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Pro Silva nagyrendezvény Zalában
A Pro Silva Hungaria kétévente meg-
rendezésre kerülõ nagyrendezvényét
október 18-19. között tartotta a Zala-
erdõ Zrt. Zalaegerszegi Erdészetének
területén a folyamatos erdõborítást
biztosító erdõgazdálkodás eredmé-
nyeirõl és lehetõségeirõl. 



Erdészeti Lapok CLII. évf. 1. szám (2017. január) 7

    





      





    




   


  



  
    
    
 


    

     

   
     
 
 
 


    









     




   
     
    

     

    

  

  


  
    
     
 





 

 

2016 decemberében két általános is-
kolás osztály érkezett a Farkasszigeti
erdõbe, azzal a céllal, hogy lékeket fo-
gadjanak örökbe.


  


  



  
 


    
   
     



    

    
   
   
     



     

      




   


     


     
     



   







    
   

  

   





Lékbõl kapott tudás


