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Nemrégiben ellátogattam a sarkvidék-
re, ahol egy – néhány éve még hatalmas
jégtömeget képezõ – gleccser maradvá-
nyait láttam. Összeomlott. Nem elol-
vadt, összeomlott. Kilenc órát utaztam
hajóval a világ legészakibb településé-
re, hogy elérjem a sarkkört. Néhány év
múlva ugyanez a hajó talán már aka-
dálytalanul hajózhat egészen az Északi-
sarkig. A sarkvidék 2030-ra gyakorlati-
lag elvesztheti teljes jégtakaróját. A tu-
dósok figyelmeztettek, hogy a sarkvidé-
ken nagyon gyors változások zajlanak.
Ami még ennél is rosszabb, ezek a vál-
tozások az általános felmelegedést is
gyorsítják. Az olvadó fagyott réteg egy
olyan üvegházhatású gázt, a metánt en-
gedi szabadjára, ami hússzor súlyosabb
hatást vált ki, mint a szén-dioxid. A
Grönlandon olvadó jég pedig a tenger-
szint emelkedésének rémével fenyeget.

Ugyanakkor az üvegházhatású gázok
kibocsátásának mértéke egyre növek-
szik. Ezért szeptember 22-re, az ENSZ
keretén belül összehívtam egy különle-
ges, a klímaváltozással foglalkozó csú-
csot a világ mintegy száz vezetõjének.
Ez a történelem valaha volt legnagyobb
ilyen jellegû, államfõket és kormányfõ-
ket is érintõ találkozója volt. Az elõttünk
álló feladat az, hogy a klímaváltozás vál-
ságát egy biztonságosabb, tisztább,
fenntartható zöld növekedéssé változ-
tassuk mindnyájunk érdekében. A kulcs
Koppenhága, ahol decemberben a kor-
mányok azért fognak összegyûlni, hogy
megtárgyaljanak egy új, globális klímae-
gyezményt. Tisztességes, hatásos és
nagyra törõ egyezmény kell Koppenhá-
gában. Ha ez nem jön össze, a jövõ
nemzedékei fizetik meg az árát.

A klímaváltozás korunk legjelentõ-
sebb geopolitikai problémája. Fenyege-
ti egyaránt a piacokat, a gazdaságokat
és a fejlõdésben elért eredményeket.
Kimerítheti az élelmiszer- és víztartalé-
kokat. Konfliktusokat és migrációt idéz-
het elõ. Destabilizálhatja az így is inga-
tag társadalmakat, sõt: kormányzatok
összeomlását is elõidézheti. Egy szakér-
tõi anyag szerint a gázkibocsátásnak vi-
lágszerte maximum tíz éven belül el
kell érnie csúcspontját, ha el akarjuk
kerülni, hogy a ma a kezünk közül las-
san kicsúszó természeti erõk elszaba-

duljanak. Tíz év pont annyi, mint amen-
nyi sok résztvevõnek a politikai pálya-
futásából hátravan. A klímaváltozási
válság éppen az utolsó pillanatig áll õrt
fölöttünk.

Van más lehetõség is: a környezetba-
rát technológián és a mai intenzív szén-
használattal ellentétben az alacsony ki-
bocsátásokat engedélyezõ irányelve-
ken alapuló fenntarható növekedés.
Számos nemzeti ösztönzõ csomag,
amely a globális gazdasági válság ide-
jén látott napvilágot, tartalmaz környe-
zetbarát irányvonalat, ami munkahelye-
ket teremt, és az egyes országokat
olyan helyzetbe hozza, hogy a XXI. szá-
zad tiszta energiájú gazdaságában majd
kiemelkedhetnek.

A kulcs egy globális klímaegyez-
mény, ami visszafogja az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátást, és a Föld átlaghõ-
mérsékletét megtartja egy tudományos
szempontból biztonságos szinten. Egy
egyezmény, ami katalizátorként hathat
a tiszta energiát használó növekedésre.
Mindennél fontosabb azonban, hogy az
egyezmény megvédje és segítse azokat,
akiket a klímaváltozás hatásai a legin-
kább veszélyeztetnek. Amire szükség
van, az politikai akarat, méghozzá a
legmagasabb szinten: elnökök és mi-
niszterelnökök részérõl.

Azt várom el a vezetõktõl, hogy min-
den erejüket latba vetve próbálják meg
megoldani azokat a fontos politikai kér-
déseket, amelyek a tárgyalásokat oly
sokáig gleccserekre jellemzõ lassúságra
kárhoztatták. Ez a kifejezés ironikus

módon – egészen a legutóbbi idõkig –
azt jelentette: lassú. De a gleccserek
gyorsabban olvadnak, mint ahogy a
megõrzésükre irányuló emberi törekvé-
sek haladnak. Koppenhágában nem
kell minden apró részletet tisztázni. De
egy sikeres, a Föld egészét magában
foglaló klímaegyezményhez szükség
van minden ország bevonására. Szá-
momra ezek a siker mérõszámai.

Elõször is minden országnak meg
kell tennie, amit csak megtehet, hogy a
kibocsátás összes jelentõs forrását kor-
látozza. Az iparosodott országoknak to-
vább kell szigorítaniuk csökkentési cél-
kitûzéseiket, amelyek jelenleg távolról
sem közelítik a szükségesnek mondott
értékeket. Másodszor: egy sikeres meg-
állapodásnak segítséget kell nyújtania
ahhoz, hogy a leginkább veszélyezte-
tettek alkalmazkodni tudjanak a klíma-
változás elkerülhetetlen hatásaihoz.
Harmadszor: a fejlõdõ országoknak tõ-
kére és technológiára van szüksége ah-
hoz, hogy gyorsabban tudjanak tovább-
lépni az alacsony kibocsátással együtt
járó fejlõdés irányába. Az egyezmény-
nek ugyanakkor fel kell oldania a ma-
gánbefektetések uralmát a szénpiacon.
Negyedszer: az erõforrásokkal úgy kell
igazságosan gazdálkodni, hogy min-
denki szóhoz jusson.

Az idén Koppenhágában kiváló le-
hetõség áll elõttünk. Nemcsak arra van
lehetõség, hogy elkerüljük a katasztró-
fát, hanem arra is, hogy alapvetõ válto-
zást indítsunk a világgazdaságban.

(Magyar Nemzet nyomán)
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A júl-aug. EL 240. oldalán megjelent
Katona-Szemethy-Csépányi cikk össze-
foglalójába hiba csúszott.

„A szálaló erdõszerkezet kialakításá-
nak elõrehaladtával, az újulati szintbõl
kinövõ faegyedek és facsoportok
csökkentik ezt a kínálatot, jóllehet a vágá-
sos erdõ minden helyzetben több
lehetõséget ad a táplálkozásra. Az a szin-
tû vadállomány jelenthet minden esetben
megoldást, amely mellett a fõfafaj és a ter-
mõhelynek megfelelõ elegyfafajok
megfelelõ arányban és minõségben
történõ folyamatos megjelenése és

fejlõdése biztosítható. Természetesen ez
idõrõl idõre állandóan változik és az
erdõkezelõ állandó figyelme, a folyama-
tok dinamikus követése, értelmezése, a
szükséges beavatkozások megtétele új
kihívást jelent az ilyen típusú erdõk
kezelõi számára.”

Az elsõ mondat helyesen: 
„A szálaló erdõ szerkezet kiala-

kításának elõrehaladtával, az úju-
lati szintbõl kinövõ faegyedek és
facsoportok csökkentik ezt a kíná-
latot, jóllehet a szálaló erdõ a vá-
gásos erdõnél minden helyzetben
több lehetõséget ad a táplálkozás-
ra.”
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