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lehetetlen. Nem a világ nemzeti kormá-
nyai fogják elhozni a szükséges válto-
zást, hanem egy társadalmi mozgalom.
Ezért volt fontos az, hogy megnyertünk
nagyvárosokat, cégeket, és a lakosság
támogatásával értük el a kitûzött részcé-
lokat, mert a társadalmat, a helyi közös-
ségek lakóit nem lehet kihagyni ezek-
bõl a döntésekbõl.

Jó példa erre az, hogy az amerikai
kormány (George W. Bush elnöksége
alatt) nem ismerte el a klímaváltozást,
miközben regionális szinten például
Kalifornia állam magáévá tette és tettek
is a helyzet javításáért.

– És mi van az ökonomikus szemlé-
lettel?

– Az egész jelenlegi pénzügyi krízist
a természet sínyli meg legjobban. A ter-
mészetpusztító folyamatoknak addig
nem lesz vége, amíg  a természetnek
nincs ára. Gazdaság, környezet, társa-
dalom, ez a három a fenntartható fejlõ-
dés legfontosabb pillére, csak az nem
mindegy, hogy melyiktõl függ a másik.

A gazdaság nap mint nap lerombol a
természet pillérébõl egy darabot. A ma
divatos fenntartható fejlõdés modelljé-
ben egyenrangú a három pillér, de a va-
lóságban a fejlõdési folyamatok a ter-
mészet kárára valósulnak meg. Ha ez a
folyamat nem változik, elõbb-utóbb
odavezet, hogy a természet pillére oly-
annyira meggyengül, hogy magával
rántja a gazdaságot és társadalmat.

A gazdaság és társadalom tartópillé-
reit a természetre kell alapozni! Például
legyen olyan magas az erdõ értéke egy
autópálya építésénél, hogy csak az er-
dõt elkerülõ nyomvonalon érje meg az
építkezés. Mert hosszú távon mi az em-
beriség érdeke? Az erdõnek, mint öko-
szisztémának szolgáltatása, vagy az au-
tópálya elõnye?

Egy felmérés szerint régen életünk
hetven százalékát töltöttük azzal, hogy az
alapvetõ szükségleteinkért dolgozzunk.
Étel, ital, lakhatás, ilyesmire gondolok.
Ma már ezeket csak huszonöt százalék-
nyi idõráfordítással állítjuk elõ. A felsza-

badult idõben olyan tevékenységeket
folytatunk, melyek eszközigényének elõ-
állításához óriási energiát használunk fel.
Gépkocsi, repülõ, luxustermékek stb. A
fogyasztói  szemlélettel nem tartható fent
a fejlõdés ésszerû keretek között. 

Nekem fontos volt az IUCN-ben,
hogy ne úgy viselkedjek, mint egy föld-
tulajdon nélküli NGO, aki kívülrõl köny-
nyen köp a más levesébe. Mielõtt ítél-
kezik, nyilatkozik, vegye fel a kapcsola-
tot a terület kezelõjével, tulajdonosával,
erdésszel, vadásszal. 

– Elérkeztünk a CIC-hez. 
– Igen. E hárombetûs rövidítés pon-

tos jelentése: Nemzetközi Vadászati és
Vadvédelmi Tanács. Csak Európában
hétmillió szervezett vadász van. Azt hi-
szem, a vezetõkeresésnél azért gondol-
tak rám, mert nemzetközi ismertségem
nemcsak a természetvédelemre korláto-
zódik, és széles körû tapasztalataim
elengedhetetlenek ebben a munkakör-
ben. Ne a politikától várjuk a megol-
dást. Az ésszerûtlen növekedésnek vé-
get kell vetnünk. Új gazdasági rendet
kell teremtenünk, ahol az erdõ szolgál-
tatásainak is megvan az ára. Ezeket a
társadalom fizesse meg.

Például München ivóvízellátását adó
vízgyûjtõ területeken a gazdálkodók
240 eurót kapnak hektáronként azért,
hogy ne mûtrágyázzanak. Ennek követ-
keztében nem kell tisztítani, kezelni a
vizet, mielõtt a hálózatba engedik.
Olyan adapter szerelhetõ fel a csapok-
ra, mellyel közvetlen szódavíz állítható
elõ, így a göngyöleg is kiiktatható. Mu-
száj, kötelezõ elmozdulnunk a helyes
irányba. 

– Sok sikert, és jó egészséget kívánok
munkádhoz. 

Pápai Gábor

„A Mi Erdõnk, honlap a Sóstói-erdõért”
címmel egy újonnan létesült weblapra
kattinthatunk. A honlap részletes ismerte-
tést ad a nyíregyházi Sóstói-erdõrõl és a
vele kapcsolatos minden fontos informá-
cióról, ismeretrõl. Az érdeklõdõ képekkel
gazdagon illusztrálva ismerheti meg az er-
dõben elõforduló fás és lágy szárú nö-
vényfajokat, a védett növényeket és a
gombákat. Külön említést érdemel a törté-
nelmi térképekkel illusztrált történeti rész,
mely az erdõ mai képének megértését se-
gíti elõ. A honlapot az E-misszió Termé-
szet- és Környezetvédelmi Egyesület hoz-
ta létre azzal a céllal, hogy az erdõ iránt ér-

deklõdõk, vagy éppen az erdõért tenni
akarók bõvíthessék ismereteiket, tájéko-
zódhassanak a legfrissebb hírekrõl, ese-
ményekrõl, sõt saját tapasztalataikat, ész-
revételeiket is megoszthassák másokkal.
Természetesen, ha valaki csak kirándulni
szeretne egyet, a honlap tökéletes alapot
nyújt ahhoz, hogy az ember elõzetes is-
meretekkel felvértezve vághasson neki a
szabadban eltöltött napnak. A hasznos in-
formációk címszó alatt megtekinthetõk
menetrendek és térképek is.

Természetesen a terület és szûkebb
környezetének természetvédelmi hely-
zetével, feladataival és a korábbi ta-

pasztalatokkal is megismerkedhet a
honlapra látogató.

A honlap szerkesztõi külön hang-
súlyt fektetnek arra, hogy a téma iránt
érdeklõdõk megismerhessék a terüle-
ten zajló erdõgazdálkodás alapvoná-
sait. Rendkívül fontos hangsúlyozni,
hogy a honlap nem mélyíti a sok eset-
ben kétségtelenül meglévõ árkot az er-
dõgazdálkodás és a természetvédelem
között, hanem pont az árok áthidalását
tûzte ki célul. Ezen törekvéseket tá-
masztja alá a terület állami tulajdonú er-
deinek kezelõjével, a Nyírerdõ Zrt.-vel
való együttmûködés is.

A honlap a http://www.sostoier-
do.hu/ címen tekinthetõ meg.

Korda Márton

A Sóstói-erdõ a világhálón




