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Erdeink az állatok szemével
Élettel teli élőhelyek védelmében

Fotó: Wild Wonders of Europe / Marcus Varesvuo / WWF
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KÖSZÖNTŐ
Bolygónk és a természet iránti közös felelősségünkről sokan sok
helyen írtak már. Arról ritkábban esik szó, hogy e mellé erő is társul:
ha igazán akarjuk, összefogással formálhatunk akár a legmagasabb
szintű döntéseken is. Magyarországról csak az elmúlt fél évből több
példa bizonyítja, formálódik az ehhez szükséges közösségi „zöld”
tudat.
Az Európai Unió eddig példaértékű, a legátfogóbb természetvédelmi
hálózatot megalapozó Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi Irányelvei
eshetnek átalakítás alá, meghajolva a rövidtávú gazdasági érdekek
előtt. Ez ellen Európa-szerte több mint 500.000 ember – közöttük
9.000 magyar – fejezte ki tiltakozását, amikor a természeti
érdekek megerősítése mellé állt az Európai Bizottság társadalmi
konzultációjában.
Hazánk egyetlen természetvédelmi világörökségének, az Aggtelekikarszt barlangrendszerének érintetlenségét és fennmaradását
lignitbánya-nyitások veszélyeztethetik. A helyiek összefogása és
ellenállása első körben megtorpanásra és újragondolásra késztette a beruházót.
Egészséges folyóvizeink védelméért idén nyáron több mint 500 helyszínen rendezték meg a „Nagy Ugrás”-t.
28 európai országban mozdultak meg az emberek, és hívták fel a döntéshozók figyelmét: leromlott állapotú
vizeinket mielőbb meg kell menteni! Magyarország idén az egész régió legnagyobb csobbanásával tűnt ki.
Reménnyel és örömmel tölt el, hogy egyre többen állnak ki közös céljainkért. Felelősségünk óriási, ám közös
hangunk is az lehet! Ha pedig hozzátesszük, hogy a változtatáshoz szükséges minden tudomány és technikai
fejlesztés rendelkezésünkre áll, elhihetjük, hogy képesek vagyunk megvalósítani a fenntartható jövőt!
Ezért munkálkodik a WWF Magyarország is.
Sipos Katalin,
a WWF Magyarország igazgatója
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munkánkhoz járulsz hozzá.
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Fotó: Bajomi Bálint

Kedves olvasó!

HÍREK
Online fafelmérés: SZJA 1% - a sok kicsi
sokra ment
Téged is várunk!

Kattints és csatlakozz:
fafelmeres.wwf.hu
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Alapítványként a
WWF Magyaror
szágnak is lehetősége
van egy százalékos
felajánlások foga
dására a személyi
jövedelemadókból.
A szeptember végén
nyilvánosságra ho
zott adatok fényében
elmondhatjuk, idén
is rengetegen támogattatok minket, amit ez
úton is hálásan köszönünk!
A 2014. évi felajánlásokat Hiúzvédelmi
Programunk folytatásához, a bojtos fülű
macskafélék és élőhelyeik védelmének
megalapozásához gyűjtöttük. Szeretnénk
elérni, hogy a hazánkba látogató egyedek le is
telepedjenek erdeinkben, hiszen őshonos, de
Magyarországról korábban kipusztult fajról
beszélünk.
A hiúzok „visszacsalogatása” azonban nem
egyszerű feladat. Programunkban három
szinten foglalkozunk a kedvező feltételek
kialakításával: az Aggteleki Nemzeti
Parkkal együttműködve egy hiúz példány
műholdas nyakörvvel való ellátásán
fáradozunk, hogy kutatásainkhoz alapvető
fontosságú információhoz juthassunk;
szemléletformálással, tájékoztatással
igyekszünk csökkenteni a hiúztól való félelmet,
és az illegális kilövések számát; valamint
olyan nagy kiterjedésű, erdőgazdálkodástól
mentes erdőterületek létrehozásáért lobbizunk,
amelyek alkalmasak az utódnevelésre.
Az 1.826 felajánlótól érkező, csaknem nyolc és
fél millió forint nagy segítséget jelent munkánk
folytatásához, céljaink eléréséhez. Köszönjük,
hogy mellénk álltatok – a hiúzok nevében is!

Külszíni lignitbánya nyitását tervezik hazánk egyetlen természeti
világörökségének területén, az Aggteleki-karszt és a Szlovákiaikarszt barlangjainak védőterületén, amely maga is a világörökség
szerves része. Sajnos Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelenleg
nem csak ez az egy, hanem még legalább három külszíni lignitbánya
kialakítása is napirenden van.
Fotó: Kovács Richárd

A WWF Magyarország egy éve kezdte
el felmérni a Normafa környéki erdők
legidősebb, legnagyobb fáit. Célunk, hogy
bemutassuk, valódi értékeket őriznek a
budai hegyoldalak, dombtetők. A terület
famatuzsálemeinek egy részét sok látogató
ismerheti, hiszen a Normafa kedvelt
kirándulóhely. Azt azonban kevesen tudják,
hogy ennyi nagyméretű fa egy helyen szinte
sehol nem látható az országban, pedig a sűrűn
lakott Budapest határain belül járunk!
Ahhoz, hogy pontosan tudjuk, milyen,
220 cm körkerületnél nagyobb fákat is rejt
a Budai-hegység, a legaprólékosabban,
egyesével mérjük fel a famatuzsálemeket.
A felfedezés örömét most szeretnénk Veled
is megosztani: online felületünkön, a
fafelmeres.wwf.hu-n Te is részt vehetsz a
munkában!
Nincs szükség más eszközre, mint túracipőre,
mérőszalagra és GPS-készülékre (a legtöbb
okostelefonban alapfunkció). Szuper, ha
egyedül felismered a legfontosabb fafajokat,
de nincs gond, ha elakadsz: a honlapon képes
súgóval segítünk a meghatározásban!
Szeretnénk, ha egy jól használható
adatbázis jönne létre a Budai-hegység
famatuzsálemeiről, amelyet bárki
megismerhet. A közösen létrehozott digitális
gyűjtemény segít nyomon követni a fák
sorsát, ami nagyon
hasznos lehet a
természetvédelmi
céljaink kitűzése, és
a Normafa környéki
erdők megóvása során.

Külszíni lignitbányák fenyegetik hazánk
egyetlen természeti világörökségét

A Baradla-barlang aggteleki bejárata

Az Aggteleki Nemzeti Park kedvelt célpontja a
természetjáróknak, évente több mint százezren látogatják
a világhírű barlangokat, jelentős bevételt hozva ezzel az
ország egyik legelmaradottabb térségébe. Az érdeklődés nem
véletlen: ez Magyarország egyetlen természeti világöröksége.
Mi is az a Világörökség?
Az UNESCO Világörökség Egyezménye a legjelentősebb globális
eszköz, amelyet Földünk egyetemes jelentőségű természeti és
kulturális értékeinek megőrzésére hoztak létre 1972-ben. Olyan
egyedülálló jogi eszköz, amely globális felelősségvállalásra
sarkall. Azok a természeti szempontból egyedi értékek
számítanak természeti világörökségnek, amelyeket
felterjesztettek az UNESCO Világörökség Programba.
Erdeink az állatok szemével – 5

A lignit
A lignit igen gyenge fűtőértékű energiahordozó, elégetésekor
rengeteg üvegházhatású gáz kerül a légkörbe. Ezt az anyagot
többnyire külszíni bányászat során termelik ki, majd családi
házak fűtésére, vagy erőművek tüzelésére használják. A
külszíni bányászat következtében minden esetben jelentékeny
mennyiségű szilárd szennyezőanyag kerül a levegőbe, amely
veszélyeztetheti a környező településeket.
A lignit energetikai célú hasznosításának komoly egészségügyi
kockázatai is vannak. A kén-dioxid (SO2) az anyag
kéntartalmának elégésekor keletkezik, vízzel találkozva ún.
kénessavat hoz létre, ami a csapadékkal kihullva elsavasítja
a felszíni vizeket, degradálja a talajt, súlyosan károsítja az
élővilágot és az épületeket, irritálja a nyálkahártyát. Az
élő szervezetekre igen káros szén-monoxid (CO) szintén az
égéskor keletkezik. Azaz a tervezett külszíni lignitbányászat,
és az esetleges helyben történő energetikai célú lignitégetés rontják az érintett települések helyi lakosságának
életminőségét, illetve veszélyeztethetik a településeken élő
lakosság egészségét.
Egészségügyi és megélhetési kockázatok
Hiába olcsó a lignit, az elégetéséből származó komoly
egészségkárosító hatását már számos tanulmány, és sajnos
az élettapasztalatok is kimutatták. Az ENSZ egészségügyi
világszervezete, a WHO elemzése alapján az egy kWh
villamosenergia előállítására eső „humán költség” a
ligniterőművek esetén 10-szer, a szenes erőműveknél 7-szer
annyi, mint például a biomassza vagy akár a földgázerőművek
esetén. Hasonló arányok figyelhetők meg a 1 kWh
áramtermelésre jutó krónikus bronchitisek (idült hörghurut,
a tüdő megbetegedése) számát illetően is a környékbeli
gyermekek között.
A lignitbányák jelentős kockázatot jelentenek a környéken élők megélhetésére is. A felszíni
bányák miatt a helyi közösségek gyakran kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, pedig
az Aggteleki Nemzeti Park területén vagy környezetében élő lakosok a természeti értékek
fenntartható használatára (pl. turizmus, ökogazdálkodás) szeretnék alapozni jövőjüket. Ennek
fejlesztésén dolgoztak az elmúlt években, és ezt szorgalmazzák most is. A bánya megnyitása
mindezt lehetetlenné tenné.
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Fotó: Egri Csaba

Fotó: Global Warming Images WWF / Canon

Bányaveszély
Az Aggteleki Nemzeti Park szomszédságában található
Teresztenye és Szőlősardó települések határában már nem
először próbáltak a természeti értékeket és az egészséges
környezetet veszélyeztető, jelentős károsanyag-kibocsátással
járó és mindeközben gazdaságtalan külszíni lignitbányát nyitni.
Ezek a tervek eddig szerencsére nem valósultak meg, a
közelmúltban azonban újra felélénkült a beruházási kedv.

A lignit fűtőértéke
nagyon gyenge,
égetésekor rengeteg
üvegházhatású gáz,
és az egészségre
is káros kénes sav
szabadul fel

Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a lignit
Teresztenye és Szőlősardó, Múcsony, Sajókápolna és Szendrő
a külszíni lignitbányászat legújabb célpontjai. Mind BorsodAbaúj-Zemplém megyében található települések. A fent leírtak
alapján joggal merül fel a kérdés: mégis miért akarnak a
beruházók lignitbányákat nyitni?
A befektetők ezt a lignit látszólag alacsony árával, illetve a
bányászat során keletkezett munkahelyekkel magyarázzák.
Nem veszik figyelembe azokat a költségeket, amelyek a lignit
elégetése következtében keletkeznek, mint például a magas
egészségügyi kiadások, vagy az ivóvízbázisok létesítési és
üzemeltetési költségei. Egy 2014-es tanulmány szerint a szén-,
illetve lignitégetés a világon több mint négy millió ember korai
elhalálozását okozza évente, a vonatkozó egészségügyi kiadások
is riasztóan magasak. A bányák pedig relatív kevés munkahelyet
teremtenek: a Teresztenye és Szőlősardó határában tervezett
külszíni bánya mindössze öt embernek jelentene megélhetést,
ugyanakkor beláthatatlan károkat okozna mind a természetben,
mind az ott lakók egészségében és életminőségében.
A helyi ivóvíz is szennyeződhet, ugyanis Teresztenye és
Szőlősardó területén kiterjedt karsztrendszerek (barlangok,
víznyelők, karsztforrások) találhatók. Szőlősardó településének
ivóvízellátása a tisztaságáról híres karsztvízre települt. A
karsztvizek ugyanakkor igen sérülékeny vízbázisok, rendszereik
rendkívül összetetten működnek. Közvetlen kapcsolatban
vannak a felszínen zajló folyamatokkal, vagyis a vízadó réteget a
felszíni hatások jelentős mértékben veszélyeztetik.
A tervezett bánya és a hozzá tartozó útvonal pedig több, a
hatásterületen felszínre lépő forrást is veszélyeztet. Mindezek
jelentősen befolyásolhatják a környék természetvédelmi
területei, az élővilág, a lakosság és más gazdasági tevékenységek
vízellátását – a hatások beláthatatlanok lehetnek.
Fenntartható alternatíva
A pénzügyi forrásokat az energetikában és a vidékfejlesztésben
egyaránt az energiatakarékosság és hatékonyság javítására, a
megújuló energiaforrások elterjedésére kell fordítani, leginkább
a jelenleg lignit és széntüzelésre támaszkodó térségekben.
Ezek azok a megoldások, amelyek összhangban vannak
az Európai Unió és Magyarország közös energiapolitikai
alapelveivel, az ellátásbiztonsággal, a versenyképességgel és
a fenntarthatósággal, miközben nem károsítják a természeti
környezetünket.
Szerző: Vaszkó Csaba

UNESCO Világörökség
Egy lista, amelyre nehéz felkerülni, de könnyű lekerülni róla! Az Aggteleki-karszt
barlangjai egy igen impozáns listán szerepelnek, olyan természeti csodák mellett, mint a
Nagy-korallzátony Ausztrália partjainál, a Virunga Nemzeti Park, amely a hegyi gorillák
egyik utolsó menedéke, a Grand Canyon, a titokzatos Galapagos-szigetek vagy a kenyai
Turkana-tó, amelyet még Teleki Sámuel fedezett fel.
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Mit tudunk erdeinkről?
Az ország egyes részeiről léteznek növényzeti térképeink,
amelyekről leolvasható, hol találhatók tölgyesek,
bükkösök, esetleg ártéri- vagy szurdokerdők. Ezek a
térképek finomíthatók, segítségükkel akár hektáronként
is megállapíthatjuk, éppen milyen fák uralják a tájat, ám
semmit nem árulnak el arról, hogy az erdő mennyire idős
vagy fiatal, természetes vagy leromlott állapotú. Az erdészeti
adatbázisokból ugyan sok minden kiderül az erdő korára és
szerkezetére vonatkozóan, de pontatlanul, és az erdő élővilág
számára fontos „elemeiről” – holt fáról, odúk mennyiségéről
stb. nem mond túl sokat.
Ha valóban szeretnénk természetvédelmi szempontból
értékelni az erdőket, akkor félre kell tolnunk ezeket a
hagyományos térképeket és adattárakat, amelyek fölött lassan
eljár az idő. Ideje felhasználnunk korunk vívmányait – és az
sem árt, ha tudományos alapossággal előkészítve besétálunk
az erdők leges-legmélyére is. A jelenleg zajló kutatásokkal új
típusú adatokat gyűjtünk, modern tudományos módszereket,
és a legújabb technikai segédeszközöket használva.

Fotó: Gálhidy László

A WWF Magyarország egy új
módszereket és szemléletet alkalmazó
úttörő kutatásban vesz részt az Északiközéphegységben, amelynek célja az
erdők jobb megismerése – az élővilág
szempontjából. Nem csak arra vagyunk
kíváncsiak, hogy a hegyvidék erdei több
ezernyi pontból körülnézve milyen képet
mutatnak, hanem arra is, hogy mit
jelent mindez egy harkálynak. Vagy egy
cincérnek. „Tetszenek-e” az ott látható
fák és bokrok az erdőt leginkább a
hangjukkal érzékelő denevéreknek?

Fotó: Gálhidy László

Fókuszban:
Erdeink az
állatok szemével

Modern
tudományos
módszerekkel
gyűjtünk új típusú
adatokat

Az erdő egy fekete harkály szemével
Erdeink nagyon sokfélék, akár kirándulóként, akár erdőgazdálkodóként tekintünk rájuk.
Ritkán gondolunk bele abba, hogy az itt élő növényeknek és állatoknak sem mindegy, hogy
milyen a lakóhelyük. A hazánkban élő madárfajoknak, vagy a denevéreknek jelentős része
kötődik az erdőkhöz. A fák hatalmas mennyiségű élőlénynek biztosítanak táplálékot és otthont
– egy tölgyfán például 6-700 különböző rovarfaj is élhet. Gombáink közül sok ugyancsak
erdőben nő – sehol másutt.
Vajon ezek az élőlények milyennek látják az erdeinket? Főleg azokat, amelyekben
erdőgazdálkodás folyik. Lakóhelynek milyen erdőt „szeretnének”? És vajon mennyi olyan erdő
maradt még az Északi-középhegységben, amelyet továbbra is „első osztályú” szállásnak látnak
– ahol jó búvóhelyet, fészkelőhelyet és változatos táplálékot egyaránt találnak? Nem könnyű
válaszolni ezekre a kérdésekre – főként azért, mert korábban soha nem néztünk rá az erdőkre
egy madár szemével. Pontosabban fogalmazva – nincsenek olyan jellegű adataink jelentős
erdőterületekre, amelynek segítségével megítélhetnénk, vajon jól érezheti-e bennük magát
a fekete harkály. Vagy a szarvasbogár.
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A Kárpáti Erdeink projekt
Fotó: Gálhidy László

Sok állat-, és
növényfaj kötődik
szorosan a valóban
természetes
erdőkhöz
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A három, hegyvidékeinken működő Duna-Ipoly, Bükki és
Aggteleki Nemzeti Park szintén rész vesz a kutatásban.
Nem véletlenül, hiszen a nemzeti parki kutatók ismerik a
hegyvidéket legjobban, és az adatokat is ők fogják felhasználni
a mindennapjaikban, vagy a védett területek kezelési
alapelveinek kidolgozása során. A munkát segíti a Bükki
Emlőstani Kutató Egyesület is. Szakértelmük igen fontos
a kutatások másik irányvonalában, amely az erdőkben élő
speciális állatfaj-csoportokról szól.
Fotó: Wild Wonders of Europe / Niall Benvie / WWF

Tudtad?
Egyetlen
tölgyfán akár
6-700 különböző
rovarfaj
is élhet!

Erdőfelmérés és térinformatika
A terepi adatgyűjtési feladatokhoz egy okostelefonra
optimalizált kisalkalmazást fejlesztettünk, amely az eltérő
technológiai tudással rendelkező kollégák számára is lehetővé
teszi a pontos, de felhasználóbarát adatrögzítést. Az adatokat
egy olyan integrált térinformatikai környezetbe visszük fel,
amely egyszerre képes a térképezési és geoadatbázis-kezelési
feladatok ellátására, a felvitt adatok gyors kiértékelésére.

Denevérek és
orrszarvúbogarak

Rácspontokba rendezett adatgyűjtés. A kutatók egy-egy pontból körülnézve jegyzik fel az erdő – természetvédelmi
szempontból fontos – jellemzőit.

2013-ban indult el a Kárpáti Erdeink projekt – hivatalos
nevén „Erdei életközösségek védelmét megalapozó
többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban”. A Svájci
Hozzájárulás által támogatott, három és fél éven át zajló
kutatás összköltségvetése csaknem 500 millió forint. Egy
egyetemi kutatóhely, három nemzeti park igazgatóság, és
két civil szervezet alkotja a partnerséget, melynek keretében
erdőállapot-felméréseket végzünk, monitoring-rendszert
dolgozunk ki az erdőkezelés hatásainak nyomon követésére,
zoológiai vizsgálatokat folytatunk, és a veszélyeztetett
denevérfajok részére „állományerősítő innovációként”
mesterséges lakóhelyeket – denevérhoteleket – építünk.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által kidolgozott
erdőállapot-felmérési módszerrel a Börzsönyben, a Mátrában
és az Aggteleki-karszton dolgozunk. Ezek a hegyvidékek a
Kárpátokhoz tartoznak, azaz élőviláguk is „kárpáti jellegű”;
aminek szép szimbóluma, hogy erdeiket a farkas és a hiúz sok
évtizedes szünet után ismét birtokba vette.
Az erdőterületeken „szisztematikusan” – rácspontokba
rendezve – történik az adatgyűjtés. A kutatók egy-egy
pontból körülnézve meghatározzák többek között az erdő
fafaj-összetételét, korcsoport-szerkezetét, a lombsátor
záródását, szintezettségét, az aljnövényzet fajösszetételét, a
holtfa mennyiségét, és felmérik a speciális élőhelyeket, mint
amilyenek a vízmosások, üregek, sziklakibúvások stb. Elemzik

a vadfajok hatását, különféle bolygatásokat, az erdő felújuló
képességét, az idegenhonos fajok jelenlétét. Az adatokat a
projekt keretei között erre a célra kifejlesztett webes felületre
viszik fel, ami lehetővé teszi a gyors adatfeldolgozást.
A munka során használt, különleges okostelefonok a terepi
elvárásoknak megfelelően vízhatlanok, ütésállók.

A nagy szarvasbogár Európa egyik legtermetesebb bogara. Élőhelyeinek feldarabolódása és pusztulása miatt
folyamatosan csökken élettere.
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tehetünk továbbá arra is, hogy miként
gazdálkodjunk Magyarország teljes
erdőterületén annak érdekében, hogy ezek
az állatok minél több helyen megtalálhassák
életfeltételeiket.
A denevérek esetében projektünk
célkitűzései az erdőn is túlmutatnak: annak
a lehetőségét vizsgáljuk, hogy az épületekre
felszerelt ládaszerű mesterséges lakóhelyek,
speciálisan kialakított „denevérhotelek”
miként tudják elősegíteni a természetes
állományok fennmaradását. Mivel az
erdőkben ma nagyon kevés az odú, a holtfa,
a denevérek jelentős része mára átköltözött
az épületekbe: templomtornyokba, régi
istállókba. Ahol azonban a régi épületeket
lebontják vagy felújítják, ott ez a lehetőség
is megszűnik. Amíg helyreállítjuk erdeink
természetességét, és újra lesz a denevérek
számára „élhetőbb környezet” – a
denevérhotelek segítenek egyes fajok kritikus
állományainak túlélésében.

Nagy Ugrással az egészséges
folyóvizekért
2015. július 12-én délután három órakor több ezer ember gyűlt össze
Európa több száz vízpartján, hogy egy közös Nagy Ugrással álljanak
ki az egészséges folyóvizek fontossága mellett. A „Big Jump” egy
európai kezdeményezés, amely az emberi és a természeti környezet
közötti harmónia újraélesztése érdekében jött létre 2005-ben.
Fotó: Merle István

Bár az erdeinkben a legkülönbözőbb
állatfajokat is megtaláljuk – a legapróbb,
talajban élő fonálférgektől a békákon át a
hatalmas gímszarvasig –, közülük néhány
csoport különösen érdekes. Leginkább
azért, mert szorosan kötődnek a valóban
természetes erdőkhöz. Olyan fajok tartoznak
ide, amelyeknek nem mindegy, hogy van-e
az erdőben odvas vagy korhadó fa, kis
víztócsa, gyümölcsöt termő bokor. Ezen
állatfajok – főként madarak: harkályok,
légykapók; denevérek; és nagy testű bogarak:
szarvasbogár, orrszarvúbogár, remetebogár,
cincérek – igényeinek megismerése elvezet
ahhoz, hogy nagyságrendileg meg tudjuk
ítélni, mennyi háborítatlan védett erdőre
van szükség a Kárpátok magyarországi
vonulatain. Olyan „vadonokra”, ahol e
fajok számára fontos élőhelyi elemek mind
megtalálhatók, és így a fennmaradásuk
hosszú távon is biztosított.
A kutatás eredménye alapján javaslatokat

Denevérhotel
Az izgalmas nevű denevérhotelek tulajdonképpen jól hőszigetelt, de szellőzésre képes
mesterséges denevérodúk. Olyan, lábon álló „faházak”, amelyek a „lakók” speciális
telelési, szaporodási igényeinek megfelelően lettek kialakítva. Sőt, kombinálhatók is: az
egyes odúcsoportok összeépítésével igazi denevértorony jön létre, amely erdei kolóniák
létrehozását, ezáltal a veszélyeztetett fajok túlélését segíti elő.
Fotó: Wild Wonders of Europe / Ingo Arndt / WWF

Tanulságok megosztása
A projekt eredményeit megismertetjük a szélesebb szakmai
körökkel, mindenekelőtt az erdőgazdálkodókkal és a
hatóságok szakembereivel. A kiadványok mellett szakmai
terepbejárásokon lehet megismerkedni az adatgyűjtés
módszertanával, miközben megvitathatók az erdők
kezelésének új lehetőségei is.
Kirándulásokat és nyílt napokat szervezünk minden
érdeklődőnek, akik részt vehetnek például denevér-hálózáson,
madárlesen, vagy eljuthatnak olyan erdőkbe, amelyek hazai
viszonylatban különlegesek.
Aki részletesebben érdeklődik a projekt iránt, keresse fel
honlapunkat: www.karpatierdeink.hu
Szerző: Gálhidy László
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A tizedik, jubileumi Big Jump-on 28 ország vett részt, összesen több mint 500 helyszínnel.
Magyarország a 15 településen, azonos időpontban megrendezett Nagy Ugrással a Duna
vízgyűjtő legnagyobb csobbanásával tűnt ki. A hazai akciókat a WWF csapata koordinálta,
a központi Nagy Ugrásra pedig Dunabogdányban került sor, a vizek védelméért elkötelezett
vállalati partnerünk, a Coca-Cola Foundation támogatásával.
A kezdeményezés egy mindenkit érintő problémára irányítja rá a figyelmet: Európa folyói, tavai
és felszín alatti vizei sajnos nagyobb részt leromlott állapotba kerültek a XXI. század elejére! Az
Európai Unió tagállamai ezért közös cselekvésre szánták el magukat, és 2000-ben megalkották
a Víz Keretirányelvet. Az új vízpolitika azt a célt tűzte ki, hogy Európa vizei 2015-re újra jó
állapotba kerüljenek. A Nagy Ugrás egy olyan akció, amellyel a vizek mellett élő, vagy a vizeket
fontosnak tartó lakosság is támogatni tudja ennek az ambiciózus célnak a megvalósítását. A
résztvevők egyetlen, egész Európát átfogó, közösségi eseményen keresztül hívják fel mindenki
figyelmét arra, hogy saját és gyermekeink jövője érdekében vizeinket meg kell védeni.
Az EU és a tagállamok célkitűzését nem sikerült elérni 2015-ig, Európában a felszíni és
felszín alatti vizek közel fele még ma sem egészséges. Magyarországon a folyóvizeknek a Víz
Erdeink az állatok szemével – 13

Fotó: Végvári Tamá

Mindenki teszi a dolgát egy jobb jövőért
A borús jövőképet csak úgy tudjuk megváltoztatni, ha mindenki hozzáteszi
azt, amire képes. A civil szféra és a vállalatok együttműködésének szép
példája a Közép-Tisza régióban megtermelt biomassza hasznosítása.

Magyarországon
a folyóvizeknek
csupán
14 százaléka
van
jó állapotban

A fenntartható
energetikai jövő
egyik képlete:
korszerű
szigetelés
+ biomassza
hasznosítás

Szerző: Benkő Dániel
Fotó: Ahsbahs Krisztina

Keretirányelv ismérvei alapján csupán 14 százaléka van jó
állapotban, a vízfolyások többi 86 százalékán vízminőségi
problémák vannak, vagy az ökológiai állapot nem megfelelő. A
vizek védelme, állapotuk javítása és az egészséges vízfolyások
megőrzése érdekében mielőbbi cselekvésre van szükség! A
folyók egészségét fenyegető beavatkozásokra nem szabad
lehetőséget adni, hiszen élővizeink olyan érzékeny rendszerek,
amelyek nélkül a földi élet nem tudna fennmaradni. Vizekben
gazdag ország vagyunk, ugyanakkor bölcsebben kell
gazdálkodnunk ezzel a kinccsel.
A feladat nem könnyű, és a lakosság kis része tudja csak, hogy
rajta is múlik vizeink sorsa. Az átlagember természetesnek
veszi, hogy környezetében olyan vizek, folyók vannak,
ahol bárki eltöltheti szabadidejét, strandolhat, kenuzhat,
horgászhat és partján páratlan gazdagságú ártéri erdőkben
sétálhat. Kevesen sejtik, hogy az ivóvízellátásban milyen
jelentős szerepe van az egészséges folyóvízi ökoszisztémáknak.
Például a tíz országon keresztülfolyó Duna mintegy 20 millió
ember ivóvizét biztosítja! De a kisebb vízfolyások és tavak is
értékes élőhelyek a halak és más fajok számára, víztartalékot
jelentenek az egész környéknek, és fontos kikapcsolódási
lehetőséget nyújtanak az embereknek. Ezeket az értékeket
nem szabad lebecsülni, nem áldozhatjuk fel őket rövid távú
gazdasági érdekek oltárán.
Azonban a folyók és tavak egészséges, jó állapotának elérése
és megőrzése a társadalom támogatása nélkül nem valósulhat
meg. Ennek a támogatásnak egyik látványos formája, hogy az
emberek szabadidejüket a vízparton töltik, és ezt időről időre,
például a Nagy Ugrás alkalmával meg is ünneplik.
A Nagy Ugráson idén 15 hazai település mutatta meg, hogy
számukra fontos vizeink védelme. Most a döntéshozóinkon
van a sor, hogy a társadalmi igényt tettekké formálják, és
hosszú távon gondoskodjanak vizeink jó állapotáról.
Tudj meg többet a Dunáról: livingdanube.wwf.hu

A fenntarthatóság egyik kulcsa, hogy képesek legyünk az élet minden területén alkalmazni
a legkisebb környezeti hatással járó technológiákat. Az egyik ilyen terület a fűtés.
Magyarországon az energiafelhasználás 40 százaléka az épületekhez kötődik, ennek jelentős
részét az épületek melegen tartása teszi ki. A korszerű szigetelések mellet a fenntarthatóság
egyik iránya a megújuló energiahordozók, például a biomassza hasznosítása. A WWF
Magyarország immár egy évtizede dolgozik azon, hogy ebben is utat mutasson.
A Tiszatarjánban és Tiszakesziben folyó fenntartható
hullámtéri gazdálkodási programunk egyik eleme, hogy
az önkormányzattal, illetve helyi gazdálkodókkal közösen
korszerű, de egyben a természettel harmonikusan együtt élő,
úgynevezett integrált biomassza-ültetvényeket telepítettünk.
Az ültetvények kialakításkor alapvető szempont volt, hogy
nem kerülhetnek értékes természeti területekre vagy olyan
területre, ahol élelmiszert is gazdaságosan lehetne termelni,
csak őshonos fafajokból állhatnak, illetve minimalizáljuk a
vegyszerek használatát.
Az így megtermelt biomassza egy részét a Sinergy Kft. 2013-ban
átadott kísérleti biomassza fűtőműve használja fel. Az 500 KWos fluidágyas kazán egyfajta technológiai kísérlet, ami – amellett,
hogy hozzájárul Tiszaújváros hőellátásához – azt vizsgálja,
miként lehet változatos alapanyagokkal üzemeltetni egy távfűtési
hálózatot. Miért fontos ez? A gazdálkodás fenntartható módja
mindenhol más és más, így rugalmas, a helyi adottságokhoz
alkalmazkodni képes technológiákra van szükség.
Ha pedig képesek vagyunk fenntartható módon biomasszát
termelni, majd azt hatékonyan felhasználni, akkor máris
közelebb vagyunk egy olyan jövőhöz, ahol az ember és a
természet harmóniában élhet egymással.

Szerző: Gruber Tamás
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INTERJÚ

Melyik fajt érintik a legkomolyabban ezek a problémák?
A kérgesteknős helyzete a legaggasztóbb. Összesen körülbelül 3000 tojásrakásra alkalmas
nőstény él belőlük a Földön. Legnagyobb számban Mexikóban és Costa Rica-n vannak jelen,
szerencsére ezekben az országokban védettség alatt áll ez a faj. Ennek ellenére a populáció
sajnos egyre csökken. Jelenleg csak feltételezések vannak arról, hogy ennek egyik oka a halászati
tevékenység lehet, amely során a járulékos fogás sok áldozatot követel. Természetesen ezt az
elméletet alaposabban ki kell vizsgálnunk, és minél előbb megoldást kell találnunk, ha nem
akarjuk, hogy a kérgesteknős a kihalt fajok listáját gyarapítsa a közeljövőben.

Küzdelem legöregebb páncélosainkért
Interjú Aimeé Leslie-vel, a WWF nemzetközi teknősvédelmi
programjának vezetőjével
Aimeé, mesélj, kérlek hátteredről, és pontosan mi a
feladatod a WWF-nél?

Aimeé Leslie

Biztosan mások a körülmények a világ egyes pontjain,
de mégis, van olyan, ami ezekben a teknősvédelmi
programokban közös?

A legnagyobb nehézséget ebben a munkában a megfelelő szabályozás hiánya, és a hatóságok
kapacitásának korlátai jelentik. Ahol például a teknőstojások kereskedelme teljes tilalom alatt
áll, ott a betartatás okoz komoly problémát. Sok helyen a tilalmat még nem sikerült elérni, ott
az a kihívás jelenleg.
Mi fenyegeti leginkább a teknősök fennmaradását?
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Antal Alexa / WWF Magyarország

Elsősorban a járulékos fogás,
valamint a tojásrakásra
alkalmas partszakaszok
eltűnése következtében
kialakult populáció csökkenés
az, ami igazán komoly
veszélyt jelent. Másodsorban
a kereskedelem, a tojásokat,
a teknős húsát és páncélját
érintően. Mégis az egyik
legnagyobb veszélyeztető
tényező a klímaváltozás,
amelynek hatásait a
partszakaszok beépítése és a
szennyezés tovább fokozzák.

A közönséges levesteknős is a veszélyeztetett fajok listáján szerepel.

Michel Gunther / WWF_Canon

Milyen lépéseket tehet és
tesz meg a WWF, amellyel
elősegíti a teknősfajok
megmentését?

Costa Rica-i vagyok, végzettségem eredetileg kommunikáció
és környezetgazdálkodás. A WWF-hez 2011 júniusában
csatlakoztam a jelenlegi pozíciómban, előtte Costa Rica-ban
dolgoztam a Leatherback Trust nevű NGO-nál, szintén a
teknősök védelméért.
Az elmúlt két évben a feladatom a WWF tengeri teknősvédelmi
programjainak összehangolása, koordinálása volt. Persze
nem könnyű egy virtuális csapattal dolgozni, anélkül, hogy
személyes ismeretséget kötnénk, és lehetetlen a világ minden
pontjára ellátogatni, de igyekszem megismerni a csapat
tagjait, amennyire csak lehetséges.

A stratégia mindenütt az
adott helyi körülményekhez
igazodik, függően a
szabályozás szintjétől, a
partszakaszok kiépítésének
intenzitásán át egészen a
halászati tevékenységig.
Egyes helyeken a halászati
eszközök átalakításán
dolgozunk, a halászok
szemléletformálásával
együtt természetesen, hogy
elfogadják a változtatás
szükségességét. Más
területeket halászati
tilalom alá igyekszünk
vonni, hogy az élővilág
reprodukálódhasson,
valamint alternatív
megélhetési forrásokat
dolgozunk ki a partvidékek
és szigetek halász közösségei
számára, hogy a tengerre
nehezedő nyomást ezzel is
enyhítsük.

Elszabadult halászhálóba gabalyodott kérgesteknős.
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Kommunikáció és együttműködés
a Natura 2000 erdők védelmében

Mi a Natura 2000?
Röviden az Európai
Unió ökológiai
hálózata. Olyan
értékes természeti
területek,
élőhelyek
többé-kevésbé
összefüggő
láncolata, amelyek
az eredeti európai
élővilágot őrzik

A természetvédelem és az erdőgazdálkodás szempontjait védett
területeken néha igen nehéz összehangolni. Az európai Natura 2000
hálózatba tartozó erdőkben viszont találkozhat az erdőgazdálkodó és
a természetvédő érdeke: az előírások teljesítésével javítható az erdő
ökológiai állapota, miközben a gazdálkodó uniós támogatásban is
részesülhet.
Fotó: Gálhidy László

vonatkozó, de közös megegyezésen alapuló kezelési alapelvek
kidolgozására törekszünk, amelyek minden érdekcsoport
számára a lehető legmegfelelőbbek. E folyamattól a kétirányú
együttműködés kiépülését, és a tapasztalatcsere élénkülését
várjuk.
Arra fektetjük a hangsúlyt, hogy közös tanulási folyamatot
kezdeményezzünk az érintettek aktív részvételével. Ezért a
projekt keretében számos tanulmányi kirándulást és tréninget
szervezünk, kézikönyveket és tájékoztató füzeteket adunk
ki, az erdészeti hatóság számára Natura 2000 Erdőtervezési
Eszköztárat dolgozunk ki, illetve folyamatosan monitorozzuk,
hogy az ezeken az eseményeken résztvevő magánerdő
gazdálkodók tevékenységei miképpen mozdíthatóak el a
természetközeli erdőgazdálkodás irányába.
Célunk ambiciózus: szeretnénk elérni, hogy a projekt
lezárásakor
• 10-15 százalékkal növekedjen azon erdőgazdálkodók
száma, akik igénybe veszik a Natura 2000 program
erdőgazdálkodásra vonatkozó pénzügyi támogatásait;
• a projekt célterületein tevékenykedő erdészeti
szakirányítók negyedének gyarapodjon a természetközeli
erdőgazdálkodásról szerzett tudása;
• a projekt fókuszterületein 20 százalékkal nőjön a
megfelelően kezelt Natura 2000 erdők kiterjedése;
• országos szinten a jól kezelt Natura 2000 erdők kiterjedése 5
százalékkal növekedjen.
Az erdőgazdálkodás módszereinek fejlesztése kiemelten
fontos számunkra, hiszen nagy mértékben hozzájárulhat
a biodiverzitás csökkenésének megállításához, valamint
az európai erdők természetvédelmi státuszának és multifunkcionalitásának megszilárdításához egyaránt.
www.eletazerdoben.hu
Szerzők: Siposs Viktória, Joó Zsófia
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Fotó: Gálhidy László

A Natura 2000 erdőkben folyó erdőkezelés alapelveinek
valamennyi szereplő általi elfogadása azonban
Magyarországon még várat magára. A folyamat ösztönzése,
és a lehetséges akadályok feltérképezése céljából a WWF
Magyarország partnereivel átfogó programot indított. Az „Élet
az Erdőben” című EU Life+ projekt a különböző szereplők
közötti együttműködést és aktív kommunikációt kívánja
elősegíteni annak érdekében, hogy emelkedjen a kívánatos
gyakorlatok iránti elköteleződés.
A projekt során erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók, hatósági
és természetvédelmi szakemberek bevonásával a tapasztalatok
egymás közötti megosztását, és a szektorok közötti esetleges
konfliktusok feloldását ösztönözzük. A Natura 2000 erdőkre

Az erdők kezelésének Natura 2000 szempontú fejlesztése természetvédelmi, közjóléti és gazdasági szempontból is
sokféle előnnyel járhat.
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Fotó: Global Warming Images / WWF-Cannon

Magyarország csatlakozásakor sok olyan
természeti értéket hozott az Európai Unióba,
ami csak a Kárpát-medencében, a Natura 2000
tájbeosztása szerint Pannon biogeográfiai
régiónak nevezett területen fordul elő. Ilyen
különleges élőhelyek a különböző száraz
és nedves füves területek, mint például a
pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők,
a szikes sztyeppek és mocsarak, vagy a
pannon homoki gyepek. Az erdei élőhelyek
közül hasonlóképp egyedülállóak például a
homoki borókás-nyárasok. Utóbbi kettő nagy
területen megtalálható egyik legérdekesebb
projektterületünkön, a Táborfalvai Lő- és
Gyakorlótéren is, ahol a természetvédelem,
a honvédelem és az erdészet közösen dolgozik
ezeknek a ritkaságoknak a védelmén.
Sok bennszülött állat- és növényfajunk is élvezi
a Natura 2000 nyújtotta védelmet, és az ennek
köszönhetően a védelmére fordítható európai
uniós források előnyeit. Ilyen például a rákosi
vipera, ami hazánk legveszélyeztetettebb
gerinces faja. A 2000-es évekre már csaknem
eltűnt, de az EU által finanszírozott LIFE
projekteknek köszönhetően egyrészt

Európa
összefogott a
természetért
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Fotó: Wild Wonders of Europe / Konrad Wothe / WWF

Magyarországon
közel 9.000
ember állt ki az
európai
természetvédelem
mellett

2015 tavaszán riadólánc indult Európa-szerte több száz
szervezet aktív közreműködésével a természetvédelem
érdekében. A páratlan társadalmi összefogás
eredményeképpen több mint 500.000 európai polgár állt ki
a természetért az Európai Bizottság által kezdeményezett
társadalmi konzultációban, amelyet a Madárvédelmi irányelv
és az Élőhelyvédelmi irányelv jelenleg hatályos kereteinek
újragondolása előtt írtak ki.
A két irányelv az eddigi legátfogóbb és legnagyobb méretű
természetvédelmi hálózat, az egész Európában működő
Natura 2000 alapját szolgáltatja. Huszonhárom évvel
ezelőtt, egy olyan időszakban alkották őket, amikor a
természeti értékek pusztulása először váltott ki magas
szintű politikai reakciókat. Azóta világ- és európai szinten
egyaránt egyértelművé vált, hogy a természeti erőforrások
megőrzése összeegyeztethető a gazdasági szempontokkal,
sőt, ez a fenntartható fejlődés egyik kulcsa. Ennek ellenére
számos gazdasági érdekcsoport nyomása nehezedik az
Európai Bizottságra, így fennáll annak a veszélye, hogy rövid
távú gazdasági haszonszerzés érdekében fellazíthatják a
természetvédelmi jogszabályokat.
A Natura 2000 hálózat nem csupán az uniós természet
védelem alappillére, de egyben hazánk természeti értékeinek
megőrzését is szolgálja. Bár legkiemelkedőbb természeti
területeink az európai uniós csatlakozásunk előtt is
természetvédelmi oltalom alatt álltak, sok olyan értékes faj
és élőhely található hazánkban, amelynek fennmaradása a
Natura 2000 nélkül kétséges lenne. Ilyen például a nagykőrösi
pusztai tölgyes, amely a homoki erdőssztyepp-tölgyesek egyik
utolsó, nagyobb területű képviselője.

elindulhatott egy többéves tenyésztési
program, másrészt a korábban leromlott
állapotú élőhelyeinek a rehabilitációja is
folyamatban van, többek között a Táborfalvi
Lőtéren. Ugyancsak a Natura 2000 védelme
alatt állnak nagyragadozóink, a farkas, a hiúz
és a Magyarországon ritka vendég medve,
továbbá számos kevésbé látványos, de annál
értékesebb növényritkaság: a pilisi len, a tartós
szegfű, a homoki kikerics és mások.
Az egy évtizede még példaértékű
magyarországi természetvédelem
közelmúltban tapasztalt lejtmenetét a közös
európai természetvédelmi szabályozás
jelenleg még képes ellensúlyozni. Azonban
az uniós szabályozás gyengítésének negatív
hatása hazánkban várhatóan többszörös
károkhoz vezetne. Ezért is fontos, hogy
magyar állampolgárok is nagy számban
kinyilvánították az európai természetvédelmet
támogató véleményüket. A WWF, az MME és
az MTVSZ közös kampányában közel 9.000
magyar állt ki a magyar természet védelme
mellett Európában.
Szerző: Kerpely Klára
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Az év óriáspanda híre
naturepl.com / Andy Rouse / WWF

Mindannyiunk kedvenc feketefehér medvéi, a WWF-et is
szimbolizáló óriáspandák vadon
kizárólag Nyugat-Kína hegyvidéki
erdőségeiben élnek – sajnos
egyre fogyatkozó számban. Idén
tavasszal mégis csodás hírt
kaptunk róluk: bő egy évtized
alatt nemcsak megállt a populáció
csökkenése, hanem végre
növekedésnek indult az állomány!
A kínai kormány legújabb felmérése szerint
a vadon élő óriáspandák száma az elmúlt
évtizedben 268-cal növekedett, így számuk
mára eléri az 1.864-et. A megelőző, 2003as felméréshez képest ez 16,8 százalékos
emelkedést jelent! Szerencsére élőhelyük sem
csökkent, sőt: előfordulási területük több mint
2.577.000 hektárra gyarapodott.
A WWF aktívan jelen van a pandavédelemben: a kínai kormánnyal és
más természetvédelmi szervezetekkel
együttműködve küzd újabb természetvédelmi
területek létrehozásáért, az erdők és
bambuszban gazdag területek összeköttetését
biztosító ökológiai hálózatok kialakításáért.
A jelenlegi siker ennek az átfogó
partnerségnek, illetve a kínai kormány
fajvédelmi munkájának köszönhető.
A bambusz diétát tartó békés medvék azonban
továbbra sincsenek teljes biztonságban. Az
igen szigorú – és valóban kikényszerített
– szabályozás visszaszorította ugyan az
orvvadászatot, azonban sok munka vár még
ránk és partnereinkre az élőhely-védelem, a
civil szemléletformálás és a régió fejlődésének
fenntarthatóvá formálása terén.
Támogasd a pandák védelmét!
wwf.hu/panda
Szerző: Joó Zsófia
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NEKEM A TENGER NEM
A NYARALÁST JELENTI.
HANEM AZ ÉLETET.

A világ 7 tengeri teknős faja közül mára
6 veszélyeztetett vagy kritikusan
veszélyeztetett.

wwf.hu/tengeriteknos
Segítsd munkánkat egy tengeri teknős örökbefogadásával!
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A WWF Magyarország
számokban
1
20+ ÉV

A leghitelesebb zöld
NGO Magyarországon

100+
Több mint 100 lezárult,
sikeres természetvédelmi
projekt

Több mint 20 év szakmai
tapasztalat (alapítva 1991)

25
25 munkatárs

15+
Több mint 15,
párhuzamosan
futó projekt

60%
Támogatott brand
ismertség

4

6000+
Több mint 6.000
adományozó

105 000
105 000 követő

Fő pilléreink:
• vizesélőhely
• klímaváltozás és energia
• erdők
• környezeti nevelés

