Vezérigazgató-helyettesi találkozó

Kocsis Mihály (balról) és Magas László vezérigazgató tájékoztatják a megjelenteket

Ezúttal a Kisalföldi Erdôgazdaság Rt.
rendezte a szakmai összejövetelt. A Rábaközi Erdészet göbösi vadászházában
Magas László vezérigazgató megnyitója
után meghívott elôadók tájékoztatták a
jelenlévôket.
A térséget Kocsis Mihály vezérigazgató-helyettes mutatta be, melynek keretében látogatás volt a fertôdi Eszterházy kastélyban és a Délhansági Erdészet területén.

Elôadások:
• „Állami erdôk a Nemzeti Földalapnál” – Halász Gábor alelnök, Nemzeti
Földalap Kezelô Szervezet
• „Természetvédelem és erdôgazdálkodás a KAEG Rt. területén” – Dr.
Kárpáti László igazgató, Fertô-Hanság
Nemzeti Park
• „Az állami erdôkben folyó gazdálkodás hatósági vonatkozásai”, Balsay
Antal osztályvezetô fôtanácsos, FVM

Dr. Kárpáthy László, a Fertô-Hanság Nemzeti
Park igazgatója Pro Natura kitüntetést kapott.
További sikeres munkát kívánunk.

Erdészeti Hivatal Erdészeti Igazgatási és
Erdôvédelmi Osztály
• „Nemzeti erdôstratégia és erdôprogram” – konzultáció és vita – vitavezetô: Dr. Mészáros Károly egyetemi tanár, NYME Erdôvagyongazdálkodási
Intézet.
Pápai Gábor

Védtelen erdôk az EU-ban
Az Európai Unió miniszterei Bécsben az
erdôk védelmérôl tanácskoztak.
Nem javult az erdôk védelme az EUban az utóbbi két évben – derül ki a Környezetvédelmi Világalap (WWF) Az erdôk védelmének helyzete Európában címû tanulmányából. A tizenhat országban
elvégzett felmérés alapján elmondható,
hogy a kormányok nem elkötelezettek az
erdôterületek védelme iránt, és sokszor a
létezô rendelkezések megvalósítása sem
elég hatékony. Európa számtalan természetvédelmi területe azonban a valóságban nem védett – csupán papíron. „Sok
országban nem rendelkeznek megfelelô
ismeretekkel arról, hogy mely erdôket és
miként kell védeni a biológiai sokféleség
megôrzésének érdekében – hívta fel a figyelmet – a Greenfo internetes újság tájékoztatása szerint – Duncan Pollard, a
WWF európai erdôvédelmi programjának vezetôje a problémára.
A WWF-felmérés szerint a tizenhat,

2003-ban vizsgált ország átlagosan 47 százalékban felelt meg a hatékony erdôvédelem elvárásainak, és ez az arány csak
jelentéktelen emelkedést mutat a 2000.
évi 45 százalékhoz képest. Csupán két országban fejlôdött jelentôsen az erdôk védelme: az Egyesült Királyságban és Lettországban.
A WWF szerint az európai erdôk védelmével foglalkozó miniszteri konferenciákon 1990 óta lassan eltolódott a figyelem az erdôk védelmének különleges kívánalmairól: ma már az összes erdészeti
cél – köztük a természetvédelmiek –
megvalósítását egyre inkább csak a fenntartható erdôgazdálkodásban látják. A
fenntartható erdôgazdálkodás csupán az
egyik pillér az erdôk magas ökológiai értékének megôrzésében, megfelelô végrehajtás, finanszírozás és ellenôrzés mellett
– hangsúlyozta Duncan Pollard. Hozzáfûzte: az erdôterületek védelme iránt vállalt kötelezettségek megfelelô megvalósí-
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tása, valamint a monitoring és a folyamatos értékelés biztosítása nélkül a konferenciák nem fogják eredeti feladatukat ellátni, vagyis az erdôk védelmét szolgálni.
Gulyás Levente, a WWF Magyarország
igazgatóhelyettese arról számolt be, hogy
hazánk természetvédelmi oltalom alatt álló erdeiben is sokat kell javítani a kezelés
hatékonyságán, és meg kell szüntetni a
gazdálkodók és a természetvédelmi szervek közötti érdekellentéteket.
(Magyar Nemzet)
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