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Az 5. Miniszteri Konferencia az Eu-
rópai Erdõk Védelméért varsói ta-
nácskozásának állásfoglalása az er-
dõ és a víz kapcsolatáról 

1. El kell ismerni az erdõ és víz kö-
zötti szoros, kölcsönös kapcsolatot!

2. Foglalkozni kell az édesvíz-kínálat
és -kereslet között fennálló növekvõ
aránytalansággal!

3. Tudatosítani kell az elegendõ
mennyiségû és minõségû víz biztosítá-
sának szükségességét!

4. Hangsúlyozni kell az elegendõ vi-
zet biztosító feltételek szükségességét
ahhoz, hogy az európai társadalom
fennmaradhasson!

5. Nyomatékosítani kell az erdõk és
az erdõgazdálkodás szerepét az vizek
életközösségének változatossága meg-
õrzésében!

6. Foglakozni kell azzal, hogy az ég-
hajlatváltozásnak komoly hatásai lesz-
nek a természeti katasztrófák, így az ár-
vizek, hordalékfolyamok, lavinák, viha-
rok és az aszályok gyakoriságára, mér-
tékére és intenzitására, valamint az ég-
hajlatváltozás kihatással lesz az erdõre
és a vízforrásokra, az erdõ- és vízgaz-
dálkodásra.

7. Nyomatékosítani kell az erdõ és az
erdõgazdálkodás szerepét a vizek mi-
nõségének védelmében, a vízforrás-
gazdálkodásban, az áradások hatásai-
nak enyhítésében, a sivatagosodás elle-
ni küzdelemben, a talaj védelmében;
hangsúlyozni kell továbbá a hegyvidéki
erdõk jelentõségét a földcsuszamlások,
az erózió és a lavinák hatásainak csök-
kentésében. 

8. Aggasztónak tekintendõ, hogy az
erdõtüzek gyakorisága és mértéke nö-
vekszik, még a magasabb hosszúsági
fokokon és nagyobb magasságban is
gyakoribb a tüzek elõfordulása, ami a
vízgyûjtõkre, a víz minõségére és
mennyiségére is komoly kihatással van,
és talajeróziót okozhat. 

9. Hangsúlyozni kell, hogy az erdõk
teljes gazdasági értékét – különösen az
ökoszisztéma-szolgáltatások biztosítá-
sának értékét – megfelelõképpen kell
elismerni.

10. El és fel kell ismerni az erdõtulaj-
donosok jogait és felelõsségét, és tuda-
tosítani kell az elõzetes konzultációk je-
lentõségét a vízzel összefüggõ szolgál-
tatások biztosításában.

11. Nyomatékosítani kell a helyi kö-
zösségek és más érintett érdekcsopor-

tok bevonásának szükségességét a
vízvonatkozású erdészeti intézkedé-
sek tervezési és megvalósítási folya-
matába. 

12. A határozat, a korábbi miniszteri
konferenciák elkötelezettségeire kell,
hogy építsen, elismerve az erdõ és víz
tárgykörben a nemzetközi egyezmé-
nyek, szervezetek által végzett munkát
és elindított folyamatokat.

I. A határozatot aláíró államok és az
Európai Közösség elkötelezik ma-
gukat a fenntartható erdõgazdálko-
dásra a víz vonatkozásában

13. A fenntartható erdõgazdálkodás
révén – legyen az köz-, illetve magán-
társulás – meg kell õrizni és tovább kell
erõsíteni az erdõk víz- és talajvédelmi
funkcióit, valamint enyhíteni kell a he-
lyi vonatkozású, vízzel összefüggõ ter-
mészeti katasztrófák hatásait.

14. Az erdõtelepítési és felújítási
programokat a vízerõforrások minõsé-
gére és mennyiségére, valamint az árvi-
zek csillapítására és a talajra gyakorolt
hatásaik tekintetében kell felmérni.

15. A vizes környezet, az áradás mér-
tékének csökkentése, a fajok sokféle-
ségének megõrzése és a talaj védelme
javára támogatni kell a rontott erdõk
helyreállítását, különösen az ártereken
és a magasabban fekvõ vízgyûjtõ terü-
leteken.

II. Erdészeti és vízgazdálkodási po-
litikák koordinálása érdekében

16. Ki kell dolgozni, és tovább kell
fejleszteni az erdõ- és vízerõforrás-gaz-
dálkodás azon irányelveit, melyek hoz-
zájárulnak az életközösségek megtartá-
sához és az általuk nyújtott szolgáltatá-
sok fenntarthatóságához.

17. Az erdészeti és a vízgazdálko-
dási politikát a megfelelõ szinteken
össze kell hangolni, a nemzeti erdõ-
program, vagy az erdõprogrammal
egyenértékû program révén az integ-
rált vízerõforrás-gazdálkodási tervek-
kel és stratégiákkal.

18. Megfelelõ intézményrendszert
kell kialakítani, vagy a meglévõket to-
vábbfejleszteni ahhoz, hogy az erdõ és
a víz közötti kölcsönös összefüggés
kérdéseiben jobb együttmûködés ala-
kuljon ki. 

19. A határokon átnyúló vízgyûjtõk
esetében az erdõ- és vízgazdálkodást
fokozott nemzetközi együttmûködéssel
kell megoldani. 

20. Szorgalmazni kell az oktatást, a
képzést, a kutatást és a szolgáltatások
kiterjesztését, az erdõ és a víz kölcsön-
hatásairól szóló ismeretek terjesztésé-
ben és megértetésében.

21. A vizes környezet javítása érde-
kében fokozni kell az erdõ és a víz kö-
zötti kapcsolat tudatosítását, valamint
azoknak a lehetõségeknek a megismer-
tetését, melyeket az erdõk és a bennük
folytatott fenntartható gazdálkodás
nyújthat.

III. Az erdõ, a víz és az éghajlatvál-
tozás kérdéseiben

22. Jobban meg kell értetni az em-
berekkel az éghajlatváltozás lehetsé-
ges következményeit az erdõ és a víz
kölcsönhatására, beleértve a sivatago-
sodás, a biológiai sokféleség elveszté-
sének folyamatát, valamint az éghajlat-
változás lehetséges következményeit
az áradások, viharok, aszály és erdõ-
tûz, a kártevõk és betegségek kialaku-
lásának gyakoriságára, mértékére és
intenzitására. 

23. Az éghajlatváltozáshoz való al-
kalmazkodás és hatásainak csökken-
tése céljából ki kell dolgozni azokat a
megfelelõ irányelveket és stratégiákat,
melyekkel az erdõ és a vízforrás-gaz-
dálkodás fenntartható módon folytat-
ható. 

IV. A vízzel összefüggõ erdészeti
szolgáltatások gazdasági értékelése
érdekében

24. Fel kell mérni azt a gazdasági ér-
téket, amit az erdészeti szolgáltatások a
vízforrás minõsége és mennyisége vo-
natkozásában az árvizek csillapításában
a társadalom javára jelentenek.

25. Be kell illeszteni a vízzel kap-
csolatos erdészeti közjóléti szolgálta-
tások gazdasági értékelését az erdõ és
víz vonatkozású politikákba és straté-
giákba.

26. Meg kell könnyíteni az intézke-
dések, jogszabályok kidolgozását és
megvalósítását. Ezek az intézkedések
gazdasági eszközöket is magukba fog-
lalhatnak (így az ökoszisztéma szolgál-
tatásért járó kifizetéseket – lásd: PES-
UNECE Water convension 2006), hogy
a fenntartható erdõgazdálkodás finan-
szírozási alapja szélesíthetõ és sokféle
lehessen, és az erdõk védelmi funkciói
megmaradjanak.

(Forrás: Forestpress)
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