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Natura 2000 erdõkezelés Bajorországban
Tavalyelõtt az Erdészeti Lapokban
beszámoltunk arról, hogy Szlovénia
hogyan hangolta össze az erdõgaz-
dálkodás és a természetvédelem
alapelveit és gyakorlatát. A Life in
Forests* pályázat — melynek fõ
koordinátora a WWF Magyarország
— 2016-ban lehetõséget teremtett
a bajorországi Natura 2000 erdõke-
zelés megismerésére. 
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