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Elképzelhetô, hogy egy évtizeden belül
már nem lesz megvédendô trópusi esô-
erdô – figyelmeztet egy kutató. A faki-
termelés és bányászat jelentik a közvet-
len veszélyt. Ezeket fokozza a kedve-
zôtlen éghajlati változás, amely keve-
sebb esôt jelent a megmaradó erdôré-
szeknek, illetve az azok fenntartását
elôsegítô fajok kihalása.

James Alcock professzor szerint ha a
jelenlegi mezôgazdasági, bányászati és
fakitermelési szokásokon nem változ-
tatnak, akkor az Amazonas erdôi 10–15
éven belül visszafordíthatatlan károso-
dásokat szenvedhetnek. A jelenlegi, évi
1%-os erdôirtás az Amazonas-folyó er-
dôit egy évtized múlva eljuttathatja arra
a pontra, ahol már nem képes az ön-
fenntartásra.

További jelentôs esôerdôk találhatók
még Délkelet-Ázsiában, illetve Afriká-
ban, a Kongó folyó mentén. Az esôer-
dôk számára alapvetô fontosságú a na-
pi csapadék megfelelô mennyisége,
amelyet azután az egészséges vegetáció
visszajuttat az atmoszférába. Ennek hiá-
nyában gyakoribb a vízvesztés és az er-
dô egyensúlya is nagymértékben insta-
billá válik.

Alcock elmélete szerint az esôerdôk
teljesen kipusztulnának mintegy 40–50
év múlva. Ez eltér a kutatók általános
véleményétôl, amely ezt 75–100 évre
becsüli.

Egyes elméletek szerint az esôerdôk
egyes részeit kellene megmenteni.
Alcock ezt sem fogadja el: „az egyen-
súly felborításával kevesebb esôre len-
ne szükség, kevesebb esô több erdôtü-
zet eredményezne, amely a fennmara-

dó részek egyensúlyára még nagyobb
veszélyt jelentene”.Alcock az angol és
amerikai geológiai szervezetek együttes
konferenciáján számolt be eredményei-
rôl, a „Föld rendszerének folyamatai”
címmel. Reméli, hogy további kutatáso-
kat végezhet e tárgyban az Amazonas
vidékén vagy valamelyik, azon a terüle-
ten már adatokat gyûjtött kollégával.
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Veszélyben az Amazonas esôerdôi

Harci zajtól hangos a franciaországi
Gironde megye: a vadászok és a halászok
egy roppant kellemetlenné vált beto-
lakodóval küzdenek. A néhány éve
szerencsétlen véletlen folytán behurcolt
nagyméretû amerikai békafaj, a bikabéka
(Rana catesbeiana) hihetetlen mérték-
ben elszaporodott, s kíméletlenül pusztít-
ja a vidék ôshonos fajait: a rákféléket, a
vízi teknôsöket, a siklókat, a vízimadarak
csibéit, a kacsákat és így tovább.

A bikabéka valóságos kis monstrum:
a nôstények hossza a 25 centimétert,
súlya akár az 1 kilogrammot is megha-

ladhatja! Olaszor-
szágban és Hol-
landiában, ahová
az 1960-as évek-
ben betelepítették,
minden más, ko-
rábban ott élô bé-

kafajt kipusztított. A francia hatóságok
(a Halászati Minisztérium utasítására)
elrendelték ugyan a kártékony állat kiir-
tását, ám az elektromos halászattal való
próbálkozások eddig nem hozták meg
a kívánt eredményt. Ami a vadászokat
illeti, ôk egyszerûen lepuffantják a bé-
kákat, ám ez a módszer sem bizonyult
eddig elég hatékonynak.

(Science et Vie)
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Az Ipoly Erdô Rt. Kemencei Erdé-
szetéhez mûszaki vezetô és vezetô
könyvelô munkakörbe gyakorlattal
rendelkezô szakembereket keres.
Elsôsorban házaspárok jelentke-
zését várjuk, alkalmazás esetén a
család részére lakást biztosítunk.
A mûszaki vezetôi munkakör be-
töltéséhez erdésztechnikus, a ve-
zetô könyvelô munkakörhöz leg-
alább mérlegképes könyvelôi vég-
zettség szükséges.

Jelentkezni Hoffmann András erdé-
szetvezetônél lehet az alábbi címen:
Ipoly Erdô Rt. Kemencei Erdészete,

2638 Kemence, Fô út 274.
Telefon: 27/365-161; e-mail:
ipert_ke@mail.digitel2002.hu
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A részletes programot 2002.
február végéig a Helyi
Csoportok megkapják.




