
Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 12. szám (2008. december) 383

Október végére készült egy EU rendelet
tervezet a fát és fatermékeket piaci for-
galomba bocsátó piaci szereplõk köte-
lezettségeinek meghatározásáról. En-
nek célja igazolási rendszer létrehozása
arra, hogy nem illegális forrásból szár-
mazik az EU-ban forgalomba kerülõ fa
és a fatermék.

* * *
Korlátozó intézkedések az ukrán

fakitermelésben, fafeldolgozásban 
Nem éppen szemet gyönyörködtetõ

látvány a letarolt hegyoldal, ahol seb-
ként tátong az erdõirtás nyoma az
összefüggõ rengetegben. Az ukrán kor-
mány egy rendelettel véget vet a nega-
tív folyamatnak az Ukrán-Kárpátok
egész területén.

* * *
Õsszel éled újjá a famaffia 

Az igazságügyi tárca egy erdõvédel-
mi szolgálat felállítását tervezi. Ez a
szolgálat azonban alacsony létszámmal
dolgozik, a mai magyar valóságban pe-
dig magánhadseregek és a Magyar Gár-
da védi a fát és a vadat, gyakran a gye-
rekbûnözõktõl. Erdészek, tulajdonosok
és tolvajok lövöldöznek egymásra.

* * *
Hadüzenet az illegális fakitermelésnek

Az illegális fakitermelés 75-80 száza-
lékos csökkenését remélik az erdészeti
szakemberek az október 1-i hatállyal
bevezetett informatikai faanyag-követé-
si rendszertõl Romániában. Nemzetközi
viszonylatban is kiemelkedõnek vélik a
szakemberek a SUMAL rendszert.

* * *
IUFRO 2010. augusztus 23-28, Szöul

(Korea); Az Erdészeti Kutatóintézetek
Nemzetközi Szövetségének világkon-

ferenciája
A kongresszus témája: Erdõk a jövõ-

nek: a fenntartó társadalom és a kör-
nyezet. Ez a harmadik alkalom, amikor
az ötévente rendezett IUFRO Konferen-
cia Ázsiában lesz ugyanakkor az elsõ,
amikor a helyszín Szöul, Korea.

* * *
XIII. Erdészeti Világkongresszus

2009. október 18-25. Buenos Aires,
Argentína

Fejlõdõ erdõk – az éltetõ egyensúly
lesz a WFC jelmondata 2009-ben. A hat
évente sorra kerülõ konferencián átte-
kintik a világ erdõgazdálkodásának
minden fontos kérdését gazdasági, szo-
ciális, környezeti és sok egyéb szem-
pont szerint. Ennek egy hete után a szo-
kásokhoz híven számos tanulmányút

ad lehetõséget a fogadó ország erdõ-
gazdálkodásának és erdeinek megis-
merésére.

* * *
A FAO erdészeti oldala, hírek és

adatok
Az erdészet nemzetközi témái iránt

érdeklõdõknek jó kiinduló pont a FAO
erdészeti oldala. Az angol, spanyol és
francia mellett kínaiul és arabul is olvas-
ható. Megjelennek rajta e szervezet leg-
frissebb erdészeti témájú jelentései, il-
letve általában a világ erdeivel kapcso-
latban áttekintõ adatokhoz juthatunk e
helyen.

(FATÁJ Hírek)
* * *

A Montreali Folyamat Moszkvában
Az Orosz Szövetségi Erdészeti Hi-

vatalban tartotta soron következõ, 19.
értekezletét a Montreali Folyamat
munkacsoportja. A találkozón a mér-
sékeltövi és boreális erdõkben folyta-
tott természetvédelmi feladatokról, a
fenntartható gazdálkodás kritériumai-
ról és mutatóiról folytattak megbeszé-
léseket.

A tanácskozáson jelen voltak az
orosz erdõgazdálkodás képviselõi Boris
Bolsakov igazgatóhelyettes (Rosleshoz)
vezetésével, Alexander Panfilov, a me-
zõgazdasági minisztérium erdészeti
osztályának igazgatója, és Andrej Flip-
csuk, a Nemzetközi Erdészeti Központ
igazgatója, valamint a munkacsoport
Egyesült Államokból, Kanadából, a Ko-
reai Köztársaságból, Kínából, Ausztrá-
liából, Új-Zélandról és Japánból érke-
zett tagjai.

A Montreali Folyamat munkacso-
portja 1944-ben alakult. A mérsékelt övi
és északi sarki, boreális erdõk megõrzé-
sére és a fenntartható gazdálkodására
vonatkozó feltételek, mutatók maghatá-
rozásával foglalkozó csoportban jelen-
leg 12 ország (Ausztrália, Argentína, Ka-
nada, Chile, Kína, Japán, Mexikó, Új-
Zéland, a Koreai Köztársaság, Oroszor-
szág, Uruguay és az USA) képviselteti
magát, vagyis azok az országok, me-
lyek a világ mérsékelt övi és hideg észa-
ki zónája erdeinek 90 százalékát birto-
kolják. 

Más megközelítésben a világ erdei-
nek felét, a világ fa- és fatermék pia-
cainak 45 százalékát, s a világ népes-
ségének 35 százalékát mondhatják
magukénak. 

A Montreali Folyamat C&I (Criteria
and Indicators) lehetõvé teszi a részt-

vevõ tagországok számára, hogy a
nemzeti jelentéseik értékelésében egy-
séges megközelítést alkalmazzanak a
monitoring és a fenntartható erdõgaz-
dálkodás irányainak és haladásának át-
tekintésében. Segítséget jelent a C&I a
nemzeti szintû erdészeti politikák ki-
dolgozásához szükséges alapok meg-
teremtésében is.

A találkozó folyamán az orosz erdõ-
gazdálkodás szakemberei megismertet-
ték a munkacsoport tagjait az új erdõ-
törvény értelmében az orosz erdészeti
szektorban végbemenõ reformokkal,
továbbá a Montreali Folyamatra vonat-
kozó tevékenységükkel is.

A találkozó egyik széleskörû vitát ki-
váltó témája volt közvélemény haté-
kony és átfogó tájékoztatása a Montre-
ali Folyamaton belül végzett tevékeny-
ségekrõl. 

Amint azt Richard Gouldin, az USA
Erdészeti Szolgálata Tudományos és
Fejlesztési Osztályának az igazgatója
megjegyezte, a Montreali Folyamat kri-
tériumai és mutatói felhasználásával ké-
szített nemzetközi jelentések ismerteté-
se nagyon fontos, és aktualitással bír a
világ különbözõ országai erdõgazdál-
kodása számára. 

* * *
Célegyenesben az új erdõtörvény
Kiss János: Minden ez évi támoga-

tást kifizetnek
2008. november 11-én zajlott le az

utolsó megbeszélés a KvVM-mel, no-
vember 25-én pedig a kormány szû-
kebb kabinetjével az új erdõtörvény
egyeztetésének finisében.

December 3-án az Országgyûlés Me-
zõgazdasági Bizottsága tárgyalta az er-
dõtörvény tervezetét.

Kiss János, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium Termé-
szeti Erõforrások Fõosztálya vezetõje
elmondta, hogy a tárgyalások során a
kormány szûkebb kabinetje igent
mondott az új erdõtörvény tervezetére.
Ez azt jelenti, hogy minél elõbb be kell
nyújtani a tervezetet a parlamenti bi-
zottságok elé. Amennyiben a bizottsá-
gok (a mezõgazdasági, környezetvé-
delmi) tagjai tárgyalhatónak nyilvánít-
ják a törvénytervezetet, akkor még eb-
ben az évben tárgysorozatba veszik az
új erdõtörvényt, s így sor kerülhet az
általános és a részletes vitára, majd
ezeket követõen a végszavazásra a
Parlamentben.

(ForestPress)
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