
A finnek erdõvel kapcsolatos hoz-
záállásáról készített közvélemény-
kutatás megmutatta, hogy növelni
szeretnék a fa használatát, ugyan-
akkor a biodiverzitás még erõsebb
védelme iránt is nõtt az igény.

A Metsä ja puu (Erdõ és Fa) közvéle-
mény-kutatás során finn állampolgáro-
kat kérdeztek az erdõ használatáról és
védelmérõl. A korábbi hasonló felmé-
réssel összevetve minden válasz eseté-
ben azonos volt a változás iránya: az
emberek növelni szeretnék a fa felhasz-
nálását annak érdekében, hogy ezzel a
jólétet és nemzeti gazdaságot támogas-
sák, amihez elegendõ fa van a finn er-

dõkben, de egyre több finn szeretné fo-
kozni az erdõk védelmét.

A válaszolók majdnem 70 százaléka
tudja, hogy a finn erdõk évi növedéke
több, mint a fakitermelés mennyisége,
ami évtizedek óta a valóság. Öt közül
négyen úgy gondolják, hogy rengeteg
fa lesz az erdõipar részére a jövõben is. 

Ötbõl négyen úgy vélik, hogy az
épületszerkezetek körében a fa haszná-
latát növelni kell. Ugyanakkor a koráb-
binál kevesebben vélik úgy, hogy az
erõsebb erdõvédelem növelné a mun-
kanélküliséget.

A finn erdõgazdálkodás erõs támo-
gatásának jele, hogy a válaszadók több
mint háromnegyede szerint az erdészek

(erdészeti szakszemélyzet) jól képzet-
tek az erdõk kezelésére, Finnország jó-
létét is megalapozza az erdõk jövõbeni
használata és az erdõket intenzívebben
kell használni a foglalkoztatottak ará-
nyának és az életszínvonal növelése ér-
dekében. E szempontok többé-kevésbé
változatlanok a korábbi felmérésekkel
összehasonlítva.

A válaszadók véleményének jó
példája, hogy majdnem tízbõl kilen-
cen úgy gondolják, hogy a finn erdõk
állapota jó vagy nagyon jó. E véle-
ményt jellemzõen nem befolyásolták
háttér tényezõk, mint a politikai meg-
gyõzõdés; ugyanakkor tény, hogy tíz-
bõl nyolcan, a Finn Zöld Ligát támo-
gatók közül, ugyanezen a vélemé-
nyen voltak. 

(forest.fi)

336 Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 11. szám (2009. november)

A rendõrség kiemelt figyelmet fordít
a természet védelmére, és a közterü-
let-felügyelettel, a polgárõrséggel, va-
lamit az erdészetek munkatársaival,
a vadõrökkel végzett közös szolgála-
tok során is biztosítani kívánja a köz-
területek rendjét.

A korábbi évek tapasztalatai szerint a
fûtési szezon közeledtével az õszi idõ-
szakban több alkalommal bukkannak fel
házaló, alkalmi tüzelõanyag-árusok,
akik fõleg idõs személyeknek kínálják a
télire való tûzifát. Sajnos több esetben
elõfordult, hogy a gyanútlan vásárlókat
becsapták, megkárosították, hiszen nem
a megbeszélt minõségû, és mennyiségû
árút szállították le részükre, és feltehetõ-
en bûncselekménybõl származó fát kí-
náltak megvásárlásra. 

A rendõrség bûnmegelõzési munká-
ja során különös figyelmet fordít azon
bûncselekmények visszaszorítására,
amelyek természeti javainkban, vagy
közvetlen környezetünkben okoznak
pusztító hatást. Az ide tartozó cselek-
mények közül az orvvadászat, a falo-
pás, illegális fakitermelés, és illegális fa-
kereskedelem bûncselekményeivel
szemben rendõreink a kellõ szigorral
lépnek fel. 

2009. október 27-én együttmûködési
megállapodást kötött a Bács-Kiskun
Megyei Rendõr-fõkapitányság, a Tolna
Megyei Rendõr-fõkapitányság, a Bara-
nya Megyei Rendõr-fõkapitányság, a
Budapesti Rendõr-fõkapitányság és a
Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt. az

illegális migráció és az ahhoz kapcsoló-
dó egyéb jogsértések, az erdõ és vadál-
lomány óvása és az ezzel kapcsolatos
jogellenes cselekedetek megelõzése,
valamint egymás tevékenységének köl-
csönös segítése érdekében.

A felek között, az elmúlt években is
folyamatos együttmûködés volt tapasz-
talható, ennek jövõben várható irányait
az együttmûködési megállapodás fog-
lalja össze.

A rendõri ellenõrzés eredményessé-
gét elõsegítette az elmúlt idõszakban az
a körülmény is, hogy a lakosság elõtt
széles körben ismerté vált az összehan-
golt ellenõrzések ténye. 

A helyi ellenõrzések hatékonyságát
nagymértékben segítette a társaság
munkatársa által tartott, a közterületi
szolgálatot ellátó rendõri állomány fel-
készítését célzó elõadás is. 

A Gemenc Zrt.-vel folytatott együtt-
mûködésünknek – igazodva a társaság
tevékenységi köréhez – a vadállomány
megóvása, az illegális fakitermelés
megakadályozása, valamint a megelõzõ
munkát elõsegítõ közös képzések terén
van kiemelt jelentõsége, ugyanakkor a
jövõben ez irányú tevékenységünket az
idegenforgalomhoz kapcsolódóan is
tartalommal kívánjuk megtölteni.

Ennek alapján a határátkelõhelyekkel
rendelkezõ rendõr-fõkapitányságok vál-
lalják, hogy fokozottan ellenõrzik a vadá-
szati céllal átutazó személyeket, a védett
vad ki-, és behozatalának jogszerûségét.

A rendõrök ellenõrzik a fakiterme-
lést és szállítást végzõ személyeket.

Ellenõrzik a vadászatot folytató sze-
mélyeket a jogosulatlan vadászat elke-
rülése érdekében.

Az erdõben – tûzgyújtási tilalom ese-
tén – észlelt jogsértõ cselekmény meg-
szüntetésére a helyszínen intézkednek.

Csonka Tibor, a Gemenci Erdõ- és
Vadgazdaság Zrt. vezérigazgatója el-
mondta, hogy a határterületen tevékeny-
kedõ dolgozóik idegen, gyanús szemé-
lyek, elhagyott gépjármûvek, migránsok
észlelése esetén tájékoztatják az illetékes
rendõri szervek vezetõit, valamint meg-
adják azokat a szükséges mintaokmá-
nyokat, amelyek szükségesek a favágás,
szállítás, vadászat igazolására.

Az ötoldalú együttmûködési megál-
lapodás aláírásán részt vett dr. Bencze
József r. altábornagy, országos rendõr-
fõkapitány, aki felszólalásában hangsú-
lyozta, hogy az aláírt együttmûködési
megállapodás összhangban van a rend-
õrség által meghirdetett Védõbástya és
a Biztonság Bizalom Becsület rendõri
programokkal is, illetve illeszkedik a
Rendõrség által életre hívott közbizton-
sági egyeztetõ fórumok rendszerébe,
továbbá a kormány közbiztonságot se-
gítõ cselekvési programjába, a Rend és
Biztonság programjába.

Kiemelte az együttmûködés fontos-
ságát, a bûnmegelõzés új formájának
megvalósulását a régióban, amely szé-
les körû összefogás alapján valósulhat
csak meg, a gazdasági, társadalmi, civil
és a helyi szervek összefogásával.

Mihályné Bornemisza Eleonóra 
r. õrnagy
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A finnek többet szeretnének




