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This year’s Pro Silva Annual Meetnn took place at the very end of June in Romania: 40
participants from all over Europe met in Sibiu and spent three fascinating days in the forests
of Romania.
After the president’s report and the ofcial formalities the new board was elected for the
next 3 years period: Eckart Senitza, president of Pro Silva Austria, was appointed as new
president of Pro Silva Europa. Phil Morgan from Wales will serve the team as vice president
and form a hub for the western European countries. As a new member of the board Prof.
Jurij Diaci from Slovenia will support the eastern European countries and will be the link to
scientiic activities. The approved board members Padraig O’Tuama from Ireland as
Secretary and Anne Hürzeler-De Turckheim from Swizerland will proceed the next period.
The AGM decided a new logo and fee structure and the team will focus on stronger
integration of the members, engagement in European forest topics and in cross nation
collaboration with projects. As guests Valda Araminiene from Lithuania was seeking for
support to setup a Pro Silva Organisation in her country. Alex Held from the European
Forest Institute in Bonn (Germany), participating in the Integrate project of EFI and the
“Biowild” Project of ANW, will build stronger networks for projects.
The group visited the state forests in Avrig, the research forest south of the Carpathians in
Mihăești and the famous pristine forest near Șinca. They were impressed about some of the
best examples of nature orientated forestry and pure nature forest, as a reference and
laboratory for important scientiic work. They learned a lot about the demanding
multipurpose goals that active forest management should deliver for Romanian economy
and society. In that case the Pro Silva approach ofers good opportunities to implement
integrated forest management that may full ill multiple goals and at the same time is able
to switch between changing goals far more easily than static forest management
regulations allow.
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The best examples that were shown do not hide the problems of illegal cutngs – mostly in
large clear cuts – and of bureaucratic forest organisation and management. The highly
sophisticated control mechanisms often don’t proof real life and corruption is still an issue.
Pro Silva found passionate well educated forest colleagues that support the ideas. With this
basic nucleus in mind they are encouraged to establish an independent Pro Silva
organisation in Romania, than could be the starting point for a wider acknowledgement of
the Pro Silva principles in Romania and their successful implementation for a future
forestry.
Eckart Senitza, President Pro Silva Europa, 3rd July 2017
Foto 1: Pro Silva Group from all over Europe

Foto 2: Șinca virgin forest

Foto 3: beach forest near Mihăeșt
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Evropská Pro Silva v Rumunsku

Letos se roční setkání evropské Pro Silvy uskutečnilo v Rumunsku na samém konci června: 40 účastníků z celé
Evropy se potkalo v Sibiu a strávilo tři fascinující dny v rumunských lesích.
Po zprávě prezidenta a oiciálních formalitách byl zvolen nový výbor na následující tříleté období: Eckart Senitza,
prezident rakouské Pro Silvy, byl jmenován novým prezidentem PSE. Phil Morgan z Walesu bude v týmu
fungovat jako viceprezident a dostane na starosti země západní části Evropy. Nový člen výboru prof. Jurij Diaci ze
Slovinska bude podporovat východní Evropu a fungovat jako propojení do výzkumu. Současní členové Padraig O
´Tuama z Irska jako tajemník a Anne Hürzeler-De Turckheim ze Švýcarska coby hospodářka budou pokračovat i
v dalším období.
Shromáždění rozhodlo o novém logu a struktuře členských příspěvků a tým se zaměří na pevnější integraci členů,
zapojení do evropských lesnických témat a mezinárodní spolupráci na projektech.
Host (slečna) Valda Araminiene hledal podporu a inspiraci pro založení Pro Silvy v Lotyšsku. Alex Held
z evropského lesnického institutu (EFI) v Bonnu, podílející se na projektech Integrate a „Biowild“ bude tvořit
silnější sítě pro projekty.
Účastníci navštvili státní lesy v Avrigu, výzkumný les v jižních Karpatech a úžasný panenský les blízko vesnice
Sinca. Byli ohromeni některými příklady přírodně orientovaného lesnictví a čistého přírodního lesa, jako odkazu
a laboratoře pro důležitou vědeckou práci. Dozvěděli se hodně o náročných víceúčelových cílech, které by
rumunskému hospodářství a společnosti mělo poskytovat aktivní řízení lesů. Přístup Pro Silva nabízí dobré
příležitosti k implementaci integrovaného managementu lesů, který může plně plnit více cílů a současně dokáže
přepínat mezi měnícími se cíli daleko snadněji, než tomu dovoluje statická regulace lesního hospodářství.
I tyto dobré příklady nedokázaly skrýt problém ilegálních těžeb – zejména velkých holosečí – a byrokratickou
organizaci a řízení lesnictví. Ani vysoce soistikované kontrolní mechanismy často nezabrání realitě a korupce je
zde stále problémem.
Našli jsme nadšené a dobře vzdělané lesní kolegy, kteří myšlenky Pro Silva podporují. S ohledem na to je
vyzýváme k založení nezávislé organizace Pro Silva v Rumunsku, což by mohlo být výchozím bodem pro širší
uznání principů hnut Pro Silva v Rumunsku a jejich úspěšné realizace pro budoucí lesnictví.
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