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Két magas szintû, az erdészet kérdéseivel
foglalkozó találkozót is tartottak az ENSZ
FAO központjában, Rómában. A megbe-
szélések az erdõtüzekrõl, a fenntartható
erdõgazdálkodásról és az ázsiai térséget
ért 2004-es szökõár okozta katasztrófa
következményeinek helyreállításában az
erdészeti szektor szerepérõl szóltak.

A hétfõn kezdõdött egynapos mi-
niszteri szintû erdészeti találkozón
mintegy 50 miniszter vett részt. Hazán-
kat Benedek Fülöp, az FVM közigazga-
tási államtitkára képviselte. A küldött-
ség tagja volt Klemencsics András, az
FVM Erdészeti Fõosztály vezetõje  és
Szepesi András fõosztályvezetõ-he-
lyettes.  

FAO szakértõkön kívül rekordot ért
el a tagországokat képviselõ küldöttsé-
gek száma, a részt vevõ társadalmi
szervezõdések és nemzetközi szerveze-
tek jelenléte a találkozón. A FAO kül-
döttségében helyet foglalt Csóka Péter,
az ÁESZ New Yorkban szolgálatot tel-
jesítõ fõigazgatója is.

A FAO Erdészeti Osztályának vezér-
igazgató-helyettese, Hosni El-Lakany
elmondta, számos kulcsfontosságú kér-
dés került megvitatásra.

Az ez év májusában sorra kerülõ 50.
ENSZ Erdészeti Fórum elõkészítésére
nemzetközi megoldásokat kell keresni
az erdõtüzek elleni küzdelemben, meg
kell vizsgálni az erdõket érintõ nemzet-
közi lehetõségeket, törekedni kell a
’Millenniumi Fejlesztési Célok’ elérésé-
re, beleértve az erdõgazdálkodás szere-
pét a szegénység mérsékelésében.

Az erdõpusztulás, az erdõk eltûnésé-
nek mértéke csökkent az elmúlt évti-
zedben, az azt megelõzõhöz viszonyít-
va, de El-Lakany úr szerint még mindig
túl magas és a világnak tovább kell
munkálkodnia a fenntartható erdõren-
dezés elérésének irányában.

Az erdõtüzek lényegesen hozzájárul-
nak az erdõk pusztulásához, és a kibo-
csátott szén-dioxid a légkörbe kerülve
hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. Mos-
tanáig az erdõtüzek kezelésében az
együttmûködés a tüzek elfojtására össz-
pontosított.

Egyre inkább felismerhetõ azonban,
hogy az erdõtüzek kapcsolatosak az
erdõrendezési módszerekkel; a jobban
átgondolt rendezés kevesebb erdõtüzet
eredményez. 

Az erdészeti szektor szökõár sújtotta
területek helyreállításában felmerülõ
feladataival kapcsolatban elhangzott,
hogy a napi szükségletekbõl és az újjá-
építési munkákból eredõen nagy a túl-
zott mértékû kitermelés veszélye.

El-Lakany úr nemrégiben Sri Lanká-
ra látogatott. Ez az ország egyike volt a
szökõár által leginkább sújtott orszá-
goknak. 

El-Lakany úr elmondta, hogy amenny-
it csak lehet, meg kell menteni a szanaszét
hullott fákból, egyrészt a trópusi területe-
ken igen gyorsan terjedõ betegségek és
kártevõk miatt, másrészt, hogy az embe-

rek ne az erdõt menjenek irtani, ha példá-
ul csónakra van szükségük. Új erdõk tele-
pítése csak az egyik szempont, amit figye-
lembe kell venni az országok parti szaka-
szainak helyreállításánál. Az erdõgazdál-
kodáshoz kapcsolódó kérdések össze-
hangolása elsõdleges jelentõségû.

A FAO álláspontja szerint a szökõár
pusztította területeken az elsõ számú
problémamegoldás a sürgõs fa iránti
igény kielégítése lenne, hogy helyre le-
hessen állítani a normális életfeltétele-
ket, valamint rehabilitálni kell a káro-
sult erdõket is.

Forrás: ForestPress

FAO konferencia Rómában az erdészet
aktuális feladatairól

Nagy öröm számomra, hogy a Magyar
Köztársaság Kormánya nevében üdvö-
zölhetem a FAO Erdészeti Miniszteri Ér-
tekezleten megjelent minisztereket, de-
legátusokat és vendégeket.

Üdvözöljük a miniszteri ülés két ki-
emelt témáját, melyek közül a tartamos
erdõgazdálkodást az elmúlt évek magas
szintû erdészeti témájú ülésein, mint az
ENSZ Erdészeti Fóruma, Miniszteri
Konferencia az Európai Erdõk Védel-
mében is folyamatosan kiemelten tár-
gyalták. A tartamos erdõgazdálkodás el-
vének kiemelt aktualitását az adja, hogy
részét képezi az ENSZ ezredfordulón
megfogalmazott, hetedikként kiemelt
fejlesztési céljának, a környezeti állapot
tartamosságának biztosításával.

Engedjék meg, hogy a konferencia
témájához kapcsolódóan beszámoljak
néhány hazai eredményrõl, melyekhez
nagymértékben hozzájárultak, irány-

mutatást adtak a FAO által szervezett és
gondozott nemzetközi fórumok és akci-
ók is.

A tartamos gazdálkodás rég ismert
fogalom az erdészek körében. Ez a tar-
tamosság azonban a társadalmi elvárá-
sokat tükrözve még néhány évtizede is
elsõsorban a fahozamra koncentrált. Az
ENSZ Környezet és Fejlõdés Konferen-
ciája 1992-ben a legmagasabb szinten
deklarálta a tartamosság fogalmát, tá-
mogatva ezzel az erdészeket is abban,
hogy az erdõk emberi jóléthez való
hozzájárulását az erdei életközösségek,
és az általuk nyújtott széles körû szol-
gáltatások tartamos megõrzésével biz-
tosíthassák a társadalom számára. 

Mindezek érdekében szükséges, és
folyamatban van a gazdálkodási gya-
korlat módosítása, a prioritások közép-
távú meghatározása. A folyamat fontos
állomása volt a nemzeti erdõprogram
2004. októberi jóváhagyása, melyben a
magyar kormány elkötelezte magát egy
10 éves erdõ-koncepció mellett. Nagyra
értékeljük azt a nélkülözhetetlen segít-
séget és iránymutatást, melyet a FAO ál-
tal is támogatott nemzetközi fórumok
adtak a nemzeti erdõprogram kidolgo-
zásához. 

Átalakuló gazdaságú országként ki-
emelten fontos feladatunknak tekintjük
a privatizáció során erdõhöz jutó állam-
polgárok informálását, támogatását, a
magánerdõ-gazdálkodás fejlesztését.

Benedek Fülöp közigazgatási államtitkár, a
FAO Magyar Nemzeti Bizottság elnökének
beszéde 
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Tekintettel a gazdálkodói kör jelentõs
változására, az erdõvagyon védelme, a
tartamos gazdálkodás feltételeinek és
kereteinek megõrzése érdekében elen-
gedhetetlen a teljes erdõterületre kiter-
jedõ tervezettség és hatósági ellenõrzés
biztosítása. 

Az ország európai léptékkel mért ala-
csony erdõsültsége (20%), az agrárgazdál-
kodás és vidékfejlesztés céljainak elmúlt
évtizedekben tapasztalt változása is indo-
kolja az erdõterület folyamatos növelését
a országban. Az elmúlt 50 évben másfél-
szeresére növeltük az erdõterületet. Ko-
rábban kizárólag hazai, 2004-tõl már az

EU forrásaival is kiegészülõ erdõtelepítési
program célja az erdõsültség 26%-ra eme-
lése 35-50 év alatt. 

A felsorolt eredmények csak példái
azon nemzeti törekvéseknek, melyek
keretét a FAO által is támogatott nem-
zetközi erdészeti fórumok javaslatai,
határozatai képezik. A FAO mindig is
kezdeményezõje, javaslattevõje, aktív
segítõje volt a nemzeti szintû problé-
mák nemzetközi fórumra emelésének,
a szintetizálásának, ami nemcsak az er-
dészet, hanem az állampolgárok ügyét
is elõre vitte. Az erdõgazdálkodás nem-
zeti hagyományainak megõrzése mel-

lett egyre nagyobb a nemzetközi szintû
tapasztalatcsere, megállapodás, indo-
kolt esetben jogi hatással is bíró elköte-
lezettség jelentõsége, ami nem jelent
globalizációt, hanem egyetemes értéke-
ink közös megóvását, forrásaink racio-
nálisabb felhasználását, a „jó gyakorlat”
propagálását, átadását. Mindezek alap-
ján meg szeretném erõsíteni, hogy Ma-
gyarország támogatja a nemzetközi
szintû erdészeti fórumokat, továbbra is
kész részt venni az erdõk tûz elleni vé-
delmével és a tartamos erdõgazdál-
kodással foglalkozó nemzetközi folya-
matokban. 

Srí Lanka legnagyobb vadrezervátumá-
nak illetékesei hivatalosan is bejelentet-
ték, hogy míg a szökõár okozta délkelet-
ázsiai katasztrófában az emberveszteség
óriási volt, addig a vadon élõ állatok
megmenekültek a cunami pusztításától.

Az emberemlékezet óta legpusztítóbb
szökõár hullámai 3,5 kilométer mélyen
csaptak be a sziget tengerpartnál kezdõ-
dõ legnagyobb vadrezervátumába. A
hullámokban sok turista és alkalmazott
lelte halálát, ám a park szakembereinek
óriási meglepetésére az állatállomány-
ban egyáltalán nem esett kár.

A Srí Lanka-i Yala Nemzeti Parkban
egyebek között elefántok, szarvasok, sa-
kálok és krokodilok éltnek. Szakembe-
rek szerint ez a világ legjobb helye a sza-
badon élõ leopárdok megfigyelésére.

Bár a park most az épületekben esett
károk és az emberveszteség miatt átme-
netileg bezárt, annyi már bizonyos,
hogy a teljes állatállomány sértetlenül
vészelte át a pusztítást.

Debbie Martyr brit etológust, aki a
földrengés és szökõár által leginkább
sújtott indonéziai Szumátra szigetén
dolgozik egy tigrismegõrzõ program-
ban, cseppet sem lepte meg a hír. „A
vadon élõ állatok érzékszervei rendkí-
vül érzékenyek – mondta. Nem kell va-
lamiféle különleges hatodik érzékre
gondolni, de hihetetlen fejlett például a
hallásuk, így feltehetõleg a szökõár mo-
rajlását már igen távolról meghallot-
ták. Hasonlóképpen a talaj nagyon fi-
nom rezgéseit és a levegõ légnyomás-
változásait is érzékelhették. Mindez fi-
gyelmeztethette õket, hogy még idejében
biztonságos helyre meneküljenek.”

Korábban is számos szemtanú szá-
molt be arról, hogy a madarak és más
állatok földrengések és vulkánkitörések

elõl elmenekültek. Ám mindeddig nem
volt komoly tudományos bizonyíték er-
re, s mesterségesen nem hozhatók létre
megfelelõ körülmények az állatok vi-
selkedésének tanulmányozására, jólle-
het japán és kínai kutatók próbálkoztak

már ennek kiderítésével. Pedig jó lenne
megfejteni, hogy az állatokat milyen je-
lek figyelmeztetik a veszélyre, mert ez a
késõbbiekben esetleg a földrengések
elõrejelzésében is kamatoztatható len-
ne a megfelelõ – akár az állatok érzéke-
lésénél is érzékenyebb – mûszerek csa-
tarendbe állításával.

(Élet és Tudomány)

Az állatok elmenekültek

Az emberi beavatkozás, a parti építke-
zés, a természetes védõvonalak lerom-
bolása is hozzájárulhatott a délkelet-
ázsiai katasztrófa iszonyú veszteségei-
hez, nyilatkozta Jeff Mc Neely, a svájci
székhelyû Természetvédelmi Világszö-
vetség (World Conservation Union,
WCU) fõmunkatársa, aki éveket töltött
Indonéziában és Thaiföldön. Mint el-
mondta, ötven évvel ezelõtt a cunami
pusztítása meg sem közelíthette volna a
mostani méreteket.

A helybeliek korábban sohasem
építkeztek közvetlenül tengerparton,
hanem falvaik, városaik több kilométer-
rel beljebb húzódtak meg.

Az elmúlt évtizedekben azonban a
partokon természetesen honos man-
groveerdõket és a parthoz közeli korall-
zátonyok nagy részét, melyek természe-
tes védõvonalakként fékezhették volna
a partra kicsapó hullámok erejét, elpusz-
tították, s helyettük üdülõtelepeket, szál-
lodákat, illetve rák- és garnélatenyésze-
teket létesítettek.

A természetvédõk hiába küzdöttek a
mangroveerdõk irtása ellen, ugyanis
mind a turisztikából, mind a rák-
tenyésztésbõl az országok jelentõs be-
vételt könyvelhettek el.

A katasztrofális méretû emberáldo-
zathoz az Indonéziától távolabbi terüle-
teken (ebben fõleg India és Srí Lanka

érintett) az is hozzájárult, hogy a Csen-
des-óceántól eltérõen az Indiai-óceá-
non nem mûködik cunami elõrejelzõ
rendszer. Szakértõk szerint létrehozásá-
nak eddig sem elsõsorban anyagi, vagy
mûszaki akadályai voltak, hanem
fõként a térség országainak politikai és
kulturális megosztottságán bukott el.
Ha elkésve is, de talán ez a katasztrófa
most végre az ezzel kapcsolatos ellenál-
lást is elsöpri.

(Élet és Tudomány)

A természetrombolás is okolható

A Dráva Völgye Középiskola
pályázatot hirdet gyakorlati
oktatásvezetõi munkakör 

betöltésére.

Feltételek:
okl. erdõmérnöki végzettség,

5 év szakmai vagy tanítási
gyakorlat, nyelvismeret

Bérezés megegyezés szerint.

Szolgálati lakást biztosítunk.

Jelentkezés: a hirdetés megje-
lenésétõl számított 1 hónapon

belül az iskola címén:
Dráva Völgye Középiskola

7570 Barcs, Latinca S. u . 13.
Horváth Ferenc

igazgató


