
BEKÖSZÖNTÔ

Mi a kutatás? Utak keresése. Utak hiányában pedig új ösvények kitaposása. Ezt követôen jól látható útjelzô

táblákat hátrahagyva kell irányt mutatnia. Néhány lépéssel a gazdálkodók elôtt járva, meg kell alapoznia a leg-

jobb gyakorlatot. Ha jól mûködik az erdészeti kutatás, akkor ki tudja jelölni a gazdálkodás mozgásterét, össze

tudja hangolni az erdei ökoszisztéma mûködését és a gazdálkodás folyamatait oly módon, hogy eközben a

fenntarthatóság elvei se sérüljenek.

Melyek a hátrahagyott útjelzô táblák? A kutatási eredményekbôl származó tanulmányok, szakcikkek, köny-

vek, elôadások. A kutatók szakmai elômenetelét alapvetôen befolyásolja a megírt publikációk száma, minô-

sége. Az elismertség szempontjából az impakt faktorral rendelkezô, megfelelô hivatkozásokat eredményezô és

ma már jellemzôen angol nyelvû folyóiratcikkek élveznek elônyt. Ez a tudományos közösség értékrendszere sze-

rinti prioritás. De lássuk be, hogy az ágazati kutatásoknak, így az erdészeti kutatásnak is, a hazai gyakorlat

számára lényeges, a mindennapi döntésekhez szükséges kérdések megválaszolása is alapfeladata. Feladata

a folyamatos eszmecsere, a szemlélet formálása, egyfajta szakmapolitikai felelôsségvállalás. Ezt figyelembe

véve, bizonyos mértékig a szó jó értelmében provinciálisnak kell lennünk, vagyis feladatunk eredményeinket ma-

gyar nyelven is közzétenni, elôtérbe helyezve a Kárpát-medence által meghatározott egyedi ökológiai és sajá-

tos gazdálkodási feltételek vizsgálatát. Tanulmányok közreadásával, könyvek kiadásával, szakmai

rendezvényeken való elôadások megtartásával eddig is sokat tettünk a fenti elv érvényesülése érdekében, de

be kell ismernünk, volt egy nagy adósságunk.

Az elmúlt években nem jelent meg magyar nyelvû erdészeti tudományos szakfolyóirat. Ezt a hiányosságot pó-

tolnunk kellett! Az Erdészeti Tudományos Intézet és az Erdômérnöki Kar összefogva, közösen indítja magyar

nyelvû tudományos folyóiratát. Ezzel eleget kívánunk tenni a szakmai közösség jogos elvárásának, széles

körûen elérhetôvé téve legújabb tudományos eredményeinket. Lehetôséget kívánunk teremteni más tudomá-

nyos mûhelyek, gyakorló szakemberek eredményeinek közlésére is, a minôséget mindenkor szem elôtt tartva.

A minôség letéteményesei pedig szándékunk szerint az érintett szakterületek legkiválóbbjai lektorként, valamint

a tudományos és a szerkesztôbizottság, melyek soraiban kiváló elméleti és gyakorlati szakemberek vannak.

Tisztelt Olvasó! Bízunk abban, hogy a publikált eredményeket hasznosítani tudja munkája során! Fogadja

szeretettel az elsô lapszámot!

Sárvár/Sopron, 2011. október havában
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Kövek fából

A megkövesedett, Araucarioxylon fajhoz sorolható fák 200–250 millió évvel
ezelôtt, a földtörténeti triászban éltek. Az akkor uralkodó párás, csapadé-
kos éghajlat mellett akár 2–3 méteres átmérôt és 30–60 méter magassá-
got is elértek. Az elpusztult ôsi fákat a folyóhordalék és késôbb még egy
vastag hamuréteg is eltemette. A fosszilizációs folyamatokban a törzs min-
den részlete, az eredeti külsô és belsô sejtfelépítése is fennmaradt. A sej-
tekbe beépülô kvarcon kívül egyéb szervetlen anyagok (vas, kobalt, króm,
mangán) a felelôsek a sok színváltozatért. Petrified Forest Nemzeti Park,
Arizona állam, USA. Fotó: Szabados Ildikó


