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Egyre több riasztó jelzés érkezett világ-
szerte a szakma, a kutatók, a civil szerve-
zetek és a természetvédôk felôl az erdôk
állapotának romlásáról, az erdôtüzekrôl
és más károkról, a biológia sokféleséget
veszélyeztetô és a klímaváltozást elôidé-
zô kedvezôtlen folyamatokról, a faanyag-
hasznosítás, valamint a vidékfejlesztés
gondjairól. 

Az európai erdésztársadalom már az
1992-es, emlékezetes riói Környezet és
Fejlôdés Konferenciát (a Föld-csúcsot)
megelôzôen, 1990-ben Strasbourgban
megfogalmazott egy kormányzati szintû
ajánlás csomagot az erdôk állapotromlá-
sának megállítására. Mint ismeretes, a
Föld-csúcson nem sikerült nemzetközi
joghatással bíró határozatokat hozni, csu-
pán ajánlások születtek (ilyenek voltak
többek között a fenntartható gazdálko-
dással foglalkozó A XXI. Század Feladatai
– az Agenda 21 – és az Erdészeti Alapel-
vek). Ezért a strasbourgi tanácskozás
nemcsak az európai erdôk védelmét szol-
gáló miniszteri konferenciák elsô állomá-
sává, hanem Rió elôfutárává is vált. 

1993-ban újabb konferenciát szerveze-
tek Helsinkiben, ahol már 37 európai or-
szág, az Európai Unió és számos szerve-
zet vett részt. Ezen elfogadták többek kö-
zött az európai erdôkben folytatandó tar-
tamos gazdálkodás és a biológia sokféle-
ség megôrzésének irányelveit. 1998-ban
Lisszabonban folytatódott a munka, és el-
sôsorban az erdô és a társadalom közötti
kapcsolatot vizsgálták, továbbá a tarta-
mos erdôgazdálkodás további részleteit
(követelmények, mutatók, gyakorlati
irányelvek) dolgozták ki. Ez a mutató-
rendszer hat fô követelmény köré cso-

portosítható: az erdôk szerepe a globális
szénkörforgalomban, az erdei ökosziszté-
ma életképességének fenntartása, az er-
dôk termelési funkcióinak megtartása, az
erdôk biológia sokféleségének megôrzé-
se és bôvítése, az erdôk védelmi szerepé-
nek javítása, valamint az erdôk egyéb,
például közjóléti szerepének biztosítása.
Megállapították, hogy az erdôk sokrétû
funkcióinak és az erdôgazdálkodás során
megtermelt javaknak a széleskörû bemu-
tatása a társadalommal folytatott intenzív
párbeszédet, kommunikációt tesz szük-
ségessé. 

Az 1996-ban elfogadott LIV. törvény az
erdôrôl és az erdô védelmérôl így kezdô-
dik: Az erdô a szárazföld legösszetettebb
természeti (ökológiai) rendszere, amely-
nek léte a környezetre gyakorolt hatásai-
ból eredôen az egészséges emberi élet
egyik alapvetô feltétele.   Ezzel együtt a
hazai erdészetet számos feszültség terhe-
li, hiszen az erdôgazdálkodást folytató
részvénytársaságokkal szemben komoly
gazdasági követelményeket támasztanak,
ugyanakkor szigorú természetvédelmi
korlátok szabályozzák mûködésüket. A
rendszerváltozást követôen az erdôgaz-
dálkodók közé új szektor – a magánerdô-
tulajdonosoké – lépett be. A többszázezer
új tulajdonos szakmai irányítása nagy ki-
hívást jelent az ágazatnak. Az ô – lehetô
leggyorsabb – haszonvételi érdekeik éles
ellentétben állnak a természetközeli er-
dôk kialakításával, az ôshonos fafajok te-
lepítésének szakmai követelményeivel. A
közeljövô új feladatai között meg kell em-
lítenünk a szántóföldi mûvelésbôl kivont
területek erdôgazdasági hasznosítását is.

Az erdôk védelmének, ennek az össz-
társadalmi – de nyugodtan mondhatjuk,
hogy –, globális érdeknek a fölismerésé-
ben és tudatosításában kiemelt szerepe
van a tömegkommunikációnak.  

Ez év áprilisában, Bécsben, a Hofburg-
ban 44 európai ország képviselôinek
részvételével folytatódott az erdôk védel-
me érdekében összehívott konferencia
sorozat.  28-án, 9 órakor megnyílt a IV.
Miniszteri Konferencia az Európai Erdôk
Védelméért. 29-én, a tanácskozáson Né-
meth Imre FVM miniszter, a magyar kül-
döttség vezetôje is felszólalt. Délután el-
készültek a küldöttségének vezetôirôl a
„családi” fotók. Ezt követôen megnyílt az
Erdészet és Mûvészet címû nemzetközi
kiállítás. Másnap délelôtt sajtótájékozta-
tón számoltak be a miniszterek a konfe-
rencia munkájáról, majd sor került a do-
kumentumok aláírására. Hazánk nevé-
ben Németh Imre miniszter írta alá a meg-
állapodást. Az aláírásnál jelen volt
Holdampf Gyula, az EH elnökhelyettese,
továbbá a szakértôk soraiban Csóka Pé-
ter, az ÁESZ fôigazgatója, valamint
Szedlák Tamás, az EH fôtanácsosa is.

A konferenciára is menetrendszerûen
megérkezett a WWF kemény bírálata,
amit közleményben jelentettek meg az
egyes országok szervezetei. Az egyik ma-
gyar szakértô szerint a WWF-nek az a
dolga, hogy bíráljon, ha nem tenné, ak-
kor nem lenne rá szükség. Magyarország
egyébként nem szerepelt azon felsorolt
országok között, ahol állításuk szerint
nem megfelelô az erdôk védelme.

(zétényi)
Fotó: Nahlik Nárcisz

Miniszteri konferencia Bécsben
2003. április 28-30.

A konferencián résztvevô 44 ország minisztereinek „családi” fotója

A dokumentumokat magyar részrôl Németh
Imre miniszter látta el kézjegyével 



A harmadik oldal     

H áromszáz évvel ezelôtt, 1703-ban kezdô-
dött a Rákóczi-szabadságharc, és külön-
bözô szervezetek már készülnek az év-

forduló megünneplésére. Javasolom, hogy az egye-
sületi programok keretében kapcsolódjunk a helyi
rendezvényekhez, mutassunk rá a Rákócziak és
az erdô kapcsolatára.

Ez többéves program, mert bizonyára máskor
emlékeznek Tarpán és Szécsényben, máskor Vak
Bottyán gyôztes dunántúli csatáira, Tokaj, Sáros-
patak, Miskolc, Ónod, Eger, Romhány, Szerencs,
Pápa, Esztergom, Szeged stb. eseményeire.

Emlékezzünk az erdô korabeli rendeltetésére,
arra, hogy éveken keresztül rejtette a bujdosókat,
és ahol az ifjú Rákóczi vadászgyakorlatait végez-
te. Arra az erdôre, amelynek használatát dédap-
ja, I. Rákóczi György már részletes utasításban
szabályozta. Emlékezzünk, hogy a bükkösök hasz-
nosítása és a tokaji borospalackok készítése érde-
kében alapította a regéci üveghutát. Kikapcsoló-
dásként, vadászat közben kereste fel a telkibányai
bányászokat, akik azért panaszkodtak, mert „le-
hetetlen, hogy a bányákat is mûveljék és Patakra
is szolgáljanak”.

Rudabányán rezet olvasztottak a liberálisok-
hoz, ezért a bányászokat, favágókat, szénégetôket
itt is mentesítette a földesúri terhek alól. Fatakaré-
kossági intézkedésnek is tekinthetjük, hogy a Gaz-
dasági Tanács javaslatára utasításban szabályoz-
ta a szôlôkaró és a hordó méretét.

Az Emlékiratokban olvashatjuk: „a Tisza felôl
nincsen egyéb, csak rendkívül sûrû erdô, meglepô-
en magas, egyenes és vastag tölgyekkel”. Mintha
utasítását ellenôrizte volna; „minden idôhalasztás
nélkül” küldjenek 150 hordó bort „gönczifában” a
porosz királynak.

A fejedelem Európa segítségét kérte, követei ál-
landóan a francia, svéd, porosz udvart járták, bé-
ketárgyalásain angol és holland diplomaták köz-
vetítettek.

Vigyük magunkkal a vezérlô fejedelem emlékét
Európába is!

Járási Lôrinc
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