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A Norvég Nobel Bizottság
döntése értelmében a 2007.
évi Békedíjat egyenlõ mér-
tékben megosztva kapja az
Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC);
Kormányközi Éghajlatvál-
tozási Testület), valamint
Albert Arnold (Al) Gore Jr.
Azokért az erõfeszítései-
kért, amelyeket az ember
által elõidézett klímaválto-
zással kapcsolatos ismereteink bõvítése
és ezen ismeretek terjesztése érdeké-
ben tettek, valamint azokért az erõfeszí-
téseikért, hogy lefektessék azoknak az
intézkedéseknek az alapjait, amelyek
ennek a klímaváltozásnak az ellensú-
lyozásához szükségesek.

A Norvég Nobel Bizottság 2007. októ-
ber 12-i közleményében egyebek mellett
az alábbiakat hangsúlyozza: „Azokat a jel-
zéseket, amelyek a Föld jövõben várható
klímájában beálló változásokra utalnak, a
lehetõ legszigorúbban figyelembe kell
venni, mégpedig az elõvigyázatosság el-
vének szem elõtt tartásával. A nagyobb
léptékû klímaváltozás megváltoztathatja
és veszélyeztetheti az emberiség többsé-
gének életfeltételeit. A klímaváltozás kiter-
jedt népvándorlást válthat ki, és a földi
erõforrásokért történõ nagyobb versenyt
eredményezhet. A klímaváltozás a Föld
legsérülékenyebb országaira fog különö-
sen nagy terheket róni. Lehet, hogy az
erõszakos konfliktusok és háborúk veszé-
lyének a növekedésével kell számolnunk
országokon belül és országok között.”

„Tudományos jelentései által, ame-
lyeket az elmúlt két évtizedben tett köz-
zé, az IPCC egy egyre növekvõ, tudo-
mányos ismereteken alapuló konszen-
zust hozott létre az emberi tevékenység
és a globális felmelegedés közötti
összefüggésekkel kapcsolatban. Több,
mint száz országból származó tudós és
hivatalnok dolgozott együtt, hogy egyre
nagyobb bizonyosságot szerezzen a
melegedés mértékét illetõen. Habár a
globális felmelegedés még csak egy ér-
dekes hipotézisnek tûnt az 1980-as
években, az 1990-es évek már erõsebb
bizonyítékokkal szolgáltak. A legutóbbi
néhány évben pedig még világosab-
bakká váltak a kapcsolatok, és még
nyilvánvalóbbá a következmények.”

„Azáltal, hogy a 2007. évi Nobel Béke-
díjat az IPCC és Al Gore számára adomá-
nyozza, a Norvég Nobel Bizottság ahhoz
szeretne hozzájárulni, hogy az eddigiek-

nél jobban figyeljünk azokra
a folyamatokra és döntések-
re, amelyek szükségeseknek
tûnnek a Föld jövõbeli klí-
májának védelme érdeké-
ben, és hogy ezen keresztül
csökkentsük az emberiség
biztonságát veszélyeztetõ
kockázatokat. Most kell cse-
lekednünk, amíg a klímavál-
tozás ki nem csúszik az el-
lenõrzésünk alól.”

A Nobel Békedíjjal kitüntetett IPCC
tudósai között van dr. Somogyi Zoltán,
az Erdészeti Tudományos Intézet tudo-
mányos igazgatója is. Évek óta tevéke-
nyen vesz részt az IPCC munkájában, és
akkor csatlakozott az IPCC-hez, amikor
nemcsak itthon, de sok helyütt a vilá-
gon még nem ismerték fel vagy nem fo-
gadták el azt a mára már általánossá vált
nézetet, melyet a Norvég Nobel Bizott-
ság is megfogalmazott közleményében. 

Az elmúlt évek alatt dr. Somogyi Zol-
tán két fontos IPCC jelentés összesen 5 fe-

jezetének társszerzõje vagy vezetõ szer-
zõje volt. Ezek egyike a klímaváltozás las-
sítása érdekében sok ország által ratifikált
Kyotoi Jegyzõkönyv szempontjából külö-
nösen fontos; a fejezet megállapításait a
2004. évi klímakonferencián az IPCC
képviseletében dr. Somogyi ismertette a
klímatárgyalások résztvevõivel, s ezzel
elõsegítette a Kyotoi Jegyzõkönyv hatály-
ba lépését. Nemzetközi elismertségét mu-
tatja, hogy az utóbbi idõben már mint
meghívott szakértõ vett részt az IPCC kü-
lönbözõ munkaértekezletein.

Dr. Somogyi Zoltán több mint egy év-
tizede készíti hazánk üvegház hatású
gázleltárának az erdõkre vonatkozó ré-
szét. Több alkalommal is a nemzetközi
klímakonferenciákon tárgyaló magyar
kormányküldöttség tagja volt. Számos, a
klímaváltozással kapcsolatos nemzetkö-
zi és hazai kutatási projektben vett részt.
Tanulmányaival segíti az erdészeti szek-
torban a klímaváltozással kapcsolatos
kormányzati döntések meghozatalát.

Pápai Gábor

Egy darabka Nobel-díj egy erdésznek

Felhívás
Az Ásotthalmi Bedõ Albert Alapítvány és a Kálnokon (Erdély) mûködõ dr. Bedõ
Albert Környezetvédelmi Ifjúsági és Közmûvelõdési Egyesület azzal a kéréssel
fordul a legnagyobb magyar erdész, Bedõ Albert emlékét ápolni kívánó
erdészekhez, gazdaságokhoz, magánerdõ-tulajdonosokhoz, hogy támogassák a
Kálnokon felépülõ Bedõ Albert emlékház kialakítását, a kárpát-medencei
erdészek zarándokhelyének létrehozását.
A felajánlott támogatásokat elõre is köszönjük, és az alábbi számlaszámra kér-
jük küldeni.
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Érdeklõdni az emlékházzal kapcsolatban Andrésiné dr. Ambrus Ildikónál lehet
a 62/291-522-es telefonszámon.

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó Gödri Miklós Szabolcs
kuratóriumi elnök református lelkész 

Ásotthalmi Bedõ Albert Alapítvány Dr. Bedõ Albert Környezetvédelmi  
Ifjúsági és Közmûvelõdési Egyesület

Ásotthalom Kálnok

Egy nagyon komoly felhívás
A Gyökerek és lombok Erdészportrék sorozathoz folyamatosan készülnek a felvételek. Nem lenne tel-
jes a sorozat, ha Csanádi Etele vallomását nem adnánk közre. Nos, a felvétel elkészült, úgy, ahogy a
docens úr elmondta. De ez csak az érem egyik oldala. A másik, ahogy a hallgatók látták. Ezt a riporta-
lany természetesen csak közvetve érzékelhette, s mint olyan, a hallgatókban keltett emóciókat nem
mondhatta el. 
Bánó László javaslatára, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a sorozat születésében és megje-
lenésében, kérjük mindazokat, akiknek fent nevezett „kémia tanszéki alkalmazottal” kapcsolatban
érdekes, különleges, megható, elborzongtató, felháborító, megnyugtató, az egyetemi stúdiumok
során szerzett örökérvényû adomája, tapasztalata, a jövõ számára feltétlenül megörökítésre alkalmas
története van, írják meg és küldjék el az Erdészeti Lapok szerkesztõségébe. Nem kell feltétlenül iro-
dalmi stílusban fogalmazni, mert az a szerkesztõ dolga, a lényeg az, hogy a fent nevezett docenssel
kapcsolatos élményeket, mintegy függelékként, a vele készült riporttal együtt közöljük.
No, balekok és firmák, most mutassátok meg, hogy mily nyomokat hagytak bennetek a Csanádi
Etele vegykonyhájában tapasztaltak!

Pápai Gábor sorozatszerkesztõ


