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A díjat José-Maria Ballester, az Európa
Tanács Kulturális és Természeti Örök-
ség Igazgatóság vezetôje adta át Per-
sányi Miklós környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszternek.

Az 1965-ben alapított Európa Dip-
loma Európában a kiemelkedô jelen-
tôségû védett természeti területeknek,
elsôsorban nemzeti parkoknak nyúj-
tott legmagasabb nemzetközi elisme-
rés, afféle „kis világörökség”. A most
elnyert Diplomával Tihany olyan elô-

kelô társaságba került, mint pl. az
Abruzzo Nemzeti Park Olaszország-
ban, a Donana Nemzeti Park Spanyol-
országban, vagy a Peak District Angli-
ában. Ezekben a parkokban az egye-
dülálló természeti és táji értékek mel-
lett közös a területek kezelésének ki-
emelkedô színvonala és magas látoga-
tottsága.

Az Európa Diplomát az Európa Ta-
nács adományozza azoknak a színvo-
nalasan védett természeti területek-

nek, amelyek az európai természeti
örökség megôrzése szempontjából tu-
dományos és esztétikai értékeik alap-
ján kiemelt nemzetközi jelentôséggel
bírnak.

Európa 63-ik Diplomával kitüntetett
területe Tihany. Magyarországon eddig
az Ipolytarnóci Természetvédelmi Te-
rület és a Duna-Ipoly Nemzeti Park te-
rületén található Szénás-hegyek nyerte
el ezt az elismerést.

(KVM közlemény)

A Tihanyi-félsziget Európa Diplomát kapott

Hihetetlen tempóban folyik a brazíliai
esôerdôk irtása: 2001 és 2002 között
negyven százalékkal nagyobb területet
taroltak le, mint bármikor az utóbbi év-
tizedben. A legújabb mûholdfelvételek
szerint – szemben a 2001-ben megtisztí-
tott 18 166 négyzetkilométernyi terület-
tel – tavaly már 25 476 négyzetkilomé-
ternyi erdôség vált pusztasággá a ter-
môterületet növelô farmerek fairtó
igyekezete miatt – adta hírül a BBC.

A környezetvédô szervezetek nö-
vekvô aggodalommal figyelik, hogy a
fakitermelés ütemének kívánatos csök-

kenése helyett immár drámai mérték-
ben fogynak az esôerdôk, elsôsorban
az Amazónia déli részén gyorsan szapo-
rodó szójatermelô farmok érdekei és
profitéhsége miatt.

Jó hír, hogy az erdôirtás mérséklését
célzó javaslatait várhatóan már a jövô
héten elôterjeszti a brazil kormány. Ám
a BBC megjegyzi: az esôerdôk védelmét
hosszú idô óta szorgalmazó Marina de
Silva, az új környezetvédelmi miniszter
nincs könnyû helyzetben. Az erdôirtást
ugyan már pontosan nyomon követheti
Brazília sok millió dollárt érô mûholdja

és radarfigyelô rendszere, ám a lelkes
környezetvédô szervezeteknek a taka-
rékos költségvetésbôl annyi sem jutott,
hogy benzint vegyenek az autójukba, és
lefüleljék az illegálisan tevékenykedô
favágókat és farmereket. Emellett Brazí-
lia kaotikus igazságszolgáltatási rend-
szerében annyi a törvény adta kibúvó és
olyannyira eluralkodott a korrupció,
hogy a tettesek csaknem minden eset-
ben büntetlenek maradnak.

Az amazóniai esôerdôk adnak ott-
hont a világon élô valamennyi állat és
növény harminc százalékának, ám Bra-
zíliában már 243 ezer négyzetkilomé-
ternyi területtel, vagyis öt százalékkal
csökkent a fák élôhelye az utóbbi tizen-
öt évben.

(Magyar Nemzet)

Büntetlenül irtják a brazil
esôerdôket
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