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Lovas közelítés a skót határvidék
fesztiválján 

Remek lehetõség a szakembereknek és
a nagyközönségnek, hogy lovakat lás-
son erdei munka közben. Az esemény a
májusi lovasfesztivál része lesz. A lova-
kat fakitermelési folyamat közben lát-
hatják az érdeklõdõk – olvasható a
forestry.gov.uk oldalon.  

A fesztivál fõ szervezõje a Brit Lovas
Társaság, Skócia. A Skót Erdészeti Szol-
gálat és a Treefest (Fafesztivál) már jó
néhány éve együttmûködik, hogy
ízelítõt adjon mindabból, ami a skót ha-
tárvidéket Skócia lovas vidékévé teszi.
A bemutatókkal a Skót Erdészeti Szol-
gálat képviselõje, Iain Laidlaw az
erdõgazdálkodókat és erdõtulaj-
donosokat arra szeretné buzdítani,
hogy menjenek el a fesztiválra és tekint-
sék meg, miért életképes változata a fa-
kitermelést követõ kiszállításnak, külö-
nösen sérülékeny talajon a mai, mo-
dern lovas közelítés. (ForestPress)

* * *

Nemzetközi díjak illegális 
fakitermelésrõl készült filmekért 
Missoula, Montana - Emberi motiváci-
ók, történetek az engedély nélkül vég-
zett fakitermelések és erdõirtások hátte-
rében. Ez a témája azoknak a tekinté-
lyes díjakat nyert filmeknek, amelyek
az indonéziai vadon élõvilágáról ké-
szültek és az EIA (Environmental Inves-
tigation Agency) nemzetközi filmfeszti-
válja alkalmából mutattak be – olvasha-
tó a montanafilm.com oldalon.

A Változás hangjai az indonéziai
erdõkbõl címû rövidfilmek a Montanai
Fesztiválon a legjobb kulturális üzene-
tért és a legjobb filmért járó díjban ré-
szesültek. Az idén rekordszámú, kiváló
minõségû filmet neveztek, s a végsõ

sorrendet szoros verseny jellemezte.
Paul Redman, a Handcrafted Films di-
rektora nagyon jó hírnek tekinti a díja-
kat, melyek révén komoly elismerésben
részesült az EIA és az erdõprogramba
bevont civil társadalmi csoportok mun-
kája. A filmeket május 10. és 17. között
vetítik le az idei, immár 31. alkalommal
megrendezett, a vadon élõvilágát be-
mutató, nemzetközi filmfesztiválon.
(ForestPress)

* * *

Erdõ Örökség Program 
az Egyesült Államokban 

Az USDA Erdészeti Szolgálata 54 millió
dollárt szán a veszélyeztetett erdõk vé-
delmére

WASHINGTON – Abigail Kimbell, az
Erdészeti Szolgálat vezetõje bejelentet-
te, hogy harminckét államban elhe-
lyezkedõ harmincöt erdõterület 54 mil-
lió dolláros segélyt kapott az állandó
védelemre.

– „Az Erdõ Örökség Program (Forest
Legacy Program) olyan területeket he-
lyez védelem alá, melyek segítenek re-
agálni a klímaváltozásra, javítják a
vízminõséget és a vízhozamot, valamint
a gyermekeinket megismertetik a ter-
mészettel” – mondta Kimbell. Az Erdõ
Örökség Program ereje az államok, a
partnerek és a magán-földtulajdonosok
közötti együttmûködésben rejlik, mely-
nek során együtt küzdenek a környe-
zetvédelmi és gazdasági szempontból
jelentõs erdõk védelme érdekében.

Az Erdõ Örökség Program az egyet-
len olyan támogatott program, amely a
fontos magán-erdõterületek állandó vé-
delmére összpontosít. Példák a 2008-as
projektekre: a vadállomány és a kultu-
rális örökség szempontjából létfontos-
ságú erdõ Georgiában; ritka kopár

fenyves ökoszisztéma Új Hampshire-
ben; és egy, bõséges rekreációs
lehetõségeket, ritka hal- és vadfajokat
rejtõ völgy Montanában, helyi gazdasá-
gi elõnyökkel.

A magán-erdõtulajdonosok jelentõs
ingatlanárakkal, adókkal és fejlesztési
nyomással néznek szembe, ami azt
eredményezi, hogy az erdõt más típusú
földhasználatba kell vonniuk. Az Erdõ
Örökség Program a mûködõ erdõk
megõrzésére fókuszál – olyan
erdõkére, amelyek tiszta vizet, faipari
termékeket adnak, élõhelyet biztosíta-
nak a hal- és vadállomány számára, va-
lamint üdülési lehetõséget az arra vá-
gyóknak. A legtöbb Erdõ Örökség
Program projekt védelmi használati jog
keretei között mûködik, ami lehetõvé
teszi a földtulajdonosok számára, hogy
megtartsák az erdõterületeiket, és egy-
ben védjék is azokat a jövõbeni fejlõdés
érdekében.

Az Erdõ Örökség Program nemzeti
pályáztatási eljárást használ, hogy kivá-
lassza az ökológiai és társadalmi szem-
pontból jelentõs, veszélyeztetett, straté-
giai terveket. Minden projekt esetében
kritérium a legalább 75 százalékos
erdõsültség, a szövetségi becslési szab-
ványoknak való megfelelés, és egy tel-
jes, több forrással rendelkezõ
erdõkezelési terv. 2008-ra az Erdészeti
Szolgálat 35 projektet választott ki 82 ki-
váló állami javaslatból, melyek összér-
téke 192 millió dollár volt. (ForestPress)

* * *

Az orosz kormány támogatja 
az erdei utak építését 

Erdei feltáró utak építésére helyez ki
alapokat az orosz kormány a föderáció
és régiók helyi testületeihez. Az elsõ 
összegek ez év szeptembere körül ér-
keznek a régiókba – olvasható a
drevesina.fordaq.com oldalon. 

A bejelentést Viktor Zubkov minisz-
terelnök tette az Orosz Föderáció Erdé-
szetének Fejlesztésérõl rendezett nem-
zetközi konferencián. A pénzt a befek-
tetési alapból biztosítják azoknak a ré-
gióknak, amelyek a fafeldolgozást aktí-
van támogatják. Az e célra  rendelke-
zésre álló összeg megközelíti az egy
milliárd rubelt, közölte Zubkov.

Ha a terveket a kellõ idõben benyújt-
ják, a pénz átutalására még az idén sor
kerülhet. Az egyes térségeknek ez 250-
300 km hosszú erdei utat jelenthet.
(ForestPress)
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TISZTELT ERDÉSZ, ERDÕMÉRNÖK KOLLÉGANÕK!

A 2008. évi találkozót az Északerdõ Zrt. szervezi,

zempléni programot kínálva.

Idõpont: 2008. június 20-21. (péntek, szombat)

A tudnivalókat hamarosan közzétesszük!
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