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2011. április 12-14. között Budapes-
ten, a Normafa Hotelban tartotta –
Ingwald Gschwandtl vezetésével –
éves munkaülését az UNECE-FAO
Erdészeti Kommunikátorok Háló-
zata. 

A rendezvény része volt az Európai
Unió hivatalos erdészeti rendezvényei-
nek. A tanácskozás vendéglátója az Or-
szágos Erdészeti Egyesület volt, a szer-
vezést a Pilisi Parkerdõ Zrt. vállalta.
A megnyitón Csépányi Péter, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület alelnöke, Vajai
László, a Vidékfejlesztési Minisztérium
Erdészeti, Halászati és Vadászati Fõosz-
tálya vezetõje, Eve Charles, az UNE-
CE/FAO képviselõje, továbbá Ingwald
Gschwandtl, az FCN vezetõje köszön-
tötte a vendégeket. 

A 16 országból és az EU Bizottságtól,
valamint az ENSZ Erdõfórumtól érke-
zett 36 külföldi és magyar résztvevõ dél-
elõtti munkaülésén került sor az Erdõk
Nemzetközi Éve eddigi eseményeinek
értékelésére, a tanulságok levonására.

Rövid elemzõ elõadások hangzottak
el a résztvevõ országok és a különbözõ
nemzetközi erdészeti szervezetek kül-
döttei részérõl.

A Zöld Gazdaság címû téma arról
szólt, hogy mindez jó alkalom vagy ki-
hívás az erdészeti kommunikációnak,
és hogy miként jelenik meg ebben a
kontextusban az erdõk szerepe.

Sor került az erdészeti kommuniká-
ció legjobb gyakorlati példáinak bemu-
tatására is. Ezek sorában hangzott el Ko-
vácsevics Pál és Zétényi Zoltán elõadása
is, Ki kell jönni az erdõbõl címmel.

Az ülésen mutatták be az éppen el-
készült Európai Erdészeti Kommuniká-
ciós Stratégiát.

E fogalom fõ összetevõivel foglal-
koztak az utolsó években az FCN talál-
kozókon és fejlesztették tovább az FCN
stratégiai munkaülésein. 

A résztvevõk megvitatták a közeljö-
võben, Oslóban, 2011 júniusában sorra
kerülõ Forest Europa miniszteri konfe-
rencia ülésével kapcsolatos kommuni-
kációs tennivalókat is.

Az FCN a legjobb példákra alapozva
összeállított egy európai erdõpedagó-
giai koncepciót az erdõvel kapcsolatos
környezeti oktatáshoz, amelyet közös
elvekre és minõségi elõírásokra alapoz-
tak. Egy FCN munkacsoport jelentését
Thomas Baschny, erdõpedagógiai
munkacsoport-vezetõ mutatta be.

A résztvevõk elsõ nap este részt
vettek Visegrádon egy reneszánsz lo-
vagi bemutatón és vacsorán. Másnap
délután a fõvárosi Sas-hegy természet-
védelmi területével ismerkedtek. A
szakszerû vezetés és a látottak mély
benyomást tettek a konferencia részt-
vevõire.

A harmadik napon a Normafa kör-
nyéki közjóléti és természetvédelmi er-
dõgazdálkodás hazai példáit tekintették
meg az Európa különbözõ országaiból
összejött szakemberek. 

A Pilisi Parkerdõ Zrt. ez irányú tevé-
kenységét Lomniczi Gergely, a társaság
szóvivõje mutatta be. Szóba kerültek
többek között a közjóléti erdõgazdál-
kodás és a folyamatos erdõborítás kö-
vetelményeinek és lehetõségeinek ér-
dekütközései, a finanszírozás gondjai
és a sajtókapcsolatok gondozása.

A csoport meglátogatta az Erdészeti
Információs Központot, és az ugyanott
székelõ Wágner Károly Könyvtárat is. A
vendégek érdeklõdéssel tanulmányoz-
ták a Mária Terézia erdõrendtartását tar-
talmazó korabeli könyvet, az 1936-os
erdõ- és természetvédelmi törvénytárat,
valamint a XIX. század végén kiadott
erdészeti ponyvákat, amelyek az erdé-
szek munkáját voltak hivatottak bemu-
tatni és népszerûsíteni irodalmi formá-
ban, novellákon keresztül.

A program a Budakeszi Vadaspark-
ban zárult.
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Az FCN budapesti ülése




