981: A ma kutatása a jövő erdeiért.
1986: Erdészeti tudomány az emberiség szolgálatában.
1990: A tudomány az erdőért: A IUFRO második évszázada 
1995: Megőrizni az erdőt; kutatás egy változó világban.

IUFRO-kongresszusok 1948 1995 között és az elnökök 
névsora

1948, Zürich - LÖNNROTH
1953, Róma - BURGER
1956, Oxford - PA VARI
1961, Bécs - MCDONALD
1967, München - SPEER
1971, Gainesville, USA - JEMISON
1976, Oslo-SAMSET
1981, Kyoto - LIESE
1986, Ljubljana - MLINSEK
1990, Montreal - BUCKMAN
1995, Tampere - SALLEH.

A kongresszusok keretein belül a részterületeken 
meglehetősen túllépő és szubplenáris rendezvényeket azzal a 
céllal tartották meg, hogy a politikai döntéshozókat a szakmai 
kérdések tekintetében tudományos eredményekkel ismertessék 
meg (state of the art).
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A szakmai rendezvények (IUFRO meetings) fejlődése is 
jelentős volt. Az utóbbi években átlagosan évi 60 rendezvényt 
tartanak, azaz hetente legalább egy IUFRO-találkozó van 
valahol szerte a világon. Az utóbbi években a kelet-európai 
reformországokban figyelemre méltóan sok rendezvényt 
tartanak. A sok egyéni publikációt, amiket a rendezvényeken 
előadnak, sok ország erdészeti ágazatában haszonnal 
alkalmazzák. Külön ki kell emelni az erdészettudomány 
hozzájárulását a gyakorlati erdészeti gazdasághoz.

Elektronikus kommunikáció és Internet
Sok IUFRO-munkacsoport technológiai újításokat vett fel a 
kommunikációs rendszerébe, mail-szervert a körlevélstílusú 
kommunikációhoz, illetve E-mail-t mint a közvetlen 
kapcsolatteremtés eszközét.

A IUFRO már bemutatta az Interneten az egész 
szövetséget, ott szabadon hozzáférhetők az értékes információk 
és publikációk. Megkereshetők a funkcionáriusok, a 
munkacsoportok, ott olvasható szövetségünk újságja, a 
IUFRO-News, tanulmányozható a rendezvénynaptár és még 
sok minden más.

4. Kitekintés

A IUFRO tudományos munkáját és szervezetét azon 
problémák szerint kell kialakítsa, amelyek a világ erdeiben 
felmerülnek. Különösen említésre méltóak:

- ellenőrizetlen erdőirtások a trópusokon,
- a természetes- és az őserdők átalakulása faültetvénnyé,
- a sokféle fafaj csökkenése az erdőkben,
-olyan klímaváltozás kihatásai, amelyik 
megváltoztathatná

az erdők világát,
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- az erdők veszélyeztetése biotikus és abiotikus 
károkkal,
- az erdészeti üzemek gazdasági nehézségei,
-az erdők környezetkímélő kiaknázásának, 
kitermelésének szükségessége,
- a társadalom ellentmondásos igényei az erdővel 
szemben.
Néhány éve különösen fontossá váltak egyes 

országokban a költségvetés-megtakarítási intézkedések hatásai 
az erdészetek és az egyes erdészeti kutatóintézetek 
adminisztrációjára. A jövőben kevesebb pénz áll rendelkezésre 
a nagyobb feladathoz. Ezért sürgősen szükségessé vált a 
politikacsinálók megértésének elnyerése, hogy a 
kutatóintézetek igazgatóit támogassák és tegyék lehetővé 
számukra a részvételt a szövetség rendezvényein.

A „digitális analfabétizmus” katasztrofális következmé- 
ményekkel járna a kutatók és a IUFRO együttműködésére. 
Reméljük, hogy a modem elektronikus kommunikációt (E- 
mail, Internet) különösen támogatják és a kutatóintézetek 
rendelkezésére bocsájtják ezeknek az üzemi eszközöknek 
használatához szükséges pénzeszközöket.

Úgy hisszük, hogy a IUFRO egy nélkülözhetetlen 
segédeszköz lett az erdészeti kutatók számára, és reméljük, 
hogy szövetségünk továbbra is döntően hozzájárul az erdészeti 
gazdasági ágazat fejlődéséhez.

140


