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A pörbölyi tanösvény és madármegfi-
gyelô torony mai átadásával új lehetô-
ség nyílik a szelíd turizmus kedvelôi
számára Magyarország természeti érté-
kekben egyik leggazdagabb területén,
Gemen-cen. A tanösvény és a kilátó ki-
váló alkalmat kínál a látogatóknak arra,
hogy megismerkedjenek az átéri erdô
és a Nyéki-Duna-holtág növény- és ál-
latvilágával.

A Gemenci erdô Európa egyik leg-
nagyobb összefüggô ártéri erdeje
(mintegy 15 000 hektár), nemzetközi
szinten is kiemelkedô természeti ér-

ték. A rétisas, a fekete gólya és számos
más védett faj otthona. Az ártéri erdôk
a folyószabályozások és a fejlesztési
programok miatt azonban mára egész
Európában megfogyatkoztak, a meg-
maradt területeken pedig az ültet-
vényszerû erdôgazdálkodás vált jel-
lemzôvé.

A nemzeti park igazgatósága és a
WWF Magyarország nagy figyelmet for-
dít arra, hogy Gemencen a turizmus a
természetvédelmi érdekekkel össz-
hangban valósuljon meg, és így hosszú
távon segítse a térség gazdasági fellen-

Fejlôdôben a gemenci szelíd
turizmus

Július elsejétôl Haraszthy László a zöld-
tárca természetvédelmi hivatalának
(TVH) vezetôje. A szakember – aki 11
éven át a WWF Magyarország igazgató-
ja volt – egykori minisztériumi kollégá-
ját, Tardy Jánost váltja a helyettes állam-
titkári székben. Haraszthy László leg-
fontosabb feladatának az EU-csatlako-
zással kapcsolatos döntések mielôbbi
meghozatalát, illetve a sokszor nem egy
irányba húzó, esetenként más-más tár-
cákhoz tartozó részterületek (erdészet,
vízügy, mezôgazdaság) közötti feszült-
ségek enyhítését tartja.

– A sürgôs teendôket két csoportba
sorolnám: vannak olyan feladatok,
amelyek a TVH vezetôjének személyé-
tôl függetlenül nem tûrnek halasztást,
és vannak olyan változtatások, ame-
lyeket a saját szakmai programom
végrehajtása érdekében kell mielôbb
megtenni – nyilatkozta lapunknak a
frissen hivatalba lépett helyettes ál-
lamtitkár. Az elsô csoportba minde-
nekelôtt a Natura 2000-es területek ki-
jelölése tartozik, ezt ugyanis a közelgô
EU-csatlakozás teszi szükségessé. A
Natura 2000 hálózatba olyan élôhe-
lyek tartoznak, amelyek bizonyos kri-
tériumok (például egy ritka madárfaj
populációjának létszáma) alapján eu-
rópai jelentôségûnek számítanak, s a
jövôjükrôl gondoskodni kell, akár a
hagyományos védelem, akár egy meg-
felelô természet közeli kezelési mód
eszközével. El kell készíteni a nemzeti
környezetvédelmi program természet-
védelmi fejezeteit, s a formálódó
(szintén az EU-csatlakozáshoz szüksé-

ges) nemzeti fejlesztési terv megfogal-
mazásánál is biztosítani kell a termé-
szetvédelmi szempontok érvényesíté-
sét, ami szintén a TVH új vezetésének
feladata lesz.

Változtatni leginkább az ágazatközi
együttmûködésen kíván Haraszthy
László: meglátása szerint enyhíteni kell
a természetvédelemmel rokon, eseten-
ként azonban más tárcához tartozó
szakterületekkel (az erdészettel, a víz-
üggyel, a mezôgazdasággal) kapcsola-
tos feszültségeket. Azt is fontosnak tart-
ja, hogy a nyilvánosság számára érthe-
tôbbé tegyék a kormányzat természet-
védelmi céljait – ennek érdekében min-
den természetvédelmi igazgatóság
olyan fejlesztési tervet készít majd,
amely több évre elôre tartalmazza a fej-
lesztési elképzeléseket, lehetôvé téve
az érintetteknek a párbeszédet és a vé-
leménynyilvánítást.

Ami az ágazatban dolgozók létszá-
mát illeti, az új helyettes államtitkár sze-
rint a természetvédelmi ôrök számát
mindenképpen emelni kell, erre azon-
ban csak az új költségvetési idôszakban
lesz lehetôség. Bizonyos erôsítésre a
szakmai apparátusban is szükség van. –
Sok jó szakember van, csak egy részük
nem az állami szektorban. Az ô meg-
szerzésük érdekében nem fogok félni a
pályáztatástól – jelentette ki.

Haraszthy Lászlótól azt is megtudtuk:
Márkus Ferenc, az eddigi természetvé-
delmi igazgatóhelyettes vezeti a jövô-
ben a WWF Magyarországot.

H. M.
(Népszabadság)

dülését is. A pörbölyi (és a két éve épült
Bárány-foki) tanösvény, a madármegfi-
gyelô torony és az egy éve elkészült
ökoturisztikai térkép is ezeket a célokat
szolgálja.

A tanösvény és kilátótorony a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a
WWF Magyarország és a Gemenc Rt.
összefogásával épült. A tanösvény kö-
rülbelül két kilométer hosszú, a pörbö-
lyi gátôrháztól indul, az 55-ös út mel-
lôl. Az ösvényen haladva a táblák se-
gítségével megismerkedhetünk a tér-
ség kialakulásával, a folyószabályozá-
sok történetével és következményei-
vel, a jellegzetes ártéri erdôtársulások-
kal és vizes élôhelyekkel, a területre
jellemzô növény- és állatvilággal, a ha-
gyományos ártéri gazdálkodással, va-
lamint a WWF Magyarország Gemenc-
programjával.

Védjük meg együtt
a mocsári teknôst!
A WWF Magyarország elindította Mo-
csári Teknôs Védelmi Programját.

A mocsári teknôs
Hazánk egyetlen teknôsfaja. Magyar-

országon elsôsorban sík vidéken fordul
elô, lassú folyású vizekben (holtágak-
ban, csatornákban) vagy tavakban. Leg-
gyakrabban iszapos, vízinövényzettel
benôtt vizekben vagy azok közvetlen
közelében találkozhatunk vele. [Nem
tévesztendô össze a hobbiállatként tar-
tott vörösfülû ékszerteknôssel (Trache-
mys scripta elegans), amelyet felelôtle-
nül gyakran eresztenek szabadon ilyen
helyeken.] Áprilisban jön elô a telelés-
bôl, májusban párzik. Párzás után a
nôstény laza talajba rakja fehér, lágy hé-
jú tojásait. Nappal a vízparton vagy a
vízbôl kiemelkedô ágakon napozik,
éjszaka jár vadászni. Rovarokkal, csi-
gákkal, férgekkel, kétéltûekkel és ha-
lakkal táplálkozik. Félénk állat, a leg-
kisebb zavarásra a vízbe ugrik. Telelni
október végén, november elején kezd,
legtöbbször az iszapba ássa magát. A
mocsári teknôs zömök testalkatú, mér-
sékelten ívelt hátpáncélú állat. A hát-
páncél, a fej és a végtagok zöldes, bar-
násfekete alapon sárgán mintázottak
(pöttyök vagy csíkok borítják ôket). A
haspáncél egyszínû sárga vagy barnás-
feketés foltokkal díszített. Az állat vé-
dekezésül a fejét, a lábait és a farkát is
el tudja rejteni páncéljában. A mocsári
teknôs védett állat, eszmei értéke 50
ezer Ft.

Enyhíteni a feszültségeket
Haraszthy László a természetvédelem tennivalóiról


