
A k l í m a v á l t o z á s r ó l melyek elsősorban a kessercket segítik, 
mint üzemanyag-állomások, ivóvíz-for
rások, esőlx'állók, vagy a/ olcsóbb, de 
minőségi kategóriába tartozó szállás- és 
étkezési lehetőségek koordinátái. 

\ \l< .KI egy másik, elsősorban I u r i s 

i.ik.u segítő kezdeményezése a turis 
latnak feltérképezése GPS segítségével, 
majd ezen ún. trackek térképpé szer
kesztése. Folyamatosan járjuk hazánk 
különböző tájegységeinek jelzett turis
taútjait, és az így, pár méteres pontos
sággal végigjárt ösvénynyomvonalak
ból térképet szerkesztünk. Fzek a térké
pek felkerülnek a tulajdonunkban levő 
iviviv.turistautak hu honlapra, ahon
nan bárki által letölthetők és tut . iz . is i 
céllal felhasználhatók. 

A magyar geocaching társadalom 
rendszeresen szervez különböző jelle
gű összejöveteleket. Minden évben 
tavasszal és ősszel megrendezzük az 
ún. évadnyitó-, i l l . évadzáró versenyün
kéi, amikor minden alkalommal terüle
ten meg kell találni az. egy nappal 
korábban elrejtett IS pontot. Minden év 
utolsó napján délelőtt, valahol a főváros 
közelében, szervezünk egy Geosz.il-
v észternek nevezett játékos vetélkedőt, 
megünnepelvén egész éves tevékeny
ségünket. 

- Hopp. hopp. csak nem azok a 
lapos kövek takarják a geoládát? 

- De bizony, és milyen ügyesen van 
álcázva, alig észrevehető és a csapadék 
sem tud ráfolyni. Kitűnő rejtés. 

- Lássuk mi van a ládában. 
- A kötelező tartozékok rendben 

vannak, de a magyar-angol nyelvű 
Üdvözlő szöveg már nagyon gyűrött, 
ezért azt kicserélem. Ajándékok is van
nak benne, kulcstartó, dugóhúzó, szí
nes ceruzakészlet, ördöglakat. Kn ezl a 
kedves kis plüss-teknőst venném ki és 
beteszem helyette a kisautómat. 

-Lejegyzeteltem a jelszol és a megta
lálás időpontját, kérlek írj egy pár sort a 
vendégfüzetbe. 

- Igen, na lássuk csak. „A leírásnak 
megfelelően, a kék pluszon jöttünk, 
majd a piroson. Nagyon jó a rejtekhely, 
gyorsan és könnyen megtaláltuk. 
Köszönjük a rejtőnek a célpontot, a cso
dás kilátást, a kellemes kirándulást. Ide 
sem jutottunk volna el geocaching nél
kül. 

További sikeres és kellemes geolá-
da-vatlaszától kívánunk mindenkinek. ' 

MikiCachc 
Béldi Miklós 

Magyar Geocaching 
Közhasznú Egyesület 

- A 20. század eleje óta 0.7 fokot emel
kedett a fold átlaghőmérséklete. Ha min
den nap 0,7 fokkal lenne melegebb a 
szokásosnál, senki sem venné észre, se a 
növények, se az. ember. A probléma 
azonban az, hogy ugyan továbbra is 
vannak hidegebb időszakok, de mivel 
melegedés van, a melegebb időszakok 
még melegebbek, és még hosszabbak. 
Vagyis a hidegebb időszakok gyakorisá
ga csökken, a meleg időszakoké növek
szik, a szélsőségesen meleg évek liekő-
V étkezésének valószínűsége jelentősen 
megnő. Eddig is voltak szélsőségek, 
eddig is voltak meleg, száraz időszakok, 
azonban az elmúlt bő száz évre visszave
títve tendencia jelleggel indult el egy 
melegedés. - így kezdte előadását Szá
lai Sándor, az, ( )EE Kaposvári I lelyi ( Iso
port rendezvényén, Középrigócon. 

A klímaváltozás hatásainak mérsék
lési lehetőségei vízügyi, erdészeti, és ter
mészetvédelmi eszközökkel című szak
mai konferencián neves előadók ismer
tették a szakterületük klímaváltozással 
kapcsolatos véleményét, melyen 
nyolcvan erdész, szakember, közöttük 
két tucatnyi szakközépiskolás tanuló 
vett részt. 

Az előadások: 
- Dr. Szálai Sá иclor (Országos Mete

orológiai Szolgálat): időjárási szélsősé
gek vagy klímaváltozás:'' 

- Kuzma László (Dráva Völgye 
Középiskola, Barcs): Dél-Somogv víz
gazdálkodásának törtenele. a közeljövő 
lehetőségei. 

- Dr Berki Imre, Dr. Víg Péter 
(képünkön), Rasztovits Ervin (Nyugat-
Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki 
Kar): Éghajlatváltozás Somogyban - A 
kocsánytalan tölgy és a bükk éghajlati 
tiúeranciahatárának i•izsgálata somo
gyi helyszíneken. 

- Lehoczky István (DDNPl): A terme
szelvedelem céljai. Jeladatai a megvál
tozót! körülmények közöli. 

Valamennyi előadó súlyosnak ítélte 
a kialakuló/kialakult helyzetei sajnos 
egyértelmű tendencia . 1 / erdőklíma-ha
tárok eltolódása, az erdőssztyepp klíma 
fokozatos térnyerése. A tölgyesekben 
korábban, a bükkösökben napjainkban 
fellépő erdőkárok egyértelműen az idő
járás változásának „számlájára" írható
ak. A z erdészet számára kiemelt fontos
ságú a megfelelő fafajpolitika, az ele
gyes erdők létrehozása, az erdősítések 
idejének és módjának a változó helyzet
hez való igazítása. 

Az erdész ha fát ültet, olyan erdőt 
kíván létrehozni, amely száz évig stabi 
lan meg fogja állni a helyét azon az élő
helyen, ahova ülteti. Ugyanakkor azt 
jósolják, hogy néhány évtizeden belül 
gyökeresen megváltozik a klíma! Mit 
ültessen akkor az erdész most? Külön-
külön egyik szakterület sem tud ered
ményeket produkálni, csak összefogás
sal. Es erről egyre többel kell beszélni! 

Az. érdekes előállásokat kötetlen 
konzultáció követte, melynek során 
többen tettek lel kérdéseket az. elő
adókhoz, illetve véleményt nyilvánítot
tak az. elhangzottakról. 

Kép e s szöveg: Detrich Miklós 
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