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A FAO vezérigazgatója, José Graziano
da Silva (a képen) beszéde az Erdõk
Nemzetközi Napja alkalmából.

„Hölgyeim és Uraim!
Öröm számomra, hogy üdvözölhe-

tem Önöket az elsõ hivatalos Erdõk
Nemzetközi Napja alkalmából. Ennek az
ünnepnek a létrejötte sok magánsze-
mély, szervezet és ország erõfeszítésé-
nek köszönhetõ. Az ENSZ Közgyûlésén
Algéria volt ennek az ötletnek az egyik
legnagyobb támogatója. Ezért kiemelten
üdvözlöm Hocine Latli urat, Algéria je-
len levõ képviselõjét. A mai napon világ-
szerte máshol is vannak „Az Erdõk Nem-
zetközi Napja” ünnepségek, beleértve
Algériát, ahol a mediterrán erdõk állapo-
táról szóló jelentést most mutatják be.

Az Erdõk Nemzetközi Napjának té-
mája: „ültess el egy fát, ültesd el a jö-
võnket”. Ez hirdeti az erdõk jelentõsé-
gét életünkben. És ez hirdeti még a ter-
mészet és ember kapcsolatát, ami a tar-
tamos fejlõdés kulcsa. 

Az erdõkrõl való gondoskodás egyet
jelent a bolygónkról való gondoskodás-
sal most és a jövõben egyaránt. Az erdõ
segít bennünket a klímaváltozás mér-
séklésében. Az erdõk kritikus szerepet
játszanak a sivatagosodás és a talajpusz-
tulás elleni küzdelemben. Az erdõ vé-
delme egyet jelent a vízkészletek védel-
mével. Az erdõk megõrzése annyi, mint
a biológiai sokféleség megõrzése.
Egyúttal az erdõk világszerte fontosak
az élelmiszerbiztonság és az élelmezés
tekintetében.

A tartamosan kezelt erdõk kulcsfon-
tosságú szerepet tölthetnek be a mai ki-
hívások tekintetében. A tartamosság
kérdése alapvetõ. Az erdõk élnek és
együtt élnek az emberekkel. Az erdõla-
kók száma több tízmillió. Ugyanakkor
mintegy 350 millió embernek ad az er-
dõ megélhetést, sokan közülük a leg-
szegényebb országok lakói, életük az
erdõ lététõl függ. Azok számára, akik-
nek a léte függ az erdõtõl, fel kell aján-
lanunk az erdõhasználat olyan alterna-
tív módjait, amelyek biztosítják számuk-
ra a megélhetést ma és a jövõben. Sok-
féle lehetõség van ennek megvalósítá-
sára. Az agrár-erdõgazdálkodás mûve-
lési módszerei megõrzõ és termelõ jel-
legûek. Az ökoturizmus lehetõvé teszi
az emberek számára, hogy az erdõt an-
nak károsítása nélkül fedezzék fel. A
szénmegõrzés egyike annak a sok do-
lognak, ami az élõ erdõ értékét növeli. 

A mai esemény alkalmából az erdõ
sokszínû szerepérõl, az emberekhez, a
tartamossághoz és környezetéhez való
viszonyáról kell beszélnünk. Elõadóink
fel fogják tárni az erdõ szerepét a széles
értelemben vett tájgazdálkodásban.

A kihívások kezelésekor szemléle-
tünk teljesebb annál, mint ahogyan az
országok az élelmiszerbiztonság és me-
zõgazdaság kérdéseivel szembesülnek.

A FAO erre vonatkozó megközelíté-
se öt átfogó stratégiai elemre épül:

• elõször: az éhezés és alultáplált-
ság megszüntetése;

• másodszor: a fenntartható terme-
lés és gazdálkodás;

• harmadszor: a vidéki szegénység
csökkentése;

• negyedszer: az élelmezési rend-
szerek fejlesztése és azok igazsá-
gossága;

• ötödször: a vidéki családok alkal-
mazkodóképessége.

Nagyon sok az összefüggés az erdõ-
gazdasággal kapcsolatos tevékenysé-
günk és a stratégiai célok között. A FAO
Erdészeti Osztályának és a FAO jelenlegi
csapatának nagyon fontos szerepe van
abban, hogy értelmet adjon ezeknek a
stratégiai céloknak. És ezen felül sokkal
fontosabb, hogy közremûködjenek egy
éhezéstõl mentes és tartamos világ létre-
jöttében. De ez nem csak a FAO-tól
függ. Ez mindannyiunktól függ: kormá-
nyoktól, más nemzetközi szervezetektõl,
civil közösségek szervezeteitõl, a ma-

gánszektortól és még nagyon sok egyéb
szereplõtõl is.

Ahogy közeledik 2015, közeledünk
a FAO által meghirdetett Az Évezred
Fejlõdési Céljai (Millenium Develop-
ment Goals, MDG) program határidejé-
hez. Ideje kitérni arra, hogy mit sikerült
elérnünk. Hol értünk el sikereket és hol
szükséges többet tennünk. A MDG ta-
pasztalatai segítenek bennünket a 2015
utáni idõszak megtervezésében. Az
egyik kulcsszempont a fenntarthatóság
jelentõségének növelése, és annak kap-
csolata – a Rio+20 Konferenciának
megfelelõen – az élelmiszerbiztonság
és a mélyszegénység megszüntetésével.

Sok országban az illegális fakiterme-
lés pusztítja az ökológiai rendszert,
csökkenti a vízhez jutás lehetõségét és
korlátozza a tûzifa felhasználását. Mind-
ez, elsõsorban a szegények esetében,
csökkenti az élelmiszerbiztonságot. Az
illegális erdõpusztítás megállítása sokat
tehet az éhség, a mélyszegénység ellen
és biztosíthatja a fenntarthatóságot. Ez
az, amiért szeretném az országokat bíz-
tatni abban, hogy támogassák a faülte-
tést és döntsenek a „Nulla Illegális Erdõ-
irtás” céljáról, tekintettel a 2015 utáni
idõszakról szóló tárgyalásokra. Ez a két
cél szorosan összefügg egymással.

Merész célokat kell kitûznünk azért,
hogy mozgósítsuk a kormányok politikai
támogatását és a jelenlegi társadalom aka-
ratát ezen célok eléréséhez. A FAO ké-
szen áll arra, hogy támogassa Önöket va-
lamennyi erdõ és más természeti erõforrás
fenntartható mûvelésében. És dolgozik a
fenntartható jövõért, ahol az élelmiszer
mindeki számára elérhetõ, a szegénység
megszûnik és a természeti erõforrásokat
megõrzik a jövõ nemzedékei számára.

Forrás: Csóka Péter, FAO
Fordította: Gerely Ferenc

Március 21.
Az Erdõk Világnapja

2013. március 21-én – a meteorológiai ta-
vasz napján – az idõ a zordabb arcát mu-
tatta, ám látogatóink nagy örömmel és kí-
váncsisággal várták: a Yuzából érkezõ ja-
pán diákok kísérõ tanáraikkal és a befoga-
dó középiskolás diákokkal. 

Amíg gyülekeztek, az elõadóban
apró ajándék barkácsolására nyílt lehe-
tõségük – gyöngyfát készíthettek. 

Mivel 2013. március 21. az Erdõk
Nemzetközi napja, játékra hívtuk ven-
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dégeinket. Célunk az volt, hogy játék
közben mindenki ismereteket szerez-
zen az erdõ fontosságáról és a benne
dolgozó erdészek munkájáról.

Tizenkét színes, kivágott képet és 12
a fácskán található gondolatot kellett
összepárosítaniuk – a megfelelõ képet a
megfelelõ gondolattal. 

Mivel az idõjárás kedvezõtlenné ala-
kult, cipõcserével indult a csapat a Ba-
golyvár Vadaspark körüljárására.

Elsõként a vizes élõhelyet vizsgáltuk,
látogatóink lelkes partnerek voltak eb-
ben. Ezután látványetetés keretében is-
merkedtek meg a vadasparkban lakó és
körülöttünk élõ állatokkal. A túra után
jól esett ismét a meleg – az elõadóban
folytattuk a megkezdett gyöngyfákat,
melyeket ajándékba hazavihettek a
mindig mosolygós vendégeink.

Õk sem érkeztek üres kézzel. Szá-
mos ajándékuk közül a legemlékezete-
sebb és legmaradandóbb: az egyik ja-
pán kislány szemünk elõtt festette meg
az erdei iskola kaligrafikus emblémáját.

Élményekben gazdag napot tölthet-
tünk együtt, ami látogatóink arcán is su-
gárzott.  Búcsúajándékként elénekelték
a „Tavaszi szél…” címû népdalt. Szépen
csengõ hangjukat jövõre is várjuk!

Szilágyi Annamária, NEFAG Zrt.

Játékos erdei iskolai vetélkedõ
Ravazdon

Az Erdõk Világnapja alkalmából a Ki-
salföldi Erdõgazdaság Zrt. Ravazdi Er-
dei Iskolája – térítésmentesen – játé-
kos „erdei ötpróbával” fogadta a gyõri
Radnóti Miklós Általános Iskola 175
diákját.

A három autóbusszal érkezõ látoga-
tósereget egy kis erdei túrára vittük,
melynek során állomáshelyes rendszer-

ben mérhették össze tudásukat az isko-
la osztályai. Volt fagurítás, természetis-
mereti kvízjáték, erdei állatok mozgásá-
nak utánozása, egyensúlyozási verseny
és „Ökomata” társasjáték. Ráadásul a
séta az erdõgazdaság által létrehozott
Sólymos Szilveszter kilátó és a közép-
kori Szent Villebald (vagy Vilibald)
templom rekonstruált alapjai mellett ve-
zetett el, így a program általános turisz-
tikai és kultúrtörténeti elemekkel egé-
szült ki.

Sajnos az idõjárás a fogadtatással el-
lentétben meglehetõsen hûvös és sze-
les volt, de ezt elég jól ellensúlyozta a
kellemes testmozgás és az oldott han-
gulat. 

Az utolsó állomáshely az erdei iskola
fûtött oktatótermében kapott helyet,
ahol a látogatók megszemlélték és ki-
próbálták az oktatási eszközöket is. Bú-
csúzóul minden érdeklõdõ vihetett ma-
gával A mi erdõnk magazin utolsó pél-
dányaiból. 

A lányok egy csoportja a szálláshe-
lyet is megtekintette, mivel osztálytár-
saikkal már a kirándulást követõ héten
ötnapos, „bentlakásos” erdei iskolai
programra készültek. 

Iványi Ákos, KAEG Zrt.

Somogyi események az 
Erdõk Világnapján

Az idõjárás ugyan nem tette lehetõvé,
hogy az elsõ alkalommal megrendezett
Erdõk Nemzetközi Napja programjait a
szabadban tartsuk, mégis sok kisdiák
számára sikerült az erdõket érzékelhetõ
közelségbe hozni.

Az elsõ somogyi rendezvényt a SE-
FAG Zrt. az Együd Árpád Kulturális
Központtal együttmûködve tartotta. Az
apropót a „Mondj NEM-et a szemétre”
gyermekrajz-pályázat adta. A beküldött
több, mint száz remek munkát a kultu-
rális központ aulájában kiállításon mu-
tatták be.

A vendégeket Barkóczi István vezér-
igazgató köszöntötte. Elmondta, hogy
Magyarország területének egyötödét,
míg Somogynak több mint negyedét
borítja erdõ. Ez nemzetközi viszonylat-
ban is kifejezetten jó mutatónak számít.
Az erdõ nemcsak fát ad és élõhelyet a
vadnak, hanem tisztítja a levegõt, pihe-
nést és kikapcsolódást nyújt, valamint
jelentõs foglalkoztatónak is számít. So-
mogyban összesen 160 ezer hektárnyi
területet borítanak tölgyesek, bükkö-
sök, fenyvesek, vagy éppen akácosok. 

Utalt rá, hogy – bár a világon ugyan
lassuló mértékben, de még mindig
csökken az erdõvel borított terület – a

hazai erdeink jó kezekben vannak. Zá-
rógondolatként felhívta a gyerekek fi-
gyelmét, hogy szeressék az erdészt,
tiszteljék azt az elkötelezett munkát,
amit esõben, hóban, sárban végez az
erdõk érdekében és vigyázzanak a ter-
mészet tisztaságára, rendjére.

Az ezt követõ mûsorban a Kodály
Zoltán Általános Iskola 5. C. osztályos
tanulói mûködtek közre. Mûsorukban
az erdõrõl szóló népdalok, versek sze-
repeltek, de saját költésû eszperente
verseket is bemutattak. A gyermekrajz
kiállítást Merczel István, a SMETE elnö-
ke rendhagyó módon nyitotta meg. Fel-
kérte a Kodályos gyerekeket, hogy utá-
nozzák az erdõ hangjait. A nagy sikerû
rögtönzésben hallhattuk a szél zúgását,
a fák recsegését, az állatok, madarak
hangjait.

A másik „somogyi” rendezvény a
megyehatáron túl, Zalában zajlott.
Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Általá-
nos Iskola galériájában a Természet és
az Ember címû kiállítást Bene János fes-
tõmûvész, a Somogyi Paletta Mûvészet-
ért Egyesület elnöke ajánlotta a látoga-
tók figyelmébe. Az itt látható gyönyörû
természetfotókat a Somogy Megyei Er-
dész és Természetvédõ Egyesület tagjai
az elmúlt évi természetfotó-pályázatra
készítették.

Detrich Miklós, SEFAG Zrt.

Erdõk Világnapja 
a DALERD Zrt.-nél 

A DALERD Zrt. dolgozói az Erdõk
Nemzetközi Napja alkalmából 2013.
március 23-án 9 órától 16 óráig Gyula-
Városerdõn nyílt napra várták az ér-
deklõdõket. A program résztvevõi
megismerkedhettek a városerdei és sit-
kai erdõrészek kikeleti látványosságai-
val, valamint különféle játékokkal,
kézmûves programokkal, mikroszkó-
pos morfológiai vizsgálatokkal, s
egyéb, az erdészszakmához kötõdõ
bemutatókkal köszönthették a tavaszt
az erdõn. Az ingyenes programon fõ-
képpen két és három generációs csalá-
dok vettek részt.

Puskás Lajos, DALERD Zrt.

AKTUALITÁSOK


