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Az év fája a közönséges boróka

A parlagi sas az év madara
A világszerte veszélyeztetett ragadozó madár hazai védelmét az Európai Unió is támogatja
Idén a parlagi sast választotta az „Év
madarának” a Magyar Madártani Egyesület elnöksége. A ritka ragadozó
madarat több nemzetközi egyezmény,
hazánkban pedig a legmagasabb védelmi kategória óvja: eszmei értéke 1 millió Ft. A faj megõrzését a Madártani
Egyesület védelmi programján keresztül az Európai Unió csaknem 100 millió
forinttal támogatja, LIFE Nature elnevezésû természetvédelmi alapjából.
Az uniós és hazai pénzügyi forrásoknak köszönhetõen az MME szakemberei
hamarosan újabb mûholdas jeladókat
szerelnek fel fiatal parlagi sasokra, melyekkel kideríthetik, hogy miért pusztul
el egyéves koráig a madarak mintegy
60%-a. Az Egyesület munkatársai a fiatal
sasok legfontosabb gyülekezõ helyein
téli etetéssel próbálják jó kondícióban és
biztonságos helyen tartani a tapasztalatlan madarakat. Egyes fészkekhez automata kamerákat helyeznek majd el, így
amellett, hogy új információkhoz jutnak,
az internet segítségével a nagyközönség
is bepillantást nyerhet a rejtõzködõ madarak életébe.
A parlagi sas védelméhez immár évtizedek óta hozzátartozik, hogy tavasszal megkeresik a hazánkban költõ
párok fészkeit és az év során folyamatosan ellenõrzik a költések elõrehaladását. Egyes helyekre mûfészkeket
építenek a sasoknak, hogy elõsegítsék

megtelepedésüket, a legveszélyeztetettebb fészkeket pedig folyamatosan
õrzik. Mivel évente több tízezer védett
madár – köztük néhány parlagi sas is –
elpusztul áramütés következtében,
ezért a legveszélyesebb elektromos
oszlopokat az MME által készíttetett
madárvédõ szigetelõpapucsokkal látják
el az áramszolgáltatók.
A parlagi sasok éppen ilyenkor, január végén, február elején kezdik el
építeni új fészküket. A parlagi sas évének elsõ akciójaként a hazánkban
telelõ sasok számbavételére civil természetvédelmi szervezetek országos felmérést szerveztek. Január második hétvégéjén 142 önkéntes nézte át a sasok
legkedveltebb élõhelyeit, ahol összesen
279 példányt számoltak meg. 209 rétisas mellett 67 parlagi sast, valamint a
hazánkban ritka fekete és szirti sasok
egy-egy példányát is megfigyelték. Az
ornitológusok szerint biztató jel, hogy

évrõl évre egyre több parlagi sas tölti a
telet hazánkban, így talán csökken a dél
felé vándorlás közben a Balkán-félszigeten elpusztuló sasok száma.
A Magyarországon költõ 75 páros
növekvõ parlagisas-populáció kontinensünkön Oroszországot követõen a
legnagyobb, így megõrzése kulcsfontosságú a faj európai fennmaradása
szempontjából.
A parlagi sas elterjedési területe Közép- és Délkelet-Európától egészen a
Bajkál-tóig
húzódik,
azonban
költõterületei szórványosak, és a faj világállománya a XX. században drasztikusan csökkent. A Kárpát-medence a
parlagi sas elterjedésének nyugati határa, így 2004-ben hazánk és Szlovákia
csatlakozásával az Európai Unió parlagi
sas állománya a korábbi 2 párról 120
párra emelkedett, amelybõl 75 pár Magyarországon költött, nem véletlen hát
a közösségi támogatás.
További információ:
Horváth Márton,
Tel: (30) 525-40-71, Fax: (1) 275-62-67,
e-mail: mhorvath@nhmus.hu,
www.imperialeagle.hu
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
1121 Budapest, Költõ u. 21. ,
Tel: (1) 275-62-47,
e-mail: mme@mme.hu

A harmadik oldal

E

rdészek mondjuk magunkról, hogy hosszú távra
gondolkodunk. A tetteink mindig visszatükrözik ezt
az általános megállapítást? A tartamos erdõgazdálkodás, a fenntartható erdõkezelés régi elgondolásai
szakmánknak, mely meg-meg újul az éppen aktuális korszakban. A megújulás szükséges. Az értékek megtartása és
fenntartása kötelezõ. Ehhez szükségünk van energiára.
Megújuló energiára. A szolgáltató erdõgazdálkodás, hosszú
távon, tartamosan, fenntartható módon biztosíthatja szakmánk jelenét és jövõjét. Vajon gondolkodásunk, tetteink is
megújulnak-e? Felismertük-e, hogy itt az idõ a tettekre?
Megint lépéshátrányba kerültünk? Vagy már ott is vagyunk? A kereskedelem tárgya és lehetõségei a piac szeszélyeinek kitettek. A társadalom részére történõ szolgáltatás
hosszú távú lehetõség. Azok számára, akik felismerik.
Mindig megújuló ötletekkel, gondolatokkal, tettekkel. Az
erdészek számára a labdát feldobták. Az energia labdát.
A megújulóét. A megújuló energia és üzemanyaga a fa, az
érdeklõdés középpontjába került. Került csak számunkra
már inkább negatív elõjellel. „FAÉGETÕK!”, kiabálták be a
tisztelt ház plenáris ülésén, üzenve az erdészeknek. Már
megint rosszul csináltunk valamit. Magyarázkodhatunk.
Nem az erdõ, nem a fa, a mezõgazdaság, a fû, a szalma,
az az igazi alapanyag, került a köztudatba. A megújuló
energiaforrás piacán lemaradóban vagyunk. Pedig az
erdõtelepítési teljesítményünk világra szóló. Az energia
erdõ, energia ültetvény még sincs a törvényünkben nevesítve. Így pályázni sem lehet. Nem újultunk meg, lemaradtunk. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv, mely 2007-2013 közötti idõszakban felfoghatatlan mennyiségû fejlesztési pénzt
tartalmaz, vajon tartalmazza-e a fát, mint alapanyagot?
Az energia támogatása benne van, ezt az illetékesek elintézték. Vajon a mi illetékeseink is elintézték, hogy benne
legyen az erdõgazdálkodás, a közcélú támogatás? Írjam
tovább? Megújultunk-e a szemléletünkben, a vezetõi magatartásunkban, a munkahely teremtési felelõsségünkben,
a jogszabályainkban, a tudomány és oktatás területén, az
ismeretterjesztés, a közönségkapcsolati tevékenységünk területén, az erdészeti költségvetés növelése területén, az
erdõfenntartási járulék áldatlan helyzetén való módosításban, az állami tulajdonú erdõk kezelésére egységes
stratégia kidolgozásában, a magán tulajdonú erdõk jelentõs részének mûködésképtelenségének felszámolásában?
Úgy látszik a megújulás szükséges és elkerülhetetlen az erdészet területén dolgozó többség érdekében, a vezetõk
felelõsségével. És nem csak az energia terültén. Tagságunk
várakozással és elvárással tekint a jövõbe.
Ormos Balázs
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