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Útjára indult az elsô olyan nemzetközi
honlap, amely tanáccsal lát el a védett
növény- és állatfajok, valamint az azok-
ból készült termékek európai uniós ke-
reskedelmével kapcsolatban. 

A www.eu-wildlifetrade.org címen
elérhetô internetes oldal készítôi, a
WWF és az IUCN által létrehozott
TRAFFIC-program munkatársai azt tûz-
ték ki célul, hogy az importôröktôl
kezdve a nagy- és kiskereskedôkön, vá-
sárlókon át a turistákig a védett fajok
kereskedelmének minden szereplôje

megismerje az arra vonatkozó EU-
szabályozást, hogy aztán felelôsen ve-
gyen részt a kereskedelemben.

A TRAFFIC a WWF (World Wide
Fund for Nature) és az IUCN (World
Conservation Union – Természetvédel-
mi Világszövetség) közös programja,
amelynek célja a vadon élô növény- és
állatfajok kereskedelmének ellenôrzé-
se. Nemzetközi hálózata 22 országban
mûködik, több mint 25 éve. Munkája
során szorosan együttmûködik a CITES
Központjával az egyezmény elveinek
gyakorlati megvalósítását segítve. 

A CITES (Convention on Internation-
al Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora – Egyezmény a veszé-
lyeztetett vadon élô növény- és állatfa-
jok nemzetközi kereskedelmérôl), vagy
más néven Washingtoni Szerzôdés
1975-ben lépett hatályba, és azóta több
mint 150 ország írta alá. Magyarország
1985-ben ratifikálta. Az egyezmény kü-
lönbözô mértékû védelmet biztosít
több tízezer veszélyeztetett növény- és
állatfaj számára. A szerzôdés 1-es szá-
mú mellékletében szereplô fajok a ki-
halás szélén állnak, ezért a szerzôdést
aláíró országokban ezek nemzetközi
kereskedelme tilos. A 2-es számú mel-
lékletben felsorolt fajok nemzetközi ke-
reskedelmét bizonyos feltételek teljesí-
tése mellett kiadható engedélyekhez
kötik, hogy biztosítani lehessen fenn-
tartható kereskedelmüket. 

További információ: 
Márkus Ferenc, igazgató, WWF Ma-

gyarország. Tel.: (1)214-5554, e-mail:
ferenc.markus@wwf.hu

Útmutató a védett növény- és
állatfajok kereskedelméhez

Vámosok által elkobzott sárga-kék ara.  Fotó:
WWF/Rob Webster 

Kaán Károly akadémikus szorgalmazta
elôször csaknem egy évszázada, hogy
ültessenek fákat a Balaton térségében,
mert a növények javítják az üdülôvendé-
gek közérzetét, s védik az ingatlanokat s
egyebek közt a gyümölcsfaültetvénye-
ket az északi part felôl fújó erôs szelek-
kel szemben. Az erdô alapvetô feladata
ma is a védelem. A javaslatra egyébként
régen viszonylag gyorsan reagált a Bala-
toni Szövetség, s felkérte Péch Kálmán
nyugalmazott helyettes államtitkárt egy
tervezet kidolgozására. Az ötlet megva-
lósításában jelentôs szerepet játszott a II.

világháború után létrehozott Bala-
tonkörnyéki Fásítóerdészet, ennek a
munkatervében szerepelt egyebek közt
1300 hektárnyi erdô és 2500 hektár erdô-
sáv telepítése. Mindez hozzájárult, hogy
ma Somogy területének csaknem a 28
százalékát erdô borítja; a dél-dunántúli
régió másik két megyéjében, Baranyá-
ban 24, Tolna megyében pedig 17 száza-
lék az aránya. A különbség még na-
gyobb Somogy javára, ha egy lakosra
számítjuk az erdôt, mert itt 4967 négyzet-
méter, az országban a legnagyobb.

(Somogyi Hírlap)

Balatoni erdôk és Kaán Károly

Díjátadás a
Parlamentben
Az Országos Erdészeti Egyesület és az
Erdélyi Magyar Tudományos Társaság
Erdészeti Szakosztálya „Így látom az er-
dôt” címmel pályázatot hirdetett 2003
tavaszán a Kárpát-medencei magyar ál-
talános és középiskolás diákok számá-
ra. Kíváncsiak voltak, hogy mi, diákok
hogyan látjuk az erdôt, a természet jö-
vôjét. Az iskolánkból kb. 80 diák nyúj-
totta be pályázatát.

A pályázat eredményhirdetésére 2003.
október 3-án került sor a Parlamentben.
Nagyon megörültünk, hogy jutalomként
jó néhányan eljutottunk az Erdôk Hete
rendezvénysorozat megnyitására.

Boldogan hallottuk, hogy a több
mint 1300 pályamunka közül a kettôn-
ké bekerült az elsô 10 közé.

A Parlamentbe érve elôször sétát tet-
tünk. Bemutatták számunkra a magyar
királyok és fejedelemségek szobrait, va-
lamint a magyar koronát. A Parlament
kicsinyített mását is láttuk, amely több
millió gyufaszálból készült. Az erdé-
szeknek éppen aznap volt tanácskozá-
suk a Parlamentben, ahova minden dí-
jazott diák bement és végighallgatta az
erdészeti szakemberek beszédét. Na-
gyon izgultunk, amikor a díjkiosztó ün-
nepség elkezdôdött. Minden nyertes
rajzoló kapott valami ajándékot. A ki-
sebb gyerekek távcsövet vagy könyvet
kaptak, a nagyobbak egy erdei túrát
nyertek, ami többnapos lesz. A nyertes
rajzok a Parlament egyik termében vol-
tak, ahol mindenki megtekinthette azo-
kat. A díjkiosztó ünnepség után min-
denki felállt, és elénekelte az erdészek
himnuszát. Ezzel az ünnepség véget ért,
és mindenki hazamehetett.

Köszönjük Prokop Magdolna tanár-
nônk lelkiismeretes felkészítô munká-
ját. Ezt a napot soha nem feledjük!

Fábián Anna 8.b
Bakos Katalin 8.b

Dózsa György Általános Iskola
(Pásztói Hírlap)


