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Főszerepben
az erdők őrzői
Közös erőnk és felelősségünk összeköt minket

Köszöntő

Köszöntő
Kedves Olvasó!
Gyakran – és szándékosan – mutatunk rá, hogy a Föld megóvása közös felelősségünk, és
ha összefogunk, együtt rendelkezünk azzal az erővel, ami sikerre visz egy-egy kezdemé
nyezést, formálja a társadalom hozzáállását, és katalizátora lehet a nagyobb változásoknak
is. Ugyanígy vélekedünk a Mura szlovén szakaszára tervezett vízerőművek megakadályozása érdekében indított összefogással kapcsolatban. Rendületlenül hiszünk benne, hogy
közösen meg tudjuk akadályozni a drasztikus természeti károkat okozó beruházásokat!
Őszi-téli számunkban csupa hasonlóan aktuális témát járunk körbe. Reflektorfénybe
őshonos nagyragadozóink kerültek: a hazai erdőkbe lassan visszatérő farkasok, hiúzok,
valamint az „átutazóban benéző” medvék jelenléte számos természetvédelmi, tudományos
társadalmi és kulturális kérdést felvet. Bemutatjuk továbbá a helyi önkormányzatoknál
végzett, a fűtés és energiahatékonyság témáját vizsgáló kutatásunk legfőbb eredményeit,
és összefoglaljuk, mit jelent az, hogy idén már augusztus 2-re előretolódott a Túlfogyasz
tás Napja – de adunk is pár tippet a lábnyomcsökkentéshez.
Bízom benne, hogy a karácsonyi sürgés-forgást követő nyugalmasabb napokban alkalmad
lesz végigolvasni a WWF Magazint, és újévi fogadalmadban Te is leteszed tudatos, aktív
természetvédő éned alapköveit!
Sipos Katalin,
igazgató, WWF Magyarország
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Túlélhet a „tenger
pandája”!

© Fotó: Greenpeace / MarceloOtero

A frissen kötött megállapodás tehát túlélési esélyt adott a világ legkisebb cetfajaként
is emlegetett vakitának. A sikerhez vezető
út persze rögös volt: bár például a WWF
petícióját világszerte több mint 230 ezren
aláírták, a mexikói kormány először csak
ideiglenes tilalmat volt hajlandó kiterjeszteni a hálókra. Végül azonban végleg betiltotta
ezek használatát. Az egyezmény kiterjed
a helyi lakosságot is segítő új, kíméletes
halászati eszközök és technikák kifejlesztésére – melyek közelebb visznek minket
a fenntartató jövő felé.

A WWF szerint azonban a munka még
messze nem ért véget: mielőbb ki kell
dolgozni egy, a vakiták egyedszámának
helyreállítására irányuló tervet, mellyel
szavatolható a faj megmentése. A „tenger
pandájából” mára ugyanis alig 30 példány
maradt. Felmerül tehát egyes állatok befogása
és biztonságos helyen történő szaporítása
addig, amíg a Kaliforniai-öböl kellően biztonságossá válik ahhoz, hogy visszatelepítsék
őket természetes élőhelyükre.
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A vakiták – magyar nevükön kaliforniai
disznódelfinek – védelmében példaérté
k ű, globális összefogásra került sor idén.
A Mexikó partjainál élő, kritikusan veszélyeztetett faj a kihalás szélére került a fulladást
okozó kopoltyúhálók elterjedése miatt. A hálókat azonban a civil szervezetek összehangolt
és határozott fellépése eredményeképpen
júniusban betiltották!

Reklámdíjeső a WWF
Magyarországnál

Sorba nyeri a nemzetközi reklámdíj-fesztiválokat a WWF Magyarország „We are all
connected” (Mind kötődünk egymáshoz)
című kisfilmje: Wood Pencil a D&AD
Awards-on, bronz díj a CLIO-n, illetve
egy hihetetlen bronzoroszlán Cannes-ban
— és bízunk benne, még nincs vége.
Ahogyan a film, úgy a díjak is közös munkát dicsérnek: a WWF üzenetét Ringeisen
Dávid és Ruska László rendezők fordították
le a mozgókép nyelvére, filmjükből pedig
a WWF Magyarország reklámügynöksége
és stratégiai partnere, a White Rabbit alakította kétperces reklámfilmmé.
A siker fontos mérföldkő a hazai természetvédelem történetében, hiszen a film
az életközösségek egységét, egymástól
való elválaszthatatlanságát mutatja be.
Megfogalmazza mindazt, amiért a WWF
dolgozik, és ami minden ember számára
elengedhetetlen, ha egészséges környezetben szeretnénk tudni a jövő generációit.
A WWF Magyarország törekszik arra, hogy
a jövőben is hasonló kreatív projektekkel
hívja fel a figyelmet természeti kincseink
törékenységére és védelmük fontosságára.
A „We are all connected”
film könnyen érthetően
mutatja be egymásrautaltságunkat. Hiszen mind itt,
ezen a bolygón élünk
– nincs B terv.

Fűtés és energiahatékonyság
a helyi önkormányzatoknál



Rávilágítunk az éghajlatváltozás árnyoldalára – így
hangzott az idei év Föld Órája kampány mottója. Ez talán
kicsit túl jól is sikerült, hiszen – mint ahogy előző szá
munkb an beharangoztuk – egy kérdőívet küldtünk ki
a települési önkormányzatok számára a fűtésre és energiahatékonyságra vonatkozóan. A beérkezett válaszok
pedig komor képet tárnak elénk. Szerencsére megismerkedhettünk olyan jó gyakorlatokkal is, amelyek követen
dőek lehetnek minden település számára! A kérdőívre
csaknem minden negyedik önkormányzat válaszolt.

A kérdőívet
összesen 701
önkormányzat
töltötte ki,
vagyis az
országban
csaknem minden
negyedik

A kutatásban résztvevő önkormányzatok lepontozták a három
legnagyobb, leggyakrabban használt középület hőszigetelésének,
nyílászáróinak és fűtési rendszerének állapotát egy 1-5-ig terjedő
skálán. Az épületek harmadánál a hőszigetelésre vonatkozóan sajnos
pontozni sem kellett, mivel semmilyen szigeteléssel nem rendelkezik
az épület. Jó (4) vagy kitűnő (5) osztályzatot mindössze az épületszigetelések 30%-a kapott, a többi vizsgált tényező esetében is több
mint 50%-uk közepes, vagy annál rosszabb értékelést kapott:
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Hírek

Fűtés és energiahatékonyság a helyi önkormányzatoknál

Az önkorm ányzatok
harmadánál nincs
semmilyen hőszigetelés
a középül eteken

Fűtés és energiahatékonyság a helyi önkormányzatoknál

Szinte az összes önkormányzat
figyeli a hazai pályázati lehetőségeket a helyzet javítása érdekében,
azonban a pályázati források
szűkössége miatt a nyerési arány
csekély. Ennek enyhítésére célszerű lenne másfajta finanszírozási
lehetőségek megismertetése az
önkormányzatokkal (pl. harmadikfeles finanszírozás).

A lakossági eredetű légszennyezés országos problémaként jelentkezett: mindössze a válaszoló önkormányzatok 5%-ánál nem tapasztalható, több mint
felénél viszont közepes vagy súlyos problémát jelent.
A válaszokban rendszeresen előkerült az illegális fakitermelés vagy a számos rákkeltő anyag környezetbe
juttatásával járó háztartási hulladék eltüzelése. Az önkormányzatok által használt leggyakoribb eszközök
ennek megfékezésére a helyi tűzgyújtási rendelet, a felvilágosítás és a zöldhulladék begyűjtése.

© Fotó: Global Warming Images / WWF-Canon

Díjaztuk a lelkesedést!
Három szerencsés önkormányzat, akik a kérdőívre
adott válaszok alapján aktívan próbálnak tenni
a település jobb hőellátásáért, de anyagi lehetőségeik korlátozottak, nyereményben részesültek:
• az első helyezett község önkormányzata
500.000 Ft értékű hőszigetelő anyagot kapott
a Knauf Insulation Kft. jóvoltából;
• a második helyezett község önkormányzatánál
fűtéskorszerűsítést végez a Robert Bosch Kft.
1.5 millió Ft értékben;

Az energias zegénység
a hazai települések
négyötödét érinti
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Az önkormányzatok pénzügyi és humán erőforrásai
a lakosság hőellátásának javítása terén is korlátozottak.
A kérdőívből adott válaszok alapján kiderült, hogy
az energiaszegénység a települések négyötödét érinti,
vagyis van olyan társadalmi csoport a településen,
akik nem, vagy csak nehezen képesek a megfelelő
hőmérsékletre fűteni lakásukat. Az önkormányzatok
60%-a próbál ezen enyhíteni, amely döntően az állam
által támogatott szociális tüzelőanyag programban való
részvételt jelenti. A kiosztott tüzelőanyag elsősorban
tűzifa, de az önkormányzatok egytizede osztott szenet
vagy a még inkább környezetszennyező lignitet a szociálisan veszélyeztetettek számára. Léteznek azonban
jó példák is, amelyek követéséhez ráadásul nem is kell
nagy költségkeret. Ilyenek a pályázati tanácsadás,
oktatás a helyes tűzifahasználatról, de van, ahol a polgárőrség segít tűzifát aprítani az idősebb lakosoknak.

• a Magyar Távhőszolgáltató Szakmai Szövetsé
gének tagszerv ezte, a Get Energy Kft. pedig
a harmadik helyezett község önkormányzatá
nak középületeire készít energiamegtakarítási
intézkedési tervet.

A lakosság szemléletformálása az egyik leghatásosabb
módja a természeti környezet értékeinek javítására.
Ezt a válaszoló önkormányzatok fele is így gondolja,
a válaszokb ól pedig kiderült, hogy erre számos jó
eszköz létezik. A legnépszerűbbek az előadások, lakossági fórumok, de a kérdőív eredményét bemutató kiadványunkban még számos jó eszköz, további tanácsok is
előkerülnek, amely a honlapunkról letölthető.
Szerző: Harmat Ádám
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Augusztus elején lejárt az időnk

Augusztus elején lejárt az időnk
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Augusztus elején
lejárt az időnk

Idén az eddigi legkorábbi dátumra, augusztus 2-ára
esett a túlfogyasztás világnapja, vagyis az emberiség
alig több mint hét hónap alatt elhasználta a Föld egy
évre elegendő erőforrásait. Innentől a jövőnket égetjük
el, fogyasztásunk az ökoszisztéma rovására megy.
Az emberi tevékenység aktuális szintjének fenntartása,
valamint ilyen mértékű népesség- és fogyasztásnövekedés mellett annyi erőforrásra lenne szükségünk egy
év alatt, amennyit 1,7 Föld tudna biztosítani – azonban
csak ez az egy bolygó áll rendelkezésünkre.
A fogyasztás mértéke országonként eltérő képet mutat:
ha például a világ lakossága úgy élne, mint ahogy azt
a rekorder Luxemburgban teszik, akkor 9,1 Földre lenne
szükségünk. Magyarországon is túllépjük az ideális
mértéket, hiszen ha mindenki a magyarok életmódját
követné, akkor 1,92 Föld biztosítaná egy éves szükségleteinket.

Csökkentenünk kell
fogyasztásunkat, hogy
a biológiai sokféleség
megdöbbentő mértékű
pusztulását le tudjuk
lassítani

Az ökológiai túlfogyasztás természetesen csak korlátozott ideig lehetséges: egy idő után degradálódik
a természeti környezetünk, sőt, össze is omolhat. Ezért
rendkívül fontos, hogy egyéni, nemzeti és globális
szinten is azonnali lépéseket tegyünk ennek csökkentése érdekében.

Hat tipp a lábnyomcsökkentéshez

© Fotó: WWF / Richard Stonehouse

Több szén-dioxidot
bocsátunk ki, mint
amennyit az óceánok,
erdők képesek elnyelni,
és nagyobb mértékben
irtjuk ki erdeinket, mint
ahogyan azok újratermelődni tudnának

Ezt az erőforrásigényt az ökológiai lábnyom kiszámításával tudjuk számszerűsíteni. Adott személy vagy
terület energia-, étel-, víz-, építőanyag-, és egyéb
fogyasztásából becsüljük meg az eltartásához szükséges
termelőképes földterület mennyiségét – vagyis ki
mekkora „helyet” foglal a bolygón. Ez az érték globális,
országos és egyéni szinten is kiszámítható. A globális
ökológiai lábnyom 60%-át az üvegházhatású gázok
elnyelése teszi ki. Emellett jelentős komponens a mezőgazdaság is, de a lábnyomunk részét alkotja az összes
további területigény is, mint a halászat, vagy a városok
és utak.

» 1 fokkal kevesebbet fűts! Háztartásod évente
így 300 kg szén-dioxidot is megtakaríthat, és
fűtésszámlád akár tizedével is csökkenhet.
» Kapcsold le a villanyt a nem használt szobákban!
Így az izzók élettartama hosszabb lesz.
» Válassz szezonális termékeket, melyeket a közelben termeltek! Legjobb a piacon, a termelőktől
vásárolni.
» Csak annyi élelmiszert vásárolj, amennyit tényleg
el is fogyasztasz!
» Zuhanyozz! Így harmadannyi vizet használsz el,
mint amikor kádban fürdesz.
» Mérsékeld a húsfogyasztást! Jó, ha tudod, hogy
1 kg marhahús előállításához átlagosan 15.500
liter vízre van szükség. A baromfihús esetében
ez a szám 3.900 liter.
Még több fenntarthatósági tippet olvashatsz
a wwf.hu/tulfogyasztas oldalon!

Túlfogyasztásunk az ökoszsztéma
rovására megy.

Szerző: Berende Alexa
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A három testőr
– főszerepben
az erdők őrzői
Sokszor beszélünk a hazai nagyragadozók szerepéről,
hiszen az erdők egészsége szempontjából kulcsfon‑
tosságúak: jelenlétük a növényzet megújulását segíti,
a növényevők állományát pedig életképesebbé teszi.
A barna medve, a szürke farkas és az eurázsiai hiúz
hazánk erdeiben őshonosak, bár vadászatuk következ‑
tében közel száz évre teljesen eltűntek. Az elmúlt két
évtizedben azonban újra megjelentek. Létszámuk még
nem stabil, konfliktusok sora lengi körbe már most je‑
lenlétüket. Vegyük most sorra a közelmúlt eseményeit
az itthoni nagyragadozók életében!

Iwo, Zselyke, és az eltűnő-feltűnő hiúz

A három nagyragadozó faj közül
a medvének van a legna‑
gyobb mozgástér-igénye.
Az észlelések és a kuta‑
tások ugyanakkor azt
mutatják, hogy a
medve is képes al‑
kalmazkodni az
ember jelen‑
létéhez.

A legnagyobb testű, és egyúttal „legrettegettebb” közülük
a barna medve. Valóban szükség van némi óvatosságra, ha olyan erdőkben járunk, ahol élnek medvék.
Bizonyos szabályokat be kell tartanunk természetjárás
közben, érdemes például nem egyedül és nem teljes
csendben kirándulni, hiszen a medve alapvetően kerüli
az emberrel történő találkozást, így ha tudatjuk vele
érkezésünket, van ideje kitérni. Ezek a szabályok első‑
sorban olyan országokban fontosak, ahol jelenlétük
állandó, és számuk markánsabb – például Romániában.
Hazánkban a medve még nem mondható újra állandó
lakónak. Néhány ugyan visszatért az elmúlt években,
de többnyire csak átutazóban pihentek meg az Északiközéphegység erdeiben.
2015 tavaszán Lengyelországból érkezett hozzánk egy,
az ottani vadbiológusok által nyomkövető nyakörvvel
ellátott medve. Iwo a hím medvék jól ismert szokásai
miatt keveredhetett ide, hiszen párzási időben a nősté‑
nyek után kutatva kilépnek megszokott határaik közül,
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A három testőr – főszerepben az erdők őrzői

és nagyobb területet bejárva keresik párjukat. Iwo a magyar
levegőn eltöltött hét után odébb állt, és a Szinevéri Nemzeti
Parkban, Ukrajnában talált új otthonra, ahol azóta is köszöni
szépen, jól van.
Persze nem Iwo volt az egyetlen vendég, aki az elmúlt két év során
ismerkedett a hazai erdőkkel. Több bejelentés érkezett, és a talált
nyomok egy részét a kutatók gipsszel kiöntötték. Az azonban idén
történt először, hogy sikerült nőstény medve és mellette lépkedő
bocs nyomát együtt kiönteni. A szeptember elején, az Aggtelekikarszton talált nyom reményre adhat okot, hiszen feltételezhető,
hogy a bocs a határ közelében, de akár az is lehet, hogy magyar
területen született. Ez óriási mérföldkő, hiszen azt mutatja, hogy
megfelelő életteret talált itt magának az anyamedve.
Nagy eredmény lenne a természetvédelem számára, ha a hiúzról
is bebizonyosodna a hazai szaporodás. Bár a macskaféléről tudjuk,
hogy néhányan közülük már magyar állampolgárok, hiszen évek
óta itt élnek, mégis, az elmúlt évek nem adtak bizonyosságot arra,
hogy a hiúz sikeresen adott volna életet utódnak. Bár a hangjukat
hallatták párzási időben, de kölykökre utaló nyomról sajnos nem
tudunk.
A rejtőzködő állat jelenlétéről több találkozás is árulkodik a vadászok
beszámolói szerint, továbbá néhány kameracsapdás felvétel is
született. Legutóbb például egy olyan hiúzt sikerült lencsevégre
kapni, akiről az elmúlt másfél évben semmit sem tudtunk. Idén
tavasszal azonban ismét a kamera útjába sétált, és ezzel egy sztár‑
felvételen „üzent” az aggódó kutatóknak.
Egyértelmű jelenlétük mellett számuk bizonytalan, de az tudható,
hogy az Aggteleki-karszt, a Zemplén, a Börzsöny, a Mátra és a Bükk
is hiúztanyaként működnek. A sok észlelés ellenére még mindig
10 alá tehető az összlétszám.
Hasonló a helyzet a farkas esetében is, számuk alacsony, de évtizedek
óta bizonyosan jelen vannak. Az ő esetükben vannak olyan élőhe‑
lyek, ahol az elmúlt években még kölyköket is sikerült fotózni.
2015 nyarán több felvételen gyönyörködhettünk a Zselyke névre
keresztelt fiatal nőstényben. A nevét annak köszönheti, hogy a kutatók
egy patak partján találták meg a nyomait elsőként – és az ősi magyar
női név jelentése éppen ez. Számos felvétel került elő tavaly nyáron
is a tavasszal született kis farkasokról, valamint idén tavasszal
a cseperedő állatokról. Egyik videófelvételünk egy vaddisznóval
történt találkozásukat rögzíti, ahol, bár az ifjú farkasok többen van‑
nak, láthatóan meghátrálnak a vaddisznó határozott fellépésétől.

Medve lábnyoma az
Aggteleki-karszton.

Nézd meg Te is
a hiúzról készített
legfrissebb videót!

Bár a hiúzok
jelenléte biztos,
továbbra is
aggasztó, hogy
szaporodásra
utaló jelről
nem tudunk
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A három testőr – főszerepben az erdők őrzői

Bár tavaly az Aggteleki-karszton a kölykök cseperedését idén már‑
ciusig nyomon tudtuk követni. Azt követően azonban nem sikerült
nyomokat találni, és az időszerű idei új alom születésére sem utalt
semmi.

A farkasok esete
a vaddisznóval –
nézd meg a felvételt!

A „hallgatás” egészen októberig tartott, amikor kutatónk egy kint
töltött éjszakán hallotta a mesékből jól ismert farkasüvöltést.
Szabó Ádám, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság nagyragadozókutatója elmondta: „hangjuk alapján ez a falka 5-6 farkasból állhat.
Az is lehetséges, hogy ez a család nem egyezik meg a tavasszal
eltűntekkel. Márpedig az állatok hirtelen eltűnése biztosan nem
jelent jót. Egy olyan élőhelyen, ahol korábban szaporodni is tudott
a faj, ez vélhetően valamilyen természeti vagy emberi negatív
behatást sejtet.” A kutatás intenzívebb folytatása, és szakmai pár‑
beszéd a szereplők – gazdák, vadászok, kutatók – között adhat választ
ezekre a kérdésekre.
Ezzel szemben szerencsére a Zemplénben kamerafelvételek adnak
bizonyosságot arra, hogy idén is születtek farkasok. Emellett
a Bükkben fordulnak még elő, ahol 2015 őszén felvételek rögzítették a farkascsalád játékát. Bár számuk nehezen megbecsülhető,
valószínű, hogy a teljes létszám hazánkban 20 alá tehető.
Együtt, egymás mellett

Fotó: Klein & Hubert / WWF

A békés együttélés ember és hiúz, illetve farkas között kevésbé jelent
problémát a medvéhez képest. Az állatok jelenléte azonban sokakat
aggodalommal tölt el, noha az emberekre nézve az előbbi kettő nem

jelent veszélyt. Sem a hiúz, sem a farkas esetében nem
volt regisztrált, embert érő támadás hazánkban és
a környező országokban. Sőt, van olyan eset, amely épp
az állat békés magatartásáról tanúskodik: 2016 janu‑
árjában egy vadász jelentette, hogy nemcsak hogy
látott farkast, de igencsak közelről meg is nézhette azt.
Balogh István elmondása szerint a farkas közeledtét
kutyája heves ugatással jelezte. A zseblámpa fényénél
pillantották meg az igen közel merészkedő ragadozót,
amelyet vélhetően az elejtett szarvas szaga vonzott.
A farkas a vadász hangos kiabálására megállt, és húsz
méterről szemlélte, ahogyan a zsákmányt a vadász
és fia elviszik. Nem támadt sem rájuk, sem a kutyára.
„Nem kell félni a farkastól, a farkas nem támad emberre.
Meg kell tanulni együtt élni vele. A vadászatot sem
befolyásolja. Tizenöt éve is volt itt farkas, akkor is tud‑
tunk vadászni, most is. A gyengébb egyedeket – őzet,
vaddisznót – megfogja, de ettől még nem lesz kevés
a vad. Félelmetes volt szemben állni vele. De ettől még
nem lőném le. Eddig is puska nélkül jártam az erdőket, ezután is így fogom” – mondta el saját szavaival
Balogh István.
Három éve a farkasok védelmében: a WWF Magyar‑
ország és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
éppen 3 éve kötött megállapodást arra, hogy a hiúzhoz
hasonlóan a farkas védelmében is kutatói együttműködést kezd.

Eddigi sikerek és a jövő céljai

A farkasok az erdei élővilág „karmesterei” – irányítják a növényevő nagyvad fajok térbeli elhelyezkedését és
mozgását, miközben elejtik a beteg vagy sérült egyedeket.
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Ahhoz, hogy megtanuljunk újra együtt élni a nagyra‑
gadozókkal, minden érintettre szükség van. Éppen
ezért a WWF Magyarország szakmai párbeszédeket
indított, hogy közösen találjuk meg a megoldásokat.
A nagyragadozók élőhelyének védelme kulcsfontosságú,
amely szempontjából a nemzeti parkokon belül fontos
lenne érintetlen területeket kijelölni. Az ún. zónarend‑
szer bevett gyakorlat Európa számos országában,
kijelölésük nálunk még várat magára. Fontos mérföldkő
volt ugyanakkor az élőhelyvédelemben tavaly az európai
természetvédelem alapjait jelentő Natura 2000 hálózat

Mindhárom faj őshonos az
ország területén – csak
mi elfelejtettük, hogyan
kell velük együtt élni

A három nagyragadozót
törvényeink védik,
hazánkban fokozottan
védettek. A hiúz termé‑
szetvédelmi értéke
500 000 Ft, míg a farkasé
és medvéé 250 000 Ft
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25 éve dolgozunk a termé‑
szetes erdei élőhelyek
védelméért. Célzottan
a nagyragadozók szerepé‑
ről a 2000-es évek eleje
óta folytatunk szemléletformáló tevékenységet,
a kutatásba közvetlenül
pedig 2011-ben kapcso‑
lódtunk be, elsőként
a hiúzra koncentrálva.

biztosítása. Európai szinten több mint 1 400 veszélyez‑
tetett faj – köztük a nagyragadozók – és egymillió
négyzetkilométer terület védelméről gondoskodik.
Ennek célzott gyengítését sikerült közös erővel – lako‑
sok, tudósok, kutatók, vállalkozások bevonásával
– megakadályozni, és a Natura 2000 hálózat alapjait
jelentő szabályokat megtartani.
Alapítványként igyekszünk megtalálni azokat,
akik segítségével biztosítani tudjuk természeti
értékeink védelmét. Nagyragadozóink esetében a háborítatlan erdei élőhelyek megőrzése
és kijelölése, a kutatás támogatása, az együtt‑
élés szabályainak kialakítása és az illegális
kilövések visszaszorítása jelentik legfőbb
feladatainkat. Ezekben is csak akkor lehetünk
hatékonyak, ha nem egyedül folytatjuk a küzdelmet. És Te, leszel ebben partnerünk?
www.adomany.wwf.hu

A medvével való találkozást jobb elkerülni, ezért bizonyos szabályokat érdemes
betartani erdőjárás közben ott, ahol élnek medvék. Az állat kerüli az embert, ha
azonban a találkozás már megtörtént, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság taná
csai segíthetnek elkerülni a bajt.
•

Amennyiben medvével találkozol, hátrálj ki lassan azon az úton, ahol jöttél,
és az állatot minél nagyobb körben kerüld ki.

•

Mindezt tedd csendben, lehetőleg úgy, hogy a medve ne lássa.

•

Amíg a medve nem vesz észre, ne csapj zajt, mert azt támadásnak veheti
a ragadozó.

•

Ne zárd el a medve menekülési útvonalát, hagyj neki helyet.

•

Légy különösen óvatos, ha a medvével közelről találkozol.

•

Soha ne közelítsd meg a medvét, még akkor sem, ha az látszólag békés.

•

Ne fordíts hátat az állatnak.

•

Ne fuss el. (A medve a 40 km/h sebességet is eléri!)

•

Ha a medve észrevett, emeld a kezed lassan a fejed felé, és halkan beszélj,
énekelj, fütyülj – hogy a medve emberként tudjon azonosítani.

•

Ha a medve észrevett, de nem vesz tudomást a jelenlétedről, akkor lassan
hátrálj ki a látóteréből.

Szerző: Antal Alexa
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Aláírással a
vízerőművek ellen

Aláírással a vízerőművek ellen

Országokon átívelő civil összefogás jött létre a Mura
védelmében, mivel a szlovén kormány nyolc vízerőmű
létesítését tervezi a közeljövőben. A beruházások vissza
vonhatatlanul megváltoztatnák a folyót, lerontanák
élővilágának állapotát, ezért a természetvédők arra kérik
a felelős szlovén tárcát: mondjon nemet az agresszív
beruházásokra! Európában soha nem volt még példa
arra, hogy Natura 2000-es területeken ilyen mértékű
károkat okozó vízerőmű-beruházás valósult volna meg.
A szlovén miniszter asszonynak elküldött petíciót eddig
több mint 12 ezren írták alá.

A szabad folyású Mura ma már csak Magyarországon,
Horvátországban és Szlovéniában ismert, a felső
szakaszán a vad hegyi folyót kevés helyen csodálhatjuk meg érintetlenségében. Ausztriában 19 vízerőmű
üzemel rajta, és mára Szlovéniában újak építésének
veszélye került előtérbe. A folyó síkvidéki szakaszán
összesen nyolc vízerőmű megépítését tervezik, ami azt
jelenti, hogy ezek miatt hatalmas víztározókat hoznak
létre, elzárva ezzel a Mura szabad folyását. Az első
erőművet Hrastje Mota település közelében húznák
fel, ahol egy 8 km hosszú tározóteret alakítanának ki.
Könnyű belátni, hogy egy ekkora tározó tökéletesen
megváltoztatja a folyó jellegét, és a vízparti élővilág itt
emiatt teljesen eltűnik.

Ausztriában már
19 vízerőmű üzemel
a Murán, most
Szlovéniában tervezik
újak építését

Ezek a gátak nemcsak a Mura léptékében, de európai
szinten is kirívóak lennének, mert az első olyan vízerőművek Európában, melyek Natura 2000-es területen
épülnének. Ezek engedélyezése elrettentő példa lenne
arra nézve, hogy mi következhetne be más értékes
folyókon egész Európában annak ellenére, hogy azok
az európai jelentőségű élőhelyeket felölelő Natura 2000
hálózatba tartoznak.
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Aláírással a vízerőművek ellen 
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Aláírással a vízerőművek ellen

Biodiverzitás végveszélyben
Szlovéniában a Mura menti árterek érintetlenségük, temészetes szépségük és óriási
biodiverzitásuk miatt teljes joggal részei az Európai Unió Natura 2000 hálózatának.
Szlovénia legértékesebb és leg jobban megőrzött árterei viszont áldozatul eshetnek
a felelőtlen környezeti beavatkozásnak. A vízerőművek terve körülbelül 7.000
hekt árnyi vizesélőhelyre hatna ki, különleges és veszélyeztetett fajok tűnhetnek el
a területről. A vándorló madaraknak többé nem jelentene pihenőt a vízerőművek által
elgátalt folyó, a szlovéniai szakaszon nem látnánk többé rétisast és feketególyát.
A halak vándorlása akadályba ütközne, romlana a vízparti erdők és rétek vízellátása.
Végül, de nem utolsó sorban pedig a síkvidéki vízerőművek legnagyobb kockázata
is fenyeget: a tározó terek alatti szakaszon a folyó medre süllyedni kezd, a víz saját
folyóágyának mélyítésével emészti fel energiáját. Emiatt az árterekre egyre ritkábban tud kilépni a folyó vize. Ezzel az a valószínűtlen helyzet alakul ki, hogy a folyó
közvetlen vízpartján a kiszáradás nyomai jelennek meg.

A Mura védelmére civil szervezetek fogtak össze, és
petíciót indítottak az erőművek tervei ellen. A Mura
által érintett valamennyi országban aláírásgyűjtés
kezdődött, Magyarországon a WWF és a Dráva Szövetség kérte a lakosság támogatását a Mura értékeinek
megőrzéséért folytatott munkában. A petícióval arra
kértük a felelős szlovén minisztert, ne engedjen
a vízerőmű-terveknek.

A WWF és partnerei javasolják, Szlovénia köteleződjön el a természeti értékek megóvása mellett, és
csatlakozzon a határokon átnyúló Mura-Dráva-Duna
Bioszféra Rezervátumhoz. Ennek horvát, magyar és
szerb szakaszait már elismerte az UNESCO, az újabb
területek kijelölése pedig folyamatban van. Szlovénia
és Ausztria csatlakozása után van lehetőség a világon
elsőként öt országra kiterjedő bioszféra-rezervátum
megalapítására. Ehhez most elengedhetetlen, hogy
a felelős szlovén minisztérium ne hagyja jóvá a környezetre káros vízerőmű-építési projekteket.
Köszönjük, ha Te is a 12 000 aláíró aláíró között voltál,
és támogattad a Mura megóvásáért indított kezdeményezést! Partnereinkkel mindent el fogunk követni
annak érdekében, hogy a folyó bámulatos természeti
értékei fennmaradjanak a következő generációknak is.

Összesen mintegy 7000 hektárnyi vizesélőhely eshet áldozatul
a felelőtlen beavatkozásnak.

16│WWF Magazin – 2017/02

Fekete gólya (Ciconia nigra)

© Fotó: Goran Safarek

A tervezett erőművek
hatalmas víztározói
jóvátehetetlenül
megváltoztatnák a folyó
jellegét, ami a vízparti
élővilágban beláthatatlan károkat okozna

A Európában
még soha, sehol
nem épültek vízerőműveket szolgáló
víztárazók
Natura 2000
területeken!

A Mura az Alpokból hegyi
folyóként érkezik és folyik
tovább Ausztriából, majd
fokozatosan lelassulva
éri el Szlovéniát, Horvátországot és Magyarországot.
A mintegy 50 km-es hazai
szakaszon az országhatáron
folyik, a túlparton Horvátországgal. A Zalai-dombság
déli peremén folyó Murán
az időszakos árvizek építő
és romboló munkája érvényesül, a holtágak és mellékágak időről időre elegendő
vízpótlást kapnak. A folyó
árterének legnagyobb hányadát a puhafa ligeterdők
jellemzik, a holtágak és
mellékágak a lefűződési
folyamat különböző fázisaiban vannak, a kavics
zátonyokat a folyó dina
mizmusa folyamatosan
alakítja.

Szerző: Gruber Tamás
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© Fotó: Gálhidy László, WWF Magyarország

Végéhez közeledik a természetvédelmi és is‑
meretterj esztési célokat egyaránt szolgáló
projektünk, amely az Alföld és az ország egyik
legkülönlegesebb területén, a Táborfalvai lőté‑
ren, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
vezetésével valósult meg az elmúlt öt évben.
Ahol a középkorból megmaradt
tájat fegyverrel védjük…

A lőtér őszi színei: a tűz nem
veszélyezteti a pusztán élő fajok
fennmaradását

A komolyabb veszély kívülről érkezik: az élőhelyeket
meghódítják az idegenből származó növények hadai.
Ellenük pedig nem lehet a hagyományos fegyverekkel
harcolni. Sikerüket segíti, hogy csökken a talajvíz szintje,
egyre forróbbá válik az éghajlat, ami kihívások elé
állítja az őshonos növényfajok egy részét, és az ember
általi hagyományos tájhasználat sem segít a szívós
idegenek visszaszorításában.
A természetvédelmi célú projektünkben tehát a katon ai használat zónáinak pontosabb lehatárolása
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A területen 1875 óta zajlik különféle katonai tevékenység.

mellett fontos szerepet kapott az inváziós növényfajok
visszaszorítása, és az élőhelyek – pl. gyepek, erdőfoltok
– helyreállítása.
A lőtér különleges lakói
A lőtér élővilága a katonai tevékenység több mint száz
éves jelenléte mellett is gazdag tudott maradni. Ezért
idén is számos ragadozó madárfaj – köztük a ritka
hamvas rétihéja – volt megfigyelhető. Legfontosabb
táplálékuk, a különféle rágcsálók – egerek, pockok
– állományait a kutatók által kihelyezett élvefogó csap‑
dák segítségével tudjuk becsülni. A korábban leginkább
madarakra szerelt jeladó műszerek miniatűr változatai‑
nak segítségével pedig a terület rovarvilágáról is képet
kaphatunk. A magyar futrinka mozgását vizsgáljuk
ilyen módon, Magyarországon elsőként.
A lőtér állatvilágának legkülönlegesebb képviselője az
emberre egyébként veszélytelen rákosi vipera. Élőhelyét
sikerült a hagyományos legeltetés újbóli bevezetésével
megvédeni. Az őshonos növények közül talán a leginkább népszerűek a különféle orchideák, amelyek több
fajára bukkanhatunk a terület nedvesebb részein. Hála
a vízvisszatartó műtárgyak beüzemelésének, e csodálatos virágok élőhelye is lassan rendbe jön – nem kell
tartanunk a kipusztulásuktól.

Szarvasbangó (Ophrys scolopax)

A területen előforduló
özönnövény a máshol
mézével és fájával jó szolgálatot tevő fehér akác,
a keskenylevelű ezüstfa,
bálványfa, a mérgező
levelű kései meggy vagy
éppen a selyemkóró.
Jelenlétük apránként az
egész tájat átalakíthatja,
megszüntetve az olyan
érzékeny fajok élőhelyét
is, mint a rákosi vipera
– amelynek kis számú előfordulása éppen itt van.

© Fotó: Vajda zoltán

Az élőhely-rehabilitáció
a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság, a WWF
Magyarország, a HM
Védelemgazdasági Hivatal
és a Budapesti Erdő‑
gazdaság Zrt. által
végrehajtott Turjánvidék
LIFE+ projekt keretében
valósult meg

…ám ez sem feltétlenül elegendő – tehetnénk hozzá.
A gyepekkel és cserjésekkel, erdőfoltokkal tagolt,
dimbes-dombos táj egyszerre viseli magán az ember
jelenlétének hiányát és annak intenzív jelenlétét is.
Falvakkal, aszfaltozott utakkal, mezőgazdasági táblák‑
kal nem találkozni errefelé, ahogyan kirándulókkal
sem. Ám a homokba mélyedő keréknyomok és a külön‑
féle katonai tevékenységre utaló építmények emlékeztetnek, hogy nem az érintetlen vadonban, hanem egy
hatalmas lőtéren járunk. A különféle katonai tevékeny‑
ségek okozta tüzek, zajhatás, taposás 1875 óta jelentős
terhelésnek teszi ki az élővilágot. Ám a hétezer hektáros
területen mégsem ezek jelentik a legnagyobb problémát
természetvédelmi szempontból.

© Fotó: Bérces Sándor

Honvédelem és természet
védelem az Alföld szívében

Honvédelem és természetvédelem az Alföld szívében

© Fotó: Mosonyi Szabolcs

Honvédelem és természetvédelem az Alföld szívében

A projekt utolsó évében járva reméljük, hogy az aktív
beavatkozásokkal sikerült a lőtér élővilágának hosszú
távú fennmaradási feltételeit biztosítani – megőrizve
ezzel a természet egy eredeti darabját a Kárpát-medence
közepén.
Szerző: Gálhidy László

Túzokkakas (Otis tarda)
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Interjú

Interjú

Mindegyik helyszín védelmének biztosítá
sa különböző folyamatokat igényel a helyi
kormány és az ott élő közösségek bevonásá
val, de vannak ezeken túlmutató lépések is.
Ilyen például az UNESCO irányelvek szigorítása és gyakorlati betartatása, valamint
az OECD multinacionális vállalatokra
vonatkozó szabályozásainak jogorvoslati
folyamatok beépítésével való megerősítése.

© Fotó: Aslihan Tumer

Interjú Aslihan Tumer-rel, a WWF nemzetközi kampányvezetőjével a jelenleg
futó, „Álljunk ki együtt közös örökségünkért” című globális kampányról.
A kampány három UNESCO világörökségi
helyszín védelmére koncentrál. Miért pont
ezekre esett a választás?
Igyekeztünk olyan területeket választani, amelyek
földrajzi szempontból, élőhely-típus szerint és a veszélyeztető tényezőket tekintve is sokszínűek és
szimbolikusak. Így merült fel a Selous Vadvédelmi
Terület Tanzániában, a Belize korallzátony és a Doñana
vizesélőhely Spanyolországban.
Ez a három védett terület Földünk legértékesebb
helyszínei közé tartozik, és mindhárom veszélyben
van. Egy jelentésünk szerint a 229 (természeti és
vegyes) világörökségi helyszín közül 114 komoly veszélyben van valamilyen káros ipari tevékenység miatt.
Ha e területeket sem tudjuk megvédeni, akkor a saját
jövőnket veszélyeztetjük.

A Selous Vadvédelmi Terület számos ikonikus állatfajnak ad otthont.
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Emellett a pénzügyi intézetek szerepe is
fontos, hiszen tiszta és erős szabályokkal
kiszűrhetik és kizárhatják azon beruházá
sok, cégek támogatását, amelyek a világörökségi helyszíneket veszélyeztethetik.
A kampány egyik célja éppen az, hogy elérjük, a legnagyobb vállalatok kerüljenek
minden olyan tevékenységet, amelyek veszélyt jelenthetnek ezen értékes természeti
erőforrásokra.
Meddig tart a kampány, és milyen
eredményeket ért el eddig?

© Fotó: Shutterstock / Villiers Steyn / WWF-Sweden

A WWF célja, hogy
rendszerszintű változásokat érjen el az OECD és az
UNESCO irányelvek terén

© Fotó: Anthony B. Rath / WWF

Interjú: Közös természeti
örökségünk

Milyen lépéseket kell tennünk
ahhoz, hogy megóvjuk ezeket?

2016 áprilisában indítottuk ezt a kampányt,
azóta a WWF életében az egyik legnagyobb
nyilvános támogatást érte el, közel másfél
millióan írták alá a petícióinkat. Komoly
sikereket értünk el az UNESCO és az OECD
szabályozásokat illetően, de rengeteg ered‑
mény született a területekhez köthetően is.
A tanzániai vadvédelmi hatóság nemrég
bejelentette, hogy semmilyen bányászati
tevékenységet nem fog engedélyezni a Selous
Vadvédelmi Területen, ami igazi áttörés!
Belize kormánya idén augusztusban javaslatot nyújtott be a parlamentnek, mely
értelmében olajfúrási tilalmat vezetne be
tengeri területein. A spanyol kormány
hosszas tétovázás után végül – az UNESCO
felszólítása után – Doñana védelme mellett

A Belize korallzátony madártávlatból. A terület közel
1400 fajnak ad otthont, és a belize-i lakosság felének
megélhetése függ tőle.

tette le voksát, elhárítja az illegális vízhasz‑
nálatból fakadó, illetve egyéb veszélyeket.
Kijelentette, a területet minden eszközzel
megóvja, hogy az ne kerülhessen a veszélyeztetett világörökségi helyszínek hivatalos
listájára.
Ez csak néhány a mérföldköveink közül, de
ahhoz, hogy valóban biztonságban tudhassuk ezeket a védett területeket, a kampányt
jövő tavaszig folytatni fogjuk. Azonban
hátradőlni a kampányt követően sem fogunk,
amíg ezeknek a területeknek a jövőjét végleg
biztosítottnak nem látjuk.
Számodra mi volt eddig a legkomolyabb kihívás a kampány
során?
A probléma komolysága és a komplexitása
az, ami leginkább sokkoló volt. A világö
rökségi helyszínek a Föld legvédettebb
területei kellene, hogy legyenek. Ezek az
egyedi élőhelyek rengeteg faj számára az
utolsó „menedéket” jelentik, mégis ipari
beruházások fenyegetik fennmaradásukat.
Ezért nagyon fontos, hogy rendszerválto
zásokat érjünk el az OECD és az UNESCO
irányelvek terén, és önkéntes belépési tilalmat
és elkötelezettséget kérjünk a nagyválla
latoktól, hogy ne kelljen minden egyes
helyszín miatt külön megvívni a csatát.
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Kik a természetvédelem igazi hősei?

Kik a természetvédelem igazi hősei?
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© Fotó: Ficze Alexandra, WWF Magyarország

A Panda Boltban mindenki megtalálja a neki való “pandaságot”!

Hétköznapi hősök
a Föld körül

Köszönjük, hogy velünk tartasz és támogatod
természetvédelmi munkánkat!

© Fotó: Merle istván

Az már nem számít újdonságnak, hogy
a híres és vagyonos emberek jelentős
része nagy adományozónak számít,
hiszen akár a showbusiness világában,
akár az üzleti életben íratlan „törvény”,
hogy a lehetőségekhez mérten minden
ember álljon ki egy-egy nemes cél szol‑
gálatában. J. K. Rowling, a Harry Potter
könyvek írója például el is vesztette dol‑
lármilliárdos státuszát, mert annyit jótékonykodott. De említhetnénk Leonardo
DiCapriót is – aki egyébként a WWF
USA igazgatótanácsának tagja – aki évek
óta, nem kis összegeket felajánlva küzd
a fosszilis energiahordozók kiváltásáért.

© Fotók: Kardos Zsolt

Itt, a WWF Magyarországnál kollég áink minden egyes munkanapja
azzal telik, hogy aktívan védik erdeinket, vizesélőhelyeinket, próbálják
megőrizni hazánk biológiai sokféleségét, mérsékelni az éghajlatváltozás
itthon is tapasztalható következményeit. Ugyanakkor a munkánk mit
sem érne anélkül az elhivatottság
nélkül, amivel adományozóink járulnak hozzá a tevékenységünkhöz
önkéntes szerepvállalással, illetve
adományozással. De mi a helyzet
a nagyvilágban ezen a téren?
Mennyiben különbözik az adományozási kedv a világ egyes részein?
Vegyünk sorra pár érdekességet.

© Fotó: Kardos Zsolt

Kik a természetvédelem
igazi hősei?

Keresd a Panda boltot rendezvényeinken is!

Érdekes ellentmondás, hogy a harmadik világ orszá‑
gaiban, ahol az emberek a fejlett nyugati kultúrákhoz
képest jóval alacsonyabb életszínvonalon élnek, az
adományozás elfogadottabb, mint a világ másik felén.
Általánosságban megfigyelhető, hogy az ázsiai orszá‑
gokban a lakosság havi 10 dollár körüli összeget fordít
erre a célra. Ez részben a kultúrájukból fakad: ebben
a régióban az adományozás már századok óta az élet
része. Emellett ezen országok lakosságából még a tehe‑
tősebbek is (akik életszínvonalukat tekintve a nyugati
középosztálynak felelnek meg) támogatják a „szegény
rokonokat”, így szociálisan érzékenyebbek a világ
problémáira.
Ezzel szemben Amerikában és Európában a havi
átlagadomány összege szintén 10 dollár körül mozog,
azaz a magasabb életszínvonal ellenére is hasonló
a jótékonykodás mértéke, mint a keleti térségben.
Azonban a fejlett országokban is megfigyelhető az
emelkedés: a gyermeknevelésben már tudatosabban
figyelnek a szülők arra, hogy a következő generációk
aktívabban járuljanak hozzá a természeti kincsek
védelméhez.

Elgondolkodtató:
a World Giving
Index adományozási
toplistáján a világ
legnagyobb gazdaságai,
azaz a G20 országok
közül mindössze
5 szerepel az első
20 között
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© Fotó: Fejes Bence

Minősített WWF plüsseid minden nap emlékeztetnek
arra, hogy elkötelezted magad a természetvédelem
mellett.

Magyarország három éve a 135-ös
lista a 62. helyén állt: a megkérdezetteknek csupán 24%-a adományozott az elmúlt hónapban. Az 50 év
felettiek adományoztak legtöbbet,
30%-ot, a 30-49 évesek százalékai
is csaknem ugyanannyi, 29% volt,
míg a 15-29 éves fiataloké 21%.
Ezek az adatok némi csökkenést
mutatnak 2012-höz viszonyítva.
(World Giving Index, 2014)

Látogatás az
Orinoco bölcsőjébe



Egy évtizede izgalmas, összetett és a maga nemében úttörő
programot indított a WWF Kolumbia a venezuelai határ
melletti Inírida térségben: helyi bennszülött közösségekkel
és hatóságokkal együttműködve, a vezetőket továbbképezve,
fenntarthatóbb bevételi forrásokat kialakítva vágtak neki
az ikonikus vizesélőhely megóvásának. Úgy tűnik, sikerrel.
A terület a projektnek köszönhetően mára védettséget élvez, és
egyre több helyi lakos fordul természetkímélő megélhetés felé.

©Fotó: Joó Zsófia, WWF Magyarország

Kik a természetvédelem igazi hősei?

Mi a helyzet
hazánkban?
A volt szocialista országokról elmondható,
a havi adományok összege átlagosan
5 euró körül mozog. Ennek többek között
történelmi okai vannak: a szocializmus
évtizedeiben szocializálódott generációk
életében meg sem jelent a társadalmi felelősségvállalás e formája.

egy ilyen közösség áll a hátunk mögött,
hogy nem csak nekünk fontos a természetvédelem, hanem Neked is! Te nem
csak egyetértesz a céljainkkal, hanem
aktívan ki is veszed a részed abban, hogy
elérjük ezeket. Erre mi nagyon büszkék
vagyunk!
Építsünk továbbra is együtt egy olyan
világot, amiben az ember harmóniában él a természettel – mert együtt ez
is lehetséges!

Szerző: Bogschütz Dániel
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A munka nem volt könnyű: az ásványi anyagokban igen
gazdag területen borzasztó károkat okozott a bányászat,
a bennszülöttek egyrészt túlhalászták a folyókat, és
egyre növekvő ütemben irtották az őserdőt, másrészt
nem ismerték a számukra elérhető pályázati lehető
ségeket, nem voltak tisztában a térségben megbúvó
lehetőségekkel. A WWF Kolumbia ezért kapcsolatba
lépett mind a 19 közösséggel, meggyőzte őket, hogy
együtt mindenki számára élhetőbb és – nem utolsósorban fenntarthatóbb – megélhetést érhetnek el.
A kezdeti gyanú és óvakodás az első években eltűnt,
a közösségek vezetői számos szakmai továbbképzésen
vettek részt, ahol a WWF szakértői a projektmenedzsment és érdekérvényesítés alapjaira, tárgyalástechnikára, ügyintézésre tanították őket. A következő mérföldkő már az volt, hogy a terület ramsari védelem
alá helyezését már ne a WWF, hanem a közösségek
indítványozzák, és érjék el.

Az Inírida térség globális
példaként szolgál:
a természetvédelem
áll nyerésre a gazdasági
érdekekkel szemben

A Mavecure sziklák a terület ikonikus
látványosságai, az egész tájat uralják.
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© Fotó: Viviana Londoño, WWF Kolumbia

Te, aki rendszeresen adományozol
a WWF Magyarországnak, igazi hős
vagy a szemünkben: adományod nélkül
nem tudnánk ennyire hatékonyan védeni természeti értékeinket. Ráadásul Te
nem elégszel meg azzal, hogy évente
egyszer gondolsz ránk az adóbevallásodban, hanem havi rendszerességgel
segíted a munkánkat.
Nekünk, pandáknak, szakmai munkánkhoz nap mint nap erőt ad, hogy

Mindenképpen üdvözlendő, hogy Magyarországon az elmúlt 25-30 évben egyre
erősebb az adományozás kultúrája. Kortól,
nemtől és anyagi helyzettől függetlenül az
emberek életének része lett az, hogy hozzájárulnak azoknak a társadalmi-szociálistermészeti problémáknak a megoldásához,
amiket a civil szervezetek a zászlajukra tűztek.

Látogatás az Orinoco bölcsőjébe
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©Fotó: Joó Zsófia, WWF Magyarország

1
Naplemente az Inírida folyó felett.

©Fotó: Joó Zsófia, WWF Magyarország

Ez 2014-ben meg is történt, ami önmagá
ban hatalmas siker, azonban – stratégiai
szinten – csak az első lépések egyike volt
a több országon átnyúló, természetvédelmi
szempontból felbecsülhetetlenül értékes
Orinoco-Amazonas közös ártere megmentésének folyamatában. Nem csak Kolumbiában,
hanem a szomszédos országokban is sok
munkára és elszántságra van szükség, míg
a terület megkapja a megérdemelt figyelmet
és védelmet. A kezdet viszont biztató.



A WWF Kolumbia szakemberei évek óta együtt
dolgoznak a helyi törzsekkel.

Ezt az elképesztő gazdagságú vizesélő
helyet, hatalmas szerencsével, alkalmam
volt megismerni. Nyáron másfél hónapig
a WWF Kolumbia bogotai irodájában dolgoztam, de az utolsó héten csatlakoztam az
Iníridába utazó forgatócsapathoz. A bennszülöttek végtelenül kedvesek, a dzsungel szinte
felfoghatatlanul életteli volt, egy életre szóló
élménnyel gazdagodtam. A WWF Kolumbia
helyi munkája pedig példaértékű. Inspiráló
volt látni helyiek és természetvédők közös
erőfeszítését, hogy ezt a földi paradicsomot
méltó állapotban őrizzék meg az utókor
számára!

A ramsari egyezmény az egyik legré
gebbi nemzetközi természetvédelmi
egyezmény, melyet egy iráni kisvárosban, Rámszarban, fogadtak el 1971-ben.
Célja a vizesélőhelyek megőrzésének
elősegítése. Jegyzékében minden
résztvevő állam legalább egy vadvizes
területe szerepel. Kolumbiának az
Inirída a 6. ramsar területe.

Szerző: Joó Zsófia
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