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Öt ország és a Világbank támogatásával
nemzetközi pénzügyi alap létesült az
afrikai kontinens ôserdeinek megóvá-
sára. A világon minden évben Belgium
területének háromszorosával megegye-
zô méretû erdôterület pusztul el.

Százmillió dolláros nemzetközi
program indul, hogy megakadályozza
Afrika trópusi területein, a Kongó-me-
dencében található ôserdôk további el-
tûnését, vagy legalább az országok kö-
zösen megpróbálják csökkenteni a
pusztulás mértékét. A veszélyeztetett
régióhoz tartozik Kamerun, a Kongói
Demokratikus Köztársaság, Gabon és a
Középafrikai Köztársaság is. Ezekben
az országokban a népesség növekedé-
se, a fakitermelés, az olajmezôk feltárá-
sa és más bányászati tevékenységek kö-
vetkeztében minden évben 0,6 száza-
lékkal kisebb lesz az ôserdôk területe.

A Világbank jelentése szerint a térség-
ben mintegy ötszázmillió ember él köz-
vetve vagy közvetlenül az ôserdôkbôl.
„A programban részt vevô ország gaz-
dasága alapvetôen a természeti erôfor-
rásokra épül, így hosszú távon egyik
sem engedheti meg magának ezek ki-
zsákmányolását” – fogalmaz a jelentés.

A segítségre szükség is van, hiszen a
brit Guardian címû napilap a johannes-
burgi környezetvédelmi konferencia al-
kalmából készített összeállítása szerint
tizenöt éven belül akár ötödével is csök-
kenhet majd a térség erdeinek területe.
A lap úgy fogalmaz, hogy egy évtized-
del ezelôtt még „gyakorlatilag érintet-
len” volt az ôserdô területének nagy ré-
sze, de mára – elsôsorban az illegális fa-
kitermelésnek köszönhetôen – a helyzet
alapvetôen megváltozott. Ez különösen
azért káros, mert a bevételekbôl az érin-

tett államok sem részesülnek. A legtöbb
esetben, ráadásul a kitermelést végzô
munkások a helyszínen általában kiirt-
ják az ott található nagyobb emlôsöket,
és elûzik a lakosságot is. Emiatt veszély-
be kerültek vagy már a kihalás szélére
sodródtak olyan állatfajok, mint a
bonobo csimpánz, a gorilla, a mandrill
vagy az erdei elefánt. A Guardianban
közöltek szerint például a Kongó-me-
dence egykor kétmilliós csimpánz fau-
nája mára tizedére apadt. A gorillákból
is csupán néhány ezer található. Egyelô-
re megoldatlan problémát jelentenek az
útépítések is. Az ôserdei utak mentén ál-
talában hamar megjelennek az illegális
fakitermelô cégek és a vadászok is, fo-
kozatosan újabb területeket vonva „ter-
melés” alá. Hiszen ha út van a dzsungel-
be, akkor mindenki látja egykor a mély-
ben rejtett kincseit. BBC

Pusztulnak az ôserdôk Afrikában

Kerék Imre:

ERDÔ
Gombaillatú félhomály.
Fák agancsa döf a magasba.
Égszíntollú mátyásmadár
röppen lengô égerfagallyra, –

éppen csak megrezzen bele
az aljnövényzet sûrû csöndje.
Forrás siet a völgybe le,
kerek kavicsokon csörögve.

Szônyegén süppedô avarnak
barnahátú ôzek inalnak.
Rézsút egy-egy sugárköteg

behull, de már nônek az árnyak
s hûs hullámaival a tájat
elönti lassan a szürkület.

Erdôtörvény az afrikai
országokban
1990 óta van új erdôtörvény Afrika 23 or-
szágában, 12 másikban pedig ennek elô-
készítése folyik. Kidolgozásában a kö-
vetkezôket kívánják érvényesíteni:

– növelni a követelményeket az er-
dôgazdálkodás országos és egyedi ter-
vezésében. A hangsúlyt a kitermelésrôl
a védelem felé kell eltolni–

– fokozni kell a magán erdôbirtoko-
sok lehetôségeit, számukra ösztönzôket
kell teremteni, fôleg az ültetvényes er-
dôgazdálkodás felé;

– javítani kell a kormányzati szervek

irányítómunkájának ellenôrzését, csök-
kenteni a kormányszervek erdôterületek
megváltoztatására irányuló tevékenységét;

– a központi erdészeti irányítást de-
centralizálni kell, nagyobb beleszólást
kell engedni civil szervezeteknek és
birtokos-közösségeknek.

(Forests, Trees and People
Newsletter, 2002. 46. sz. 5–12. o.)

Ref. Dr. Szodfridt István

Országos Ifjúsági 
Vadászvetélkedô 
Az OMVV tizenegyedik alkalommal
rendezte meg 8 erdészeti, illetve mezô-
gazdasági szakközépiskola (Barcs,
Csongrád, Eger, Hajdúböszörmény,
Mátrafüred, Sopron, Szeged, Szombat-
hely) három fôs csapatai számára.

15 versenyszámban mérték össze a
versenyzôk a tudásukat.

A zsûriben a Debreceni Egyetem, a
Nyírerdô Rt., Hajdú-Bihar megyei Vad-
gazdálkodók és Vadászok Szövetsége
és a Hajdú-Bihar megyei FM Hivatal Va-
dászati és Halászati Felügyelôsége kép-
viseltette magát. A Nyírerdô Rt. képvise-
lôje Bartucz Péter volt.

Egyéni verseny:
1. Ábrahám István: Nyugat-Magyar-

országi Egyetem Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola és Kollégium

2. Zolnai Sándor: 
3. Bajkán János:, mindkettô a Szé-

chenyi István Mezôgazdasági Szakkö-
zépiskola és Szakmunkásképzô Intézet
(Hajdúböszörmény) versenyzôi

2003-ban a verseny Barcson, a
Drávavölgye Középiskolában kerül
megrendezésre.

Török Henrik

1849. október 6.
A szabadságharc 1948–1849 Alapítvány
és a KEFAG Rt. a Nyíri Erdészháznál tar-
totta hagyományos megemlékezését a
szabadságharc vértanúinak emlékére.

Dr. Szécsi Gábor polgármester ünne-
pi beszéde után a Bácsmegyei Huszár-
bandérium és Tüzér üteg adott mûsort.

A megemlékezés után megkoszorúz-
ták az aradi vértanúk és az alapító
Szulyovszky László emlékhelyét.

’48-as huszársír Kálnokon


