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A WWF Magyarország új, átfogó mezô-
gazdasági programot indított a Tisza
mentén, melynek természetvédelmi
célkitûzései mellett kiemelt szerepet
kap a térség átgondolt társadalmi és
gazdasági fejlesztése. A nemzetközi ter-
mészetvédelmi szervezet a Vizes Élôhe-
lyek Világnapja alkalmából felhívja a
politikai döntéshozók figyelmét arra,
hogy az ökológiai alapokat nélkülözô
fejlesztések elôbb vagy utóbb gazdasá-
gi nehézségeket okoznak.

Az elmúlt évszázadokban az Alföld
természeti képét és a térségben élôk
életminôségét, létbiztonságát egyaránt
a Tisza határozta meg. Mára már jól
érezhetôek a Tisza szabályozásának
hosszú távú, negatív hatásai. Az Alföld
megváltozott vízgazdálkodása, az okta-
lanul erôltetett szántógazdálkodás túl
azon, hogy nem javítanak a vidéki kö-
zösségek életkörülményein, még kriti-
kus helyzetbe is sodorhatnak egész tér-
ségeket. A WWF nemzetközi programja
kiemelt mintaterületének a Tiszát vá-
lasztotta, ahol felkutatja, hogy a termé-
szeti erôforrások megôrzése a térség la-
kóinak gazdasági téren milyen kiemel-
kedô lehetôségeket nyújt, hiszen az Eu-

rópai Unió is kiemelten támogatja a táj-
fenntartó tevékenységeket. 

„Ha bölcsen alakítjuk ki a terület
adottságaira épülô termelési és szolgál-
tatási formákat, azaz figyelembe
vesszük a térség egyedülálló természeti
értékeit is, akkor sokkal több család jut
megélhetéshez és a vállalkozói szektor
is biztos alapokon mûködhet. Ehhez
nagyléptékû tervezésre és összehangolt
lépésekre van szükség” – mondta Kis
Ferenc, a WWF Magyarország program-
vezetôje. Minthogy a kormányzati fej-
lesztési tervek nem építenek a kistérsé-
gi és helyi kezdeményezésekre, a civil
szervezeteknek és önkormányzatoknak
kell összefogniuk és egyeztetetni a fej-
lesztési irányokat. 

A WWF Magyarország új programja
abban segít a gazdálkodóknak és be-
fektetôknek, hogy a kínálkozó lehetô-
ségeket feltárják és kiválaszthassák a te-
rületnek megfelelô gazdálkodási módo-
kat. Nyárra elkészülnek azok a megala-
pozó vizsgálatok, melyek megmutatják,
hogy a természeti adottságok és a piaci
igény figyelembevételével milyen fej-
lesztésekre van lehetôség a Tisza men-
tén és az Alföld belvizes, avagy ma még

aszállyal küzdô területein. Az eredmé-
nyek alapján olyan gazdasági rendszert
kell kialakítani, amely kevésbé érzé-
keny az idôjárási, gazdasági, politikai
változásokra és versenyképes terméke-
ket képes az EU piacaira szállítani. Az
ôshonos háziállatfajták tartása, termé-
szetes építôanyagok elôállítása, beteg-
ségeknek ellenálló ôsi gyümölcs- és ga-
bonafajták termelése, élelmiszeripari
feldolgozás nagyanyáink receptjei alap-
ján mind-mind ma még kiaknázatlan le-
hetôségek. Az eddigieknél nagyobb
hangsúlyt kap a tájékoztatás és képzés,
ezzel segítve a gazdálkodók és a térségi
beruházók vállalkozásfejlesztését. 

A WWF Magyarország több területen
is támogatja a helyi kezdeményezése-
ket. A Közép-Tiszán már évek óta zajlik
egy komplex tájgazdálkodási program
megvalósítása, a hajdani Ecsedi-láp te-
rületén pedig a közelmúltban kezdô-
dött a láp-helyreállítás lehetôségeinek
és környezeti hatásainak vizsgálata. 

További információ: 
Kis Ferenc, WWF Magyarország 
tel: (1)214-5554/130
ferenc.kis@wwf.hu

Némethy Márta vezette a Pozsonyban
tartott sajtótájékoztatóra a magyar szak-
újságírók csoportját. A megszokott né-
met alapossággal megszervezett össze-
jövetelen alapos tájékoztatást kaptak a
jelenlévôk, a nürnbergi Holz-Handwerk
Kiállításról.

Részletes információ beszerezhetô:
Némethy Márta 06 20 99 34 574

Szántógazdálkodás helyett vízmûvelés

Látogatás Pozsonyban A városi
zöldövezetek
erdeirôl
Kanada földünk egyik legerdôsültebb
országa. A városi lakosság 8%-a él itt vá-
ros körüli zöldövezetekben, vagyis ben-
sôséges közelségben a természeti adott-
ságokkal. Utóbbiak a lakosság számára
széles körû környezeti és szocio-
ökonómiai védelmet nyújtanak. Egy On-
tarióban végzett felmérés szerint a lakos-
ság tudatában van ennek a ténynek,
ezért interdiszciplináris alapon stratégiát
dolgoznak ki az ilyen erdôk védelmére,
célszerû használatára. Nos, ha a növek-
vô beépítések miatt aggasztóan csökke-
nô budapesti zöldövezetre gondolunk,
vagy arra, hogy Kecskeméten csak erôs
erdészeti összefogással sikerült a háború
utáni egymilliomodik hektár erdôsítése
révén felcseperedô erdôt megvédeni a
bevásárlóközpontok terjeszkedésétôl,
akkor mi is elgondolkodhatunk a kana-
dai kezdeményezésen.

(The Forestry Chronicle, 23. 4. sz.)
Dr. Szodfridst István


