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A WWF (World Wide Fund for Nature –
Világ Természetvédelmi Alap) és a Vi-
lágbank megbízásából elkészült egy
nagyszabású és értékes tanulmány a ke-
let-európai és a közép-ázsiai térség or-
szágaira kiterjedôen – így Magyaror-
szágra is – az erdôk kárpótlásba adásá-
nak és/vagy privatizációjának tapaszta-
latairól.

A tanulmány címe: Implications of
Restitution for Achiering World
Bank/WWF Alliance Targets in Eastern
Europe and the Central Asian Region.

A 133 oldalas tanulmány a szöveges
magyarázatok mellett 19 ábrát és 38
táblázatot is tartalmaz.

A két szervezet 1998-ban jelentette be,
hogy együttmûködésre lépnek az erdôk
természetvédelme, illetve a velük való
tartamos gazdálkodás elôsegítése céljá-
ból. Az 1990-es években mindkét szerve-
zet felismerte, hogy az erdôknek az átala-
kuló gazdaságú (azaz posztszocialista)
országokban megtörtént, illetve tervezett
privatizációja (vagy kárpótlásba adása)
hosszú távra és jelentôsen befolyásolja a
természetvédelem és a tartamos erdôgaz-
dálkodás lehetôségeit és feltételeit.
Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy az
egyes országok döntéshozói kevéssé
vagy egyáltalán nem ismerik egymás ta-
pasztalatait, így nem képesek a máshol
szerzett értékes (pozitív vagy negatív) ta-
pasztalatok felhasználására. Különös ak-
tualitást adott ennek a felismerésnek a
Romániában és Bulgáriában éppen zajló
kárpótlási folyamat.

A két szervezet elhatározta, hogy
együttmûködésük keretében megpró-
bálják elôsegíteni a tapasztalatcserét a
régió országai között.

A Világbank megbízást adott két
szakértôi cégnek (Indufor Oy, Finnor-
szág és ECO, Németország) a munka el-
végzésére. E munka eredménye a fen-
tebb jelzett tanulmány.

Egy ilyen léptékû tanulmány termé-
szetesen sohasem lehet tökéletes (a ta-
nulmány néhány megállapítása már most
túlhaladottá vált, és végül is az anyag a
kívánatosnál kevesebb figyelmet fordít a
természetvédelem vonatkozásaira, míg
talán túl sokat az erdôtanúsítás gyorsan
változó kérdéskörére), de így is egyedül-
álló forrást jelent a régió országainak er-
dôgazdasága iránt érdeklôdôk számára.

Sajnálatos, hogy a tanulmány csak
angol nyelven tanulmányozható.

Ifj. Rakonczay Zoltán erdészeti prog-
ramvezetô (WWF) jóvoltából Egyesüle-
tünk könyvtára is rendelkezik a tanul-
mány kettô példányával.

A tanulmány CD-n is rögzítve van,
sôt a CD a kötet anyagán túl a többszáz

gépelt oldalt kitevô összes háttéranya-
got is tartalmazza. A Magyarországról
szóló részre külön is felhívom a figyel-
met (\\Volume2\Contry Case Study
ok\Hungary ok.doc).

Tájékoztatás szerint korlátozott
számban lehetôség van további példá-
nyok igénylésére a WWF Magyaror-
szágtól (telefon: 214-5554, fax: 212-
9353).
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Tanulmány az erdôk kárpótlásba
adásáról, privatizálásáról

Kisvasút
jubileum
A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület a
Keskenynyomközû Vasutakért a Ke-
mencei Erdei Múzeumvasút kilencvene-
dik születésnapi ünnepségét tartotta –
közölte Szücs Zoltán elnök. Kívánjuk,
hogy a századikat is erôben lévô mozdo-
nyokkal, egészséges talpfákkal tartsák.

Erdôk hete:
erdôtisztítás
A DALERD Rt. Tájékoztatási Központ
lapja az ERDÔJÁRÓ harmadik számá-
ban felhívja a figyelmet az Erdôk Hete
rendezvény fô témájára, az erdôtisztí-
tásra. Jelezte, hogy a dél-alföldi térség
erdeiben a kommunális hulladék gyûj-
tését megkezdték.

A Millenniumi Vadászati Bizottság, a HM Veszprémi Erdôgazdaság és Olaszfalu Önkormányzata
Huf József úr kezdeményezésére emléktáblát helyezett el az alsóperei arborétumban GR. SZÉCHE-
NYI ZSIGMOND alsóperei vadászatainak, elsô ôzbakja, elsô szarvasbikája elejtésének emlékére.

INVITÁLÓ CÉDULA
Szeretettel várják e cetli Olvasóját Háznépével
(és a megnyitóra szolid ûrtartalmú söröskrigli-

jével) együtt a

Diákhagyományaink: 
30 éves az új walden
címû idõszakos kiállításra

Megtekinthetõ az Erdészeti Múzeumban
(Sopron, Templom u. 4.)


