Az Alföldi Erdőkért Egyesület
és a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. közös szervezésében 2011. szeptember 27-én.
Jánoshalmán
TERMÉSZETTEL AZ EMBERÉRT
címmel megrendezett Fórumának

Állásfoglalása:
1./ Becsüljük meg elődeink alkotó tevékenységét, mind az erdészet, -a természetvédelem, -az ökológia,
-és a botanika területén.
Munkájukat jó szándékkal, becsülettel, legjobb tudásuk, illetőleg az akkori társadalmi és szakmapolitikai
elvárások szerint végezték.
Emlékük legyen a magyar múlt és kultúra értéke, életük legyen példaképe az egymást váltó
generációknak.
2./ Nem lehet elvitatni a telepített erdők gazdasági jelentőségét, szerepét a vidék népességmegtartó
képességének fenntartásában. Az erdőtelepítés munkalehetőséget, kiegészítő jövedelemforrást biztosít
a térségben élőknek.
Az erdő egészségre gyakorolt pozitív hatása vitathatatlan, e mellett fontos szerepet tölt be
életminőségünk javításában.
3./ Az erdőtelepítéseket,- többek között- a globális felmelegedés veszélyére való tekintettel folytatni kell,
kihasználva az erdők szénlekötő, -és tároló képességét.
A telepítési helyszínek kiválasztásánál azonban az eddigieknél jóval nagyobb figyelmet kell fordítani a
természeti értékek megőrzésére, fenntartására, meghatározott helyeken annak rekonstrukciójára.
4./ Számításba kell venni, hogy a jövőben a fafajmegválasztással kapcsolatban minden döntésünket a
klímaváltozásra való felkészüléssel, arra való tekintettel kell meghozni.
5./ A Természetvédelemmel, érdekelt Felekkel folytatni kell az egyeztetéseket, az értékek
meghatározását, a természeti értékeink megóvása, fennmaradása érdekében.
6./ A Fórum úgy ítéli meg, hogy a felsorolt sarkalatos pontok alapján a részletekről érdemi vita indulhat
meg a közös célok megvalósításához szükséges kompromisszum kialakítására. Ennek érdekében a
szakmai egyeztetésekre, rendezvényekre a felek egymást, a kapcsolatok erősítése céljából
kölcsönösen meghívják.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság további kiegészítése:
Az alföldi erdőterületnek csak mintegy 11%-a országos jelentőségű védett terület, éppen ezért
mindazon természetvédelmi rendeltetésű erdők kezelésénél - ahol ennek élőhelyvédelmi célja és
realitása van - segíteni kell a természetes erdőssztyeppre jellemző életközösségek kialakulását.
Védett természeti területeken, ahol a termőhely nem teszi lehetővé az őshonos fafajokból álló
erdősítést, ott az erdőtörvény előírásának megfelelően nem engedhető meg az idegenhonos illetve a
természeti tájidegen fa- és cserjefajok alkalmazása. A Natura 2000 területeken a jelölő élőhelyek és a
jelölő fajok élőhelyeinek megóvása érdekében az erdők kezelésénél és az új erdők telepítésénél úgy
kell eljárni, hogy a közösségi jelentőségű élőhelyek kiterjedése és a jelölő fajok állományai nem
csökkenhetnek.

