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A világ tüdejének számító Amazo-
nas esõerdõi nemcsak levegõtisztí-
tó szerepük miatt értékesek. A fo-
lyóóriás mentének õserdõi már
Dél-Amerika fontos biztonságpoliti-
kai kérdésének is számítanak.

Január végén a baloldali brazil el-
nök, Luis Inácio Lula da Silva rendkívü-
li intézkedéseket hozott a világ tüdejé-
nek számító Amazónia esõerdõit pusz-
tító legális és illegális fakitermelés és er-
dõégetés ellen. Szövetségi rendõröket
és környezetvédõket küldött a veszé-
lyeztetett területekre, mert így akarják
elejét venni, hogy a földmûvelõk és az
állattenyésztõk folytassák az illegális er-
dõégetést. De szakértõk megállapítot-
ták, hogy 2007 utolsó öt hónapjában
3200 négyzetkilométerrel csökkent az
erdõterület: míg augusztusban még
„csak” 243 négyzetkilométernyi erdõt
vágtak ki, addig decemberben ez már
948 négyzetkilométerre nõtt.

Gary Duffy, a BBC spanyol változa-
tának Sao Pauló-i tudósítója elmondta,
a brazil elnök az elmúlt néhány év alatt
hiába ünnepelte többször is az erdõte-
rület pusztításának csökkenését, a kör-
nyezetvédõk inkább a piaci körülmé-

nyeknek tulajdonították az átmeneti
változást, és biztosra veszik, hogy a
tendencia hamarosan megfordul. A
szója csökkenõ világpiaci ára miatt a
földmûvelõk nem növelik a megmû-
velhetõ területet, de biztosak benne,
egy újabb áremelkedésnek ismét az
õserdõk látják a kárát. Lula úgy ellen-
érvelt, azért nem nõ majd az erdõpusz-
títás mértéke, mert a hatalmas és már
kiirtott területeken folytatnák a ter-
mesztést. A környezetvédõk Lula ta-
valy indított gazdaságélénkítõ prog-
ramjában is látnak olyan kockázatokat,
amelyeknek egyenes következménye
az erdõterület pusztítása: egy éve a
brazil államfõ megállapodott a környe-
zetvédõnek kikiáltott etanol-program-
ról az ifjabb Bushsal. Castro és a vene-
zuelai Hugo Chavez szerint nem védi a
környezetet a bioüzemanyag-termelés,
éppen ellenkezõleg, a kõolaj kiváltásá-
ra elõállított etanolhoz - ahogy fogal-
maztak - a fél világot fel kell szántani
az élelmiszernövényekhez szükséges
földterület rovására. Duffy egy másik
elgondolkodtató adatot is közölt: a
brazil állam évente közel egymilliárd
tonna üvegházhatást kiváltó gázt bo-
csát ki, ennek 75 százaléka pedig a fa-

kitermelés révén kerül a levegõbe. A
természet visszavágott: egy brazil bio-
lógus azért aggódik a malária újbóli
terjedése miatt, mert a szúnyogok
gyorsan alkalmazkodtak a vegyszerek-
hez. Az éghajlatváltozás és a fakiter-
melés miatt most már ezt a betegséget
is nehéz felszámolni a folyóóriás men-
ti országokban, pedig Peruban negy-
ven éve teljesen felszámolták.

A másik problémakör a többek kö-
zött Ecuador esõerdeiben élõ indiánok
életterének megsértése, hiszen az ott
dolgozó kõolaj-kitermelõ cégek kör-
nyezetszennyezõ tevékenysége tönk-
reteszi kultúrájukat. Bár az érintett vál-
lalatok ezt cáfolták, Ecuador elnöke
2006-ban kitiltotta országából a kör-
nyezetszennyezéssel és szerzõdéssze-
géssel vádolt egyik amerikai céget. Az
Amazonas vidéke biztonságpolitikai
szempontból is elõtérbe került: A Ko-
lumbia és Ecuador között kirobbant
határkonfliktus elõtt a kolumbiai csa-
patok az õserdõben csaptak le a kábí-
tószer-csempészettel is foglalkozó ra-
dikális marxista gerillaszervezetre, a
FARC-ra.
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A kiirtott esõerdõk bosszúja

Február másodika volt a Vizes Élõhe-
lyek Világnapja. 1971-ben ezen a na-
pon írták alá Ramsarban a vizes élõhe-
lyek megóvásáról szóló megállapodást.
A WWF Magyarország azért küzd, hogy
a vizes élõhelyek megmentésével ne
csupán a természeti értékek, de a min-
denki számára létfontosságú ivóvízbá-
zisok is megmaradjanak.

A Ramsari Bizottság idén arra hívja
fel a figyelmet, hogy bolygónk vizes
élõhelyei nem kizárólag a gazdag élõvi-
lág létét szolgálják. Számtalan olyan or-
szág van a Földön, ahol ezek a területek
szoros összefüggésben vannak a min-
denki számára létfontosságú ivóvízbá-
zisokkal. A vizes élõhelyek szennyezé-
se és eltûnése nemcsak a lakosság ivó-
vízellátását veszélyeztetheti, hanem az
itt élõ halak állapota az ezeket fogyasz-
tó emberek egészségét is befolyásolja. 

Két ramsari terület, a Duna menti Ge-
menc és Béda-Karapancsa, kiemelten
fontos számunkra. Gemenc Közép-Kelet-
Európa egyik utolsó és legnagyobb össze-
függõ ártéri erdejének ad otthont. A hal-
ban gazdag holtágak bõséges táplálékkal
látják el a madárvilágot, melynek fontos
képviselõi például a gémfélék és a fekete
gólyák. A Béda-Karapancsa tájegység kü-
lönlegességei a ma is mûködõ fokok és a
száz évnél idõsebb ligeterdõk, ahol szám-
talan denevérfaj és több pár réti sas él. 

Ezeket a ramsari területeket és a
Duna menti ivóvízbázisokat is veszé-
lyeztetik azok a tervek, melyek a Du-
na medrének átalakítására koncent-
rálnak. A beavatkozások célja, hogy
teherszállítási célú hajózás biztosítá-
sára közlekedési útvonalat alakítsa-
nak ki a folyó hazai szakaszain – még
ott is, ahol a Duna medre erre alapve-
tõen nem alkalmas.
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Olvad a hó egy virág kelyhében
Amilyen gyorsan jött úgy tûnik is
Csak kicsit bolondozott a téllel
Szórakozott megint az április

Tréfás kedvében elfelejtette
Aztán megkergette a Napot is
Fagyott virágnak nem lesz termése
Újra lehet vetni a magot is.
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