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érdekében, hogy a de minimis rendelet
minél elõbb megszülethessen, mégpedig
úgy, hogy biztosítsa az emlékeztetõben
vállalt „változatlan feltételek melletti mû-
ködtetéshez” szükséges kereteket. 

b.) Örömmel vettük tudomásul és
köszönetünket fejezzük ki azért, hogy a
2007. évi erdészeti integrátori támoga-
tás kifizetése a 14/2007 (III. 1.) sz. FVM
rendelet 5. §-a szerint valósulhat meg,
mert ez szolgálja legjobban az erdésze-
ti integrátori tevékenység töretlenségét. 

c.) Megismerve a 14/2007. (III. 1.) sz.
FVM rendelet teljes szövegét, tisztelettel
fel kívánjuk hívni Miniszter úr figyelmét,
hogy az Emlékeztetõ 2. pontjában foglalt
megállapodásnak, mely szerint „Az Euró-
pai Unióhoz történt csatlakozás elõtt
2004-ig nemzeti forrásból megkezdett
erdõtelepítések hátralévõ feladatainak fi-
nanszírozását a tárca biztosítja” jelenleg

nincsenek meg a jogszabályi feltételei,
ezért az a.) pontban foglaltakhoz hason-
lóan kérjük, hogy ennek haladéktalan ki-
dolgozását szíveskedjék biztosítani.

d.) Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a
jövõbeni uniós társfinanszírozott
erdõtelepítések tervezett egységár
csökkentése aránytalanul nagy az akác
és a nemes nyár fafajok tekintetében,
ami tovább növeli majd a jelenleg is ta-
pasztalható alapanyag és tûzifa hiányt,
hiszen ez a két fafaj illetve fajta adja
meghatározó mennyiségben ennek bá-
zisát. A MEGOSZ támogatja az õshonos
fafajok részarányának növekedését az
erdõtelepítésekben, de nem minden-
áron, és nem minden termõhelyen. 

e.) Különösen sajnáljuk, hogy Minisz-
ter úr döntése értelmében a Nemzeti
Erdõprogram (NEP) végrehajtására
2007-ben sem áll majd forrás rendelke-

zésre. Ezzel a NEP léte is megkérdõ-
jelezõdik, és továbbra sem indulhat el a
2004-es kormányhatározat végrehajtása.

f.) Végezetül közös érdekünk, hogy
az EMVA rendeleten belül az erdészeti
jogcímek minél elõbb jelenjenek meg.
Ennek különösen nagy jelentõséget ad-
nak a fentiekben részletezett azon dön-
tések, melyek véleményünk szerint hát-
rányosan érintik az ágazatot, ezért az
uniós forrásokhoz való hozzáférés nem-
csak szakmai, hanem sok erdõgazdál-
kodó számára egzisztenciális kérdés is.
Kérjük Miniszter úr szíves intézkedését
ez ügyben is az Emlékeztetõ mellékleté-
ben szereplõ prioritások lehetõség sze-
rinti figyelembe vételével. 

Budapest, 2007. március 20.
Tisztelettel:

Luzsi József
elnök”

Továbbra is turis-
tákat szállít az er-
dei kisvasút
Habár februártól a versenypiac hatásai
a vasúti személyszállításban is éreztetik
hatásukat, a Csühögõ néven ismert kis-
vasút továbbra sem tör a „nagyok” ba-
bérjaira.

A 2005-ös vasúti törvény módosítása
lehetõvé tette, hogy az erdõgazdasági,
magán- vagy önkormányzati kézben
lévõ kisvasutak is szerezhessenek térsé-
gi személyszállítási engedélyt. A február
7-én kiállított engedély lehetõvé tenné
a Mecseki Erdészeti Zrt. számára, hogy
– a MÁV ilyen jellegû tevékenysége
mellett – személyszállításra kössön
szerzõdést az állammal vagy az önkor-
mányzatokkal. Miután azonban a Szi-
getvár-Kaposvár vasútvonal jó ideje
megszûnt, ez az Almamelléki Erdei Kis-
vasút, a „Csühögõ” számára csupán elvi
lehetõség; ráadásul a kisvasút nyomtáv-
ja 600 mm, míg a MÁV vasútpályái 1435
mm-esek.

Így tehát a MÁV-nak ebben a térségben
nincs mitõl tartania, a „Csühögõ” továbbra
is csak szabadba vágyó turistákat és kirán-
dulókat szállít. A kisvasút menetrend sze-
rint közlekedik, amely a www.elvira.hu cí-
men lekérdezhetõ, és igény szerint akár
különjárat is rendelhetõ.

További információ kérhetõ Németh
Rudolf vasúti felügyelõtõl a 30/277-
7837-es telefonszámon. 

Czére Zsóka
projektvezetõ

A dél-amerikai Amazonas-folyó ma ke-
leti irányban szeli át a kontinenst, vize
az Atlanti-óceánba ömlik. Ám jóval ré-
gebbi idõkben nyugati irányba folyt, sõt
egy ideig egyidejûleg mindkettõbe – ál-
lapította meg egy új kutatás.

Mintegy 100 millió évvel ezelõtt, a
dinoszauruszok fénykorában, a kréta
idõszak közepén vált el egymástól Afri-
ka és Dél-Amerika: ekkor az utóbbi ke-
leti partjánál egy magas felföld keletke-
zett, amely a folyam folyását a konti-
nens közepe felé terelte, ahol idõvel
egy viszonylag alacsony, észak-déli
irányban haladó gerinc alakult ki, a
Purus Arch. Ez úgy változtatta meg a fo-
lyam folyásának irányát, hogy az Ama-
zonas egyik fele keletre, az Atlanti-óce-
án felé, a másik nyugatra, a még
emelkedõben lévõ Andok-hegység felé
folyt. Majd amikor ez utóbbi elért egy
bizonyos magasságot, a hegység ismét
megfordította a folyásirányt a Purus
Arch felé, amelyen végül sikerült áttör-
nie. Ekkor már akadálytalanul folyha-
tott kelet felé, majd miután a keleti
fennsík is erodálódott, eljutott egészen
az Atlanti-óceánig.

Az Amazonas folyásirányainak válto-
zását a véletlennek köszönhetõen fedez-
ték fel: a kutatók Dél-Amerika középsõ
részein lévõ üledékes kõzeteket vizsgál-
tak, hogy megállapítsák, milyen sebes-
séggel áramlik az üledék az Atlanti-óce-
án felé, és eközben olyan õsi ásvány-

szemcsékre bukkantak, amelyek a konti-
nens keleti, mára már erodálódott
felföldjérõl kellett, hogy érkezzenek. Ezt
követõen terjesztették ki ilyen irányba a
kutatásokat, s így derült fény a többszöri
irányváltásra is.

Az Amazonas az egyiptomi Nílus
után a világ második leghosszabb fo-
lyója, napjainkban 6762 kilométert tesz
ki – ez nagyjából a New York és Róma
közti távolsággal egyenlõ.

(LiveScience, az Élet és Tudomány
nyomán)

Jubiláló hódok
Tíz évvel ezelõtt vágott bele a hódok
visszatelepítési programjába a WWF
Magyarország. A húsáért és prémjéért
egyaránt vadászott eurázsiai hód (Cas-
tor fiber) 1854-ben pusztult ki hazánk
területérõl. A Gemencre, a Fertõ-Han-
ság Nemzeti Parkba, a Felsõ- és a Kö-
zép-Tisza vidékére visszatelepített álla-
tok Németországból származnak. Az
idén újabb helyszínnel bõvült honi
élõhelyük: az Alsó-Tisza vidékére
érkezõkkel együtt immár 200 hóddal
büszkélkedhetünk. A DNS-vizsgálatok
tanúsága szerint mindegyik állomány
genetikailag azonos a valaha ártereink-
ben élt alfajjal.

(Élet és Tudomány)

Valaha visszafelé folyt az
Amazonas


