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„Azok a szélsôséges idôjárási esemé-
nyek, amelyekkel bolygónkon napja-
inkban szembesülünk, érzékeltetik,
hogy mit fog hozni számunkra az éghaj-
latváltozás. Ezek a rendkívüli csapadék-
csúcsok és aszályok megfelelnek a Kor-
mányközi Éghajlatváltozási Bizottság
elôrejelzéseinek. Ha nem csökkentjük
az üvegházhatású gázok kibocsátását,
az emberi szenvedés és a gazdasági kár
a jövôben növekedni fog” – nyilatkozta
Oliver Rapf, a WWF Európai Környezet-
politikai Irodájának munkatársa
Brüsszelben.

A WWF arra bíztatja a Johannesburg-
ban megrendezésre kerülô Fenntartha-
tó Fejlôdés Világtalálkozóra érkezô po-
litikai vezetôket, hogy az augusztus vé-
gi csúcstalálkozón olyan hatékony in-
tézkedésekben állapodjanak meg, ame-
lyek radikálisan lassítják az éghajlatvál-
tozást, és az energiagazdálkodást fenn-
tartható pályára állítják.

Meg kell egyezni abban, hogy a nap-
ból és szélbôl, valamint a biomasszából
származó megújuló energia felhaszná-
lásának arányát a jelenlegi 2,2%-ról
2010-re 10%-ra növelik. A globális ég-
hajlatra gyakorolt emberi hatás csök-
kentésére csak akkor van remény, ha a
növekvô energiaigényeket megújuló
forrásokból elégítik ki.

A világ vezetô politikusai nem halo-
gathatják tovább egy olyan cselekvési

program elindítását sem, amely a sze-
génységben élôk számára hozzáférhe-
tôvé teszi a tiszta, elfogadható áru- és
megbízható energiaszolgáltatásokat. Ez
alapvetô fontosságú, ha valóban teljesí-
teni akarjuk az ENSZ Millenniumi Nyi-
latkozatának azt a célkitûzését, hogy
2015-re a Földön a szegénységben élôk
száma a felére csökkenjen.

Az olyan, ember által okozott prob-
lémákat, mint az „Ázsia fölött lebegô
barna felhôt” a világ csak tiszta energia-
források alkalmazásával küzdheti le. A
fosszilis tüzelôanyagokat égetô erômû-
vek teljesítményének növelése csak sú-
lyosbítja a problémákat az ázsiai régió-
ban és globális szinten egyaránt. A tisz-
ta és fenntartható technológiák ma már
rendelkezésre állnak, csak a kormányo-
kon és az energiaszektoron múlik, hogy
valóban használják ôket.

A johannesburgi világtalálkozó a
végsô lépést jelentheti a Kiotói Egyez-
mény hatálybalépéséhez. A világ türel-
metlenül várja, hogy Oroszország ratifi-
kálja a Kiotói Egyezményt. Ha ez meg-
történik, az Egyezmény megkapja a
szükséges többséget ahhoz, hogy nem-
zetközi érvényû törvénnyé váljon.
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Gadó György Pál, programvezetô,
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987-1617, e-mail: gyorgy.gado@wwf.hu

A WWF nyilatkozata 
az áradásokról és aszályokról

Az MTI-Press információja szerint a na-
pokban együttmûködési megállapodást
írt alá dr. Jámbor László, a soproni Tanul-
mányi Erdôgazdaság Rt. (TAEG) vezér-
igazgatója, és Vig József Attila, a Soproni
Polgárôrség Egyesület (SPE) elnöke. Az
együttmûködés hatékonyan szolgálja az
erdôrôl, az erdô védelmérôl, továbbá a
vadvédelemrôl, a vadgazdálkodásról, a
vadászatról, a természetrôl szóló tör-
vényben foglaltak betartását, az ezekkel
összefüggô jogsértések megelôzését,
megszüntetését. Az aláírással egyidejûleg
a vezérigazgató egy személygépkocsit
ajándékozott a soproni polgárôrségnek.

A polgárôrök képviselôje, Vig József
Attila szerint az együttmûködési megál-
lapodás révén és az ajándék birtokában

óriásit lépnek elôre. Könnyebb lesz
megelôzni a tûzeseteket. Tûzgyújtási ti-
lalom idején fokozottan ellenôrzik a ki-
jelölt helyeket. A rossz szándékú embe-
rek kiszûrésére az erdészeti szaksze-
mélyzettel együtt speciális stratégiát
dolgoztak ki.

Az erdôgazdaság és a polgárôrség
együttmûködési megállapodásában nagy
szerepe van a rendôrségnek, a határôr-
ségnek, a természetvédelmi ôröknek, a
kerületvezetô erdészeknek. A közeljövô-
ben az országban elsôként itt áll munká-
ba környezetvédelmi rendôr. A terepjá-
róval közlekedô közeg feladata a sopro-
ni parkerdôség rendjének felügyelete.

T. M.
(Képes Újság)

Az elsô környezetvédelmi 
rendôr

Erdei tábor a 
Bakony tetején
Vadregényes környezetben ismerhetik
meg a gyerekek a természetet.

Hajag-tetô (Varga) – Iskoláknak mu-
tatta be erdei táborát a Hajagi Véderdô
Erdôbirtokossági Társulat. A Bakony
egyik legszebb helyén gazdálkodik két-
százhúsz hektáron a hatvan tulajdonos.
A szakmai munka irányításával dr. Péti
Miklóst bízták meg. A területen mere-
dek lejtôk, emelkedôk találhatók, má-
sutt meg nagyon vékony a talaj termô-
rétege, ezért csaknem háborítatlan a te-
rület, évszázados, névvel tisztelt fák,
források, sziklák találhatók erre.

Az erdôbirtokosok hatszáz méter
magasságban, egy tisztáson pihenôhá-
zat alakítottak ki, amelyhez a közel-
múltban részben pályázaton elnyert
pénzbôl elôadótermet építettek, és dr.
Majer Antal erdômérnök professzorról
nevezték el.

(Napló)

Pálháza (ÉM – VT) – Száznál több
résztvevô érkezett az ország minden ré-
szébôl a szombaton megrendezett Kár-
pát-medencei Kisvasutak Napjának pál-
házai rendezvényére.

A kemencepataki erdei vasút ünnep-
lésén Lenár György erdészeti igazgató ar-
ra hívta fel a figyelmet: a sír szélérôl hoz-
ták vissza lelkes emberek 1989-ben a ma
már évi ötvenezernél több utast szállító
erdei vasutat. A vendégek közül hatva-
nan érkeztek Budapesttôl különvonattal.
A „szomszédos” lillafüredi és szilvásvára-
di vasutak képviseletében is érkeztek ün-
neplôk. Az újhelyi libegôn tett emlékeze-
tes utazás, majd kisvonatozás élményét
egy kiadós ebéddel toldotta meg a ven-
déglátó Északerdô Rt. Kôkapun.

(Észak Magyarország)

Csorváson 2002. július hó 5-én meg-
nyílt a X. Vadászati, Halászati és Ter-
mészetvédelmi témájú képzômûvésze-
ti kiállítás, amelyen 22 alkotó 45 alko-
tással mutatkozott be. A kiállítás anya-
ga augusztus hó 1-jétôl a Soproni Erdé-
szeti Múzeumban, majd késôbb Táton
látható.

Ignácz Magdolna

4 hektár erdô Budapest
mellett Alsónémedin eladó. 
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telefonszámon.


