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A WWF Magyarország szervezte konfe-
rencia témái és elôadásai:

– Az Erdôfigyelô jelentésrôl –
Exner Tamás, WWF Magyarország, er-
dészeti programvezetô, Jávor Benedek,
Védegylet, szóvivô

– Védett területeink erdeinek jö-
vôje – Sódor Márton, KvVM Természet-
védelmi Hivatal, fôosztályvezetô

– Természetvédelmi szempontok
a Nemzeti Erdôstratégiában – Duska
József, Bükki Nemzeti Park, igazgató

– A budai erdôk kezelésének át-
alakítása – Gadó György, WWF Ma-
gyarország, programvezetô

– Erdômûvelés és természetvéde-
lem – Bodor László, Gemenc Rt., erdô-
mûvelési osztályvezetô

– A hazai veszélyeztetett erdôtár-
sulások helyzete – Timár Gábor, ÁESZ

Eger/ Váci Erdôtervezési Iroda, erdôter-
vezô

– Az erdôfelügyelet szerepe az er-
dôk védelmében – Frank Tamás,
ÁESZ Miskolc, erdôfelügyelô

– Védett területek kezelési prob-
lémái az Ôrségi NP példáján –
Bodonczi László, Kerekerdô Alapít-
vány, természetvédelmi szakértô

– Természetkímélô erdôgazdál-
kodási módszerek bevezetése –
Csépányi Péter, Pilisi Parkerdô Rt.,
erdômûvelési ágazatvezetô

– Társadalmi tulajdon kezelése –
Gulyás Levente, WWF Magyarország,
természetvédelmi igazgató.

A WWF Magyarország Erdôfigyelô
Programjának támogatója a Procter &
Gamble.

A Procter & Gamble (P&G) egyike a
legnagyobb és legsikeresebb fogyasztói
termékeket gyártó vállalatoknak. Cégünk
vezérelve, hogy kiváló minôségû termé-
kekkel, értékteremtô módon járuljunk
hozzá fogyasztóink életminôségének
emeléséhez. Tesszük mindezt úgy, hogy
termékeink biztonságosak legyenek
mind a vásárlók, mind a dolgozók, mind
pedig a környezet számára. A Procter &
Gamble az üzleti életben elsôk között is-
merte fel a környezetvédelem fontossá-
gát, és kötelezte el magát a fenntartható
fejlôdés mellett, amelynek lényege, hogy
jobb életszínvonalat biztosítson minden-
kinek nemcsak a jelenben, hanem a jövô-
ben, a következô generációk számára is.
Célunk tehát az, hogy a rendelkezésünk-
re álló természeti erôforrásokat megfon-
toltan használva gondoskodjunk a jövô
generációk jólétérôl is, lehetôséget és te-
ret hagyjunk unokáinknak is a minôségi

életre. Ezen szemlélet jegyében igyek-
szünk egyforma súllyal kezelni a társadal-
mi szükségleteket, a jólét igényét és a
környezet megôrzésének problémáját.

(Fogyassz, fogyassz, fogyassz, míg
az erdôk el nem fogynak! A szerk.)

Megfelelô-e a védett területek 
kezelése hazánkban?

A WWF Magyarország a mai napon
mutatta be az Erdôfigyelô Jelentés
2003, A védett területek kezelésérôl
címû kiadványát, amely négy hazai
mintaterület (Budai Tájvédelmi Kör-
zet, Gemenc, ôrségi Nemzeti Park és a
Zempléni Tájvédelmi Körzet) felmé-
rése alapján határozza meg a védett
területek fô kezelési problémáit és ja-
vaslatokat tesz ezek orvosolására is.

A felmérés során alkalmazott mód-
szert a WWF nemzetközi munkacso-
portja dolgozta ki, melyet már alkal-
maztak többek között Franciaország-
ban, Oroszországban és Kínában is. A
cél a hazai védett területek kezelését il-
letô erôs és gyenge pontok meghatáro-
zása, a kezelés során fellépô problémák
elemzése, az egyes területek védelmé-
hez szükséges feladatok megállapítása.

Jelenleg Magyarország területén 1462
kisebb-nagyobb védett terület található.
Ezek kezelésük tekintetében többé-ke-
vésbé egységesek. A felmérés során a
négy hazai mintaterületen dolgozó ter-
mészetvédelmi szakemberek adtak vá-
laszt több száz kérdésre, melyeket ké-
sôbb a WWF kiértékelt.

Kezelés és gazdálkodás védett erdôkben 

Márkus Ferenc, WWF igazgató B. Fülöp Katalin és Berecz Béla újságírók
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Általános konfliktusforrás, hogy a
nemzeti parkokban és tájvédelmi kör-
zetekben kezelt állami tulajdonú erdô-
területeken az erdészeti részvénytársa-
ságok elsôdleges szempontja a minél
nagyobb anyagi haszon elérése. Ezzel
szemben viszont ezeken a területeken a
természetvédelmet kellene elôtérbe he-
lyezni. Elengedhetetlenül fontos ennek
a gazdálkodási megközelítésnek az át-
alakítása, hiszen ez a védett erdôk ter-
mészetvédelmi funkciójának ellátását
sokszor akadályozza. Egy lehetséges

megoldás, a részvénytársaságok köz-
hasznú társaságokká való átszervezése
lenne.

Egy másik súlyos probléma a vadál-
lomány túlszaporodása. 1960 óta az ôz-
és gímszarvasállomány megötszörözô-
dött, a muflonállomány meghétszerezô-
dött, a vaddisznó-populáció tizenegy-
szeresére nôtt. Ez sokszorosan megha-
ladja az erdôk vadeltartó képességét. A
vadkár miatt az erdôt sok helyen már
csak kerítés építésével lehet felújítani,
ám ez problémás lehet, különösen árté-

ri területeken, ahol volt már rá példa,
hogy áradáskor a kerítésrendszer meg-
akadályozta az állatokat a menekülés-
ben.

„Az erdôk kezelése során elsôdleges
szempont az azokban rejtôzô értékek
védelme. Az erdô és vadgazdálkodás
összehangolható lenne a természetvé-
delmi célokkal, csupán felelôs gondol-
kodással kellene a jelenlegi rendszert
átalakítani, ha kell, gyökereiben meg-
változtatni” – mondta Gulyás Levente, a
WWF Magyarország igazgatóhelyettese.

Az Országos Erdészeti Egyesület SOPRONI HELYI CSOPORTJA

2004. február 7-én, 19 órai kezdettel a Hotel Maróni termeiben, 
(Sopron, Lôvér körút 74. sz.), az Egyesület hagyományait ôrizve
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rendez, melyre minden kedves kollégát és családtagjait szeretettel várjuk,.

I N F O R M Á C I Ó K

A tombola éjfél elôtt kerül kisorsolásra. A tavalyi hagyományt szeretnénk erôsíteni megkérve a rendezvé-
nyen résztvevô gazdálkodók és intézmények képviselôit, hogy tombola-felajánlásaikat maguk tegyék
meg, illetve az e célra felajánlott tárgyaikat hozzák magukkal. A rendezvény pénzügyi támogatását is szí-
vesen fogadjuk, számla ellenében.

Részvételi költség: 3000 Ft/fô, melyet a helyszínen kérünk kiegyenlíteni. Az összeg tartalmazza a vacsorát és
a közös költségeket. A kapott vacsorajegyet az étkezéskor kérjük leadni. Italt egyénileg lehet rendelni saját
költségre. Az étterem vezetôjével történt megegyezés szerint italt magunk is bevihetünk a rendezvényre.

Távolabbról érkezô kollégák és családtagjaik részére a Hotel Sziesztában és a Hotel Maróniban lehet szál-
lást rendelni, az igénybevételt kérjük egyénileg rendezni. (99/312-549)

A bálra jelentkezni és asztalt foglalni faxon vagy telefonon lehet

2004. január 30-ig.

Kérjük jelezni a létszámot és az asztaltársaság megnevezését.
Dr. Rónai Ferenc HCS elnök, tel.: 99/506-470, fax.: 99/506-479

Ormos Balázs fôtitkár, mob.: 30/91 93 296

Ezt a meghívót kérjük sokszorosítva a hirdetôtáblákra kifüggeszteni. Köszönjük a segítséget.


