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Páneurópai kezdeményezés
az erdôk védelméért
Az MTA Agrártudományok Osztálya Er-
dészeti Bizottsága Páneurópai kezde-
ményezés az erdôk védelmére címen
tartotta a IV. Erdészeti Fórum ülését a
Magyar Tudományos Akadémián.

A világ természeti erôforrásait gyor-
suló ütemben veszélyezteti az egyre ki-
terjedtebb emberi tevékenység.

A globális környezetromlás csak nem-
zeti összefogással fékezhetô meg. Ez a
felismerés vezetett az ENSZ Környezet és
Fejlôdés (UNCED) konferenciája meg-
szervezéséhez Rio de Janeiróban (1992).

A Páneurópai Miniszteri Kezdemé-
nyezés az Európai Erdôk Védelmére a Ri-
óban lefektetett alapel-
vek politikai megvaló-
sítását célozza az erdô-
gazdálkodás területén.

Az 1998-as lisszabo-
ni határozatukban az
európai államok erdô-
kért felelôs miniszterek
elkötelezték magukat,
hogy támogatják az er-
dôgazdálkodás tarta-
mosságának fenntartá-
sát, így egyebek között

– egységes követel-
ményrendszer kidolgo-
zását a tartamosság ér-
vényesítésére,

– az erdôgazdálko-
dás szociális és gazda-
sági jelentôségének
társadalmi elismerését,

– az európai álla-
mok erdészeti stratégi-
ájának kialakítását,

– a fa mint környe-
zetbarát és megújítha-
tó nyersanyag szere-
pének fenntartását,

– az önkéntes minôségtanúsítási
rendszerek bevezetésének segítését.

A konferencia néhány kiemelt téma-
terület bemutatása révén kívánja segíte-
ni a szakmai közvélemény tájékoztatá-
sát, a páneurópai elvek hazai érvénye-
sülését, hívja fel a figyelmet Mátyás Csa-
ba, az Erdészeti Bizottság elnöke.
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Vizeinket is véd-
jük erdeinkben!
A Víz Világnapja alkalmából az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Vízgazdálkodá-
si Szakosztályának elnöke az alábbi fel-
hívást intézi minden természetszeretô,
mezô- és erdôgazdaságban dolgozó és
jövô-menô emberhez:
„A Víz Világnapja alkalmából – tekin-

tettel gyerekeink, unokáink, ükunoká-
ink és az ô leszármazottai édesvíz-szük-
ségleteire, és tekintettel minden ár- és
belvíz veszélyeztette területen lakó em-
bertársunkra – az erdôben járó és dol-
gozó emberek vegyenek részt a ‘Vizein-
ket is védjük erdeinkben!’ mozgalom-
ban. Amelynek lényege, hogy a terüle-
teinkre zúduló csapadékvízbôl minél
többet tartsunk vissza. Ne engedjük,
hogy ez a megismétlôdô áldás, ez az
édesvíztömeg gyorsan elhagyva ben-
nünket, sóssá váljon a tengerekben,
egyben növelje azok szintjét, amely az
általános felmelegedés hatására amúgy
is lassan emelkedik és fokozatosan le-
hetetlenné teszi a tengermellékeken élô
milliók létét!”

Sorozat az
erdészetrôl
– Nagyszerû sorozatot indítottak a
kiskunsági és csongrádi erdészek a
Békés Megyei Hírlapban és a Petôfi
Népében. „Amit az erdôtelepítésrôl
tudni kell” sorozatban ismertetik az
olvasót az erdészszakma gyakorlati
tudnivalóiról. A rövid írásokból képet
kaphat az érdeklôdô a térség (Bács-
Kiskun, Békés, Csongrád megyék)
erdészeti viszonyairól, adottságairól és a
lehetôségekrôl. Jó példája ez a
kezdeményezés az OEE által meghirde-
tett kommunikációs teendôknek.

A miniszteri konferencia emblémája
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