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Együtt élni
a természettel
Fókuszban Nagyragadozók programunk

Köszöntő
© Tomas Hulik

KÖSZÖNTŐ
Az elmúlt fél évben hazai és európai szinten is közösen fejeztük ki: a természeti értékeink védelme mindannyiunk számára fontos. Több mint 70.000 ember állt ki a Csarna-völgy védelme mellett, ami így hazánk legnagyobb természetvédelmi
megmozdulásává vált. A Víz Keretirányelv megóvása kapcsán pedig az Európai Unió tagállamainak 375 ezernél is több
állampolgára jelezte, hogy meg kell állítani vizeink szennyezését, a vízi és vízparti természet károsítását. Ezek a sikerek is
azt jelzik, hogy a természet védelme olyan közös célunk, amiért egyre többen emeljük fel a hangunkat.
Az év első számában betekinthetsz a Nagyragadozók programunk eddigi alakulásába, végigvezetünk az elmúlt 20 év
mérföldkövein. De az eredményeink mellett olyan problémákat is bemutatunk, mint Görögország gyönyörű tengereinek
veszélybe kerülése az olaj- és gázkitermelés miatt, vagy hazánk táj- és vízgazdálkodási problémáit. Ismertetjük az ENSZ
Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete által 2018 októberében publikált legfrissebb jelentést, amely a globális átlaghőmérséklet 1,5 °C-os növekedésének következményeire hívja fel a figyelmet, és bemutatjuk a Pantone Színintézet által
2019-re kiválasztott év színére reagálva indított kreatív kampányunkat.
A legújabb WWF Magazinhoz tartalmas időtöltést kívánok, és számítunk rá, hogy továbbra is mellettünk állsz a bolygónk
jövőjéért folytatott küzdelemben!
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Tudtad, hogy Magyarországon is
élnek hiúzok?
Az illegális kilövések és emberi zavarás következtében azonban számuk mintegy
tucatnyi körülire csökkent. Örökbefogadásoddal most sokat tehetsz ezért a bojtosfülű ragadozóért. Támogasd Te is a WWF Magyarország Nagyragadozók programját!
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Hírek

Levegőhöz juthatnak vizeink?

került veszélybe a benne élő növényekkel és állatokkal –
többek között egy hiúzzal.

© Gálhidy László

2018 őszén az Ipoly Erdő Zrt. engedélykérelmet nyújtott
be egy kisvasút-fejlesztési beruházásra a fokozottan védett
Csarna-völgybe. Ezzel legnagyobb háborítatlan erdőnk

© iStockphoto.com_tobiasjo

MEGMENEKÜLT A CSARNA-VÖLGY!

Több mint 70.000-en álltak mögénk azon az aláírásgyűjtésen, amelyet azzal a céllal indított a WWF Magyarország,
hogy megóvja a Csarna-völgyet az infrastruktúra-fejlesztéstől, és az erdő megőrizhesse vadon jellegét. 2018. november
22-én egy mérföldkőnek számító lépés történt az ügyben:
Nagy István agrárminiszter utasította a terület vagyonkezelőjét, az Ipoly Erdő Zrt.-t a beruházás engedélyeztetésére vonatkozó kérelem visszavonására, egyúttal közölte: soron kívül
intézkedik arról, hogy a Csarna-völgy az állami erdőgazdaság
vagyonkezeléséből a természetvédelmi kezelő, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe kerüljön át.
Az agrárminiszter döntését követően az Ipoly Erdő Zrt. visszavonta a völgybe tervezett kisvasútépítési kérelmét, ezzel
a környezeti hatásvizsgálati eljárás hivatalosan lezárult. Együtt sikerült legnagyobb háborítatlan erdőnket megőrizni,
a völgy a ritka növény- és állatfajok zavartalan otthona maradhat. Ezzel az óriási eredménnyel a Csarna-völgy ügye
hazánk legnagyobb természetvédelmi megmozdulásává vált.

SIKER A PIRIN NEMZETI PARKBAN
A WWF Bulgária más természetvédelmi szervezetekkel karöltve az utolsó tárgyalást is megnyerte. A Pirin Nemzeti Park
kezelési tervébe 2017-ben bevezetett változtatásokat megfellebbezhetetlen határozatban vonta vissza Bulgária legfelsőbb

LEVEGŐHÖZ JUTHATNAK VIZEINK?

bírósága. A változtatások hatására a barnamedvéknek, szürkefarkasoknak és évszázados fenyőerdőknek otthont adó nemzeti
park 48%-át megnyitották volna a fakitermelés, valamint a Bansko síközpont új pályáinak és síliftjeinek kiépítése előtt.

Szerző: Berende Alexa

2010-ben azonban a Bansko és Dobrinishte városok felett elhelyezkedő,
síterületként funkcionáló részt a természetben okozott károk miatt kizárták
a magterületből, így az a világörökségi
helyszín pufferzónája lett.
A bíróság most a védett területekről
szóló törvényekre alapozta határozatát,
amely csupán a karbantartást, nem
pedig új sportlétesítmények építését
teszi lehetővé a nemzeti parkokban.
Vélhetően még ezzel sem szűnt meg
a harc a Pirinért, mindenesetre ez a
döntés valóban mérföldkőnek számít.
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A Pirin Nemzeti Park 1983-ban került
az UNESCO Világörökségi listájára,

Az édesvizek létünk alapját jelentik, mégis rengeteg olyan eset van, amikor
hagyjuk, hogy állapotuk romoljon. Egyre több azonban a pozitív lépés, sőt,
nemrég az uniós állampolgárok jelentős része is kiállt vizeink védelme mellett,
ami reményre ad okot.
A folyóvizek és az őket kísérő vízparti élőhelyek megóvása globálisan, Európában és hazánkban is kiemelten fontos feladatunk – amellett, hogy például ivó- és öntözővizet, rekreációs lehetőséget nyújtanak, a változékony időjárás hatásainak
mérséklésében is nagy szerepet játszanak.

PUSZTULÓBAN A VIZESÉLŐHELYEK
Ennek ellenére az utóbbi századokban az emberi tevékenység következtében a Föld vizesélőhelyeinek 87%-a elpusztult,
arányuk az elmúlt 40 évben 30%-kal lett kevesebb. 1970 óta a vizesélőhelyekhez kötődő gerinces fajok populációi
83%-kal zsugorodtak. Európában sem túl rózsás a helyzet: a kontinens vizesélőhelyeinek csupán a 40%-a egészséges.
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AZ EMBEREK ELMONDTÁK: FONTOSAK A VIZEINK!
Mindezt tetézte, hogy veszélybe került a legfontosabb
európai eszköz is, mely a vizek védelmére született.
Az Európai Unió egyik ambiciózus szabályozása, a Víz
Keretirányelv került célkeresztbe, és több tagállam ennek
átdolgozását javasolja. Az Európai Bizottság 2018 őszétől
2019. március 11-ig társadalmi konzultáció során kérte ki
az állampolgárok véleményét a jogszabállyal kapcsolatban, a WWF és más civil szervezetek pedig #ProtectWater
néven kampányt indítottak azért, hogy minél többen
részt vegyenek a konzultációban. A kampány során a

Szürke gém
© H. Glader_4nature

WWF olyan válaszokat készített elő, amely a leginkább
védi a jelenleg hatályos jogszabályt. Fél év alatt 375 ezernél is több aláírás gyűlt össze, vagyis az emberek jelentős
része úgy gondolja, hogy meg kell óvni vizeinket, és meg
kell állítani a természetkárosító tevékenységeket. Ezek
után a döntéshozók feladata, hogy a Víz Keretirányelv
felülvizsgálata során figyelembe vegyék több százezer

Karibi flamingók a Doñana Nemzeti Park területén

© Michel Gunther, WWF

© Matevž Lenarčič

ember véleményét. Az Európai Unió hivatalos elemzése várhatóan 2019 őszén fog megjelenni, a jogszabály
jövőjéről pedig 2020 első felében hozzák meg a végső
döntést.

Európai vidra

REMÉNYT ADNAK A POZITÍV PÉLDÁK
Van azonban remény arra, hogy a vizesélőhelyeket érintő
természetkárosító emberi tevékenységek mértéke csökkenjen. Bizakodásra ad okot például az Európai Bizottság
döntése, mely szerint Spanyolországnak az Európai Bíróság
előtt kell felelnie a Doñana Nemzeti Park területén történt
környezetkárosító tevékenységekért, valamint azért, mert
nem volt képes a hazai jogszabályba ültetni az Európai Unió
természet- és vízvédelemre vonatkozó irányelveit. A nemzeti
park a vándormadarak egyik legfontosabb európai pihenőhe-

A DÖNTÉSHOZÓK FELADATA,
HOGY A VÍZ KERETIRÁNYELV
FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN
FIGYELEMBE VEGYÉK 375 EZERNÉL IS
TÖBB EMBER VÉLEMÉNYÉT

lye, valamint a világ legritkább macskaféléje, az ibériai hiúz
otthona.
Mura

AZ UTÓBBI SZÁZADOKBAN
AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN
A FÖLD VIZESÉLŐHELYEINEK 87%-A ELPUSZTULT,
ARÁNYUK AZ ELMÚLT 40 ÉVBEN
30%-KAL LETT KEVESEBB
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Duna

Magyarországon a felszíni vizek kevesebb mint 20%-ának
megfelelő az ökológiai állapota. Eredetileg az ország
területének körülbelül 23%-át érintették a hazai folyók
természetes árterületei, melynek több mint 90%-a
elpusztult mára.
Olyan emberi tevékenységeken keresztül jutottunk ide,
mint a folyókanyarulatok levágása, keskeny árvízvédelmi
töltések közé szorítása vagy a vizenyős területek lecsapolása és művelésbe vonása. Európa sok országában a gátak és
vízerőművek építése okozta a legnagyobb átalakításokat.

A szlovéniai Mura-szakaszra építeni tervezett vízerőművek ügye is pozitív fordulatot vett: a 2018 tavaszi választások
után megalakult szlovén kormány koalíciós megállapodásban rögzítette azt az egyezményt, mely szerint megvédik
a Murát, és nem építenek vízerőműveket a folyón. Ezt megelőzte egy petíció, amelyet civil szervezetek – köztük
a WWF – indítottak, és amire több mint 77 ezer aláírás gyűlt össze. Bár azóta a szlovén környezetvédelmi miniszter
lemondott, bízni lehet abban, hogy ezt a megállapodást megerősítik a későbbiekben.

Hazai példa is van a vizesélőhelyek helyreállítására: horvát-magyar együttműködés keretében 2019 tavaszán fejeződött be a Barcs melletti Ó-Dráva rehabilitációja. A holtág elégtelen vízellátása miatt a környék
élővilágának állapota romlott az elmúlt évtizedben, de a 2018 őszén kezdődött terepi munkák eredményeként magasabb lesz az átlagos vízállás, ezáltal a holtág és környezetének ökológiai állapota is javul.
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IDILLI TERMÉSZET
KONTRA OLAJFÚRÁS
Szerző: Berende Alexa

Görögország gyönyörű természeti adottságairól és káprázatos tengereiről híres. Ez az idilli állapot most azonban veszélybe került, a kormány
ugyanis háromnegyed magyarországnyi tengeri és szárazföldi területen
adott engedélyt olaj- és gázkitermelésre. A WWF nemzetközi kampányt
indított annak érdekében, hogy a fúrásra irányuló tervek helyett a terület
élővilágának védelme kerüljön előtérbe.

A mélytengeri területet rendkívül változatos
élővilág jellemzi: olyan ritka fajok élnek itt,
mint a nagy ámbráscet, a barázdásbálna,
a Cuvier-féle csőröscet, a palackorrú delfin,
az álcserepesteknős vagy a barátfóka.
A szárazföldi terület pedig számos egyedülálló,
ökológiai jelentőségű védett területből áll.

EGY ESETLEGES OLAJSZIVÁRGÁS
KATASZTROFÁLIS KÖVETKEZMÉNYEKKEL
JÁRHAT GÖRÖGORSZÁG TENGERI ÉLŐVILÁGÁRA,
A VESZÉLYEZTETETT FAJOKRA, A GÖRÖG
SZIGETEK TURIZMUSÁRA ÉS GAZDASÁGÁRA
NÉZVE, AZ ORSZÁGNAK PEDIG TÖBB MINT
7,5 MILLIÁRD EURÓS KÁRT OKOZNA
8 │ WWF Magazin – 2019/01

Görögország kormánya Észak-Korfutól Dél-Krétáig 75.000
négyzetkilométernyi tengeri és szárazföldi területen adott

Az új olajkoncessziók engedélyezése a párizsi éghajlatvédelmi egyezmény célkitűzéseivel sincs összhangban,

Állj ki te is a páratlan görögországi természeti
értékek és a helyi közösségek mellett, írd alá

engedélyt olajkutatásra és -fúrásra többek között olyan
olajipari cégek számára, mint a Total, a Repsol, az Exxon
vagy az Eni – mindezt egy 25 éves koncesszió keretében.

eszerint ugyanis jelentősen csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét. A WWF felszólította a görög kormányt, hogy haladéktalanul tiltsa meg

a petíciót itt: www.bit.ly/olajfuras_peticio

Egy esetleges olajszivárgás azonban katasztrofális követ-

az új szénhidrogén-lelőhelyek feltárását és a fúrásokat
– Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Portugália

kezményekkel járhat Görögország tengeri élővilágára,
a veszélyeztetett fajokra, a görög szigetek turizmusára
és gazdaságára nézve, az országnak pedig több mint

és Új-Zéland példáját követve. A kormány azonban eddig
nem állt el a terveitől: március 26-án a Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztérium elfogadta a Kréta terü-

7,5 milliárd eurós kárt okozna – tárja fel a WWF egyik
közelmúltban publikált jelentése (A szénhidrogén-kiter-

leteire irányuló környezeti hatástanulmányt. Ez azonban
egy átláthatatlan és problémás dokumentum, amely

melés gazdasági hatásai Görögországban). Ha Kréta
szigeténél történne nagyobb olajszivárgás, az 2,2 milliárd
euró értékű kárt és 45.000 állás megszűnését jelentené,
ugyanez a Jón-szigeteknél 1,78 milliárd eurós költséggel
és 25.000 állás elveszítésével járna.

lehetővé teszi, hogy az olajvállalatok ellenőrizhetetlenül,
alapvető környezetvédelmi követelmények nélkül tegyék
a dolgukat.

Senki sem tudja elképzelni, milyen lenne, ha olaj- és gázfúrótornyokat látnánk csupán néhány kilométerre Kréta,
Zakinthosz, Kefalónia és Korfu partjaitól, az álcserepesteknős fészkelőhelye mellett Lagana és Kyparissia öblében
vagy Epirusz festői panorámájában.

erre az emberek figyelmét, és cselekvésre buzdítsa a helyi
közösségeket. Ennek eredményeképp a lakosok már egy
helyi mozgalom keretein belül tiltakoznak az olajfúrások
ellen, és számos település nem engedi be az önkormányzati területekre az olajtársaságokat.

A görögországi WWF több lakossági eseményt és nyílt
vitákat szervezett az érintett területeken, hogy felhívja
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Fókuszban: Nagyragadozók programunk az elmúlt 20 évben

A KEZDETEK
A nemzetközi alapítvány hazai szervezete, a WWF Magyarország hivatalosan 1991-ben kezdte meg működését, elsőként
az egykori keleti blokk országai közül. A közhasznú alapítványként működő civil szervezet a nemzetközi törekvésekkel
összhangban dolgozik, de a hazai igények alapján meghatározott célkitűzéseket követ. A szervezet első komoly munkáját
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ragadozómadár-védelmi programjában végezte.
A Nagyragadozók program kezdetben – a 90-es évek végén – elsősorban a hiúz védelmére és az általános ismeretterjesztésre koncentrált. Célunk a lakosság – és elsősorban a WWF Magyarország támogatóinak – tájékoztatása volt, hogy
minél több emberhez eljusson, hogy az eurázsiai hiúz kis egyedszámban ugyan, de természetesen előforduló, őshonos
nagyragadozója hazánknak. A Nagyragadozók program a 2000-es évek elejéig az Erdővédelmi program részeként működött, elsősorban az élőhelyek biztosítására fektetve a hangsúlyt.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS EGYÜTTÉLÉS
Az ezredforduló után egy nemzetközi projekt, a Visegrádi Alap elnyerésével újabb lendületet kapott a program. Szlovákiával együttműködve a fókusz a farkasra került, amelynek populációi akkorra kezdtek megerősödni az Aggteleki-karszton
és a Zempléni-hegységben. Az Északi-középhegységben jelenlévő állományokat, amelyek azóta is a legjelentősebb nagyragadozó-populációknak számítanak hazánk területén, a szlovák populáció perifériájáról délre kóborló egyedek képezik.
A program ezáltal felhívta a figyelmet a nemzetközi együttműködés fontosságára is. Ebben az időben kezdődtek el
a különböző érdekcsoportokkal történő egyeztetések is. Öt eseményből álló rendezvénysorozat indult, amelyben a határ
szlovák és magyar oldalán egyaránt tájékoztattuk a vadgazdálkodókat, állattartókat és természetvédelmi szakembereket
a nagyragadozók ökoszisztémában betöltött szerepéről.
Ezt követően 2009-ben, amikor már a terepi szakemberek is egyre komolyabb figyelmet fordítottak a hazánk
területére tévedt, vagy akár hosszabb távon itt tartózkodó nagyragadozók vizsgálatára, a program egy következő
szintre léphetett. Az általános és érdekcsoport-specifikus tájékoztatás kiegészült a kutatók támogatásával is.
Létrejött egy együttműködési megállapodás az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságával, melynek keretei között
keretei között a terepen dolgozó szakembereknek vadkamerákat és egyéb terepi felszerelést biztosítottunk. Ezek
az eszközök segítették az Aggteleki-karszt és a Zempléni-hegység nagyragadozó faunájának pontosabb megismerését.
Kikerülhetett az első ládacsapda, amellyel egy hiúz befogását és rádiótelemetriás nyakörvvel történő nyomkövetését
tűztük ki célul. Az együttműködés lehetőséget biztosított arra is, hogy naprakészen tájékoztassuk az érdeklődőket
a nagyragadozók újbóli megjelenéséről és megfigyelt szokásaikról.
© Staffan Widstrand, WWF

FÓKUSZBAN: NAGYRAGADOZÓK PROGRAMUNK
AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN
Szerző: Patkó László

A WWF Magyarország tevékenysége négy kiemelten fontos területre
koncentrál: éghajlatváltozás és energia, erdők védelme, folyók és
vizesélőhelyek megőrzése és nagyragadozó fajok (farkas, medve, hiúz)
védelme. Most nézzük meg, hogyan alakult és változott ezek közül
Nagyragadozók programunk 1999 és 2019 között!

A LAKOSSÁG FELKÉSZÍTÉSE AZ EGYÜTTÉLÉSRE
KULCSFONTOSSÁGÚ, TOVÁBBÁ A NAGYRAGADOZÓK
HOSSZÚ TÁVÚ VÉDELMÉBEN FONTOS SZEREPET
JÁTSZIK POZITÍV ATTITŰDJÜK
WWF Magazin – 2019/01 │ 11

Fókuszban: Nagyragadozók programunk az elmúlt 20 évben

Fókuszban: Nagyragadozók programunk az elmúlt 20 évben

© David Lawson, WWF-UK

A lakosság felkészítése az együttélésre kulcsfontosságú,
továbbá a nagyragadozók hosszú távú védelmében fontos szerepet játszik pozitív attitűdjük. Ennek érdekében
igyekszünk újszerű, kreatív irányokat is bevetni, hiszen

A LIFE az Európai Unió természet- és környezetvédelmi
támogatása, amely általában több partner összefogásával valósul meg. Az ELC projekt célkitűzései egybevágnak a WWF Magyarországéval: a közös szándék, hogy

egy ötletes grafikai megvalósítás sokszor eljut olyan
célcsoportokhoz, akiket klasszikus természetvédelmi
üzenetekkel nehéz elérni. A természetvédelmi kampányok modern köntösbe öltöztetése elengedhetetlen,
ha a lakosság figyelmét meg szeretnénk ragadni.

elősegítsük a nagyragadozókkal történő együttélést
Európa-szerte. A programban összesen 16 tagország
vesz részt, több WWF irodával, civil szervezettel és
kutatóintézettel. Ez a páneurópainak tekinthető projekt
úgy épül föl, hogy az egyes projektpartnerek egymással

EURO LARGE CARNIVORES, AZ ÚJ FEJEZET

egyeztetve, ötleteket cserélve saját országuk határain
belül dolgoznak, de az eredményeket folyamatosan

A mára önállóan működő Nagyragadozók program
az EuroLargeCarnivores (LIFE16 GIE/DE/000661)
(ELC) LIFE 2017-es indulásával nyitott újabb
fejezetet.

megosztják egymással, így bővítve a közös tudásbázist.

A VADONLESŐ PROGRAM 2019-BEN
A HIÚZT VÁLASZTOTTA AZ ÉV EMLŐSÉNEK

A hosszú távú projekten túlmutató törekvés, hogy olyan partnereket (például állattartókat, vadgazdálkodókat, erdészeti és természetvédelmi szakembereket) találjunk, akik különböző érdekek mellett, de hasonló célért, a nagyragadozók fennmaradásáért küzdenek.
A bizalmi alapú információcserét műhelybeszélgetésekkel, konferenciákkal, sajtókirándulásokkal és szakmai utak szer-

TE MIT TENNÉL, HA MEDVÉT LÁTNÁL?

vezésével építjük ki. Ezek az események a nagyragadozók monitoringjának fejlesztésére, a konfliktusok csökkentésére és
végül, de nem utolsó sorban az egymás közti kommunikáció elősegítésére szolgálnak. Természetesen a szemléletformálás és a környezeti nevelés a nagyragadozókkal kapcsolatosan ugyanúgy szerepet kap az ELC projektben, mint korábban.

Programjainkat mindig az jellemezte, hogy a strukturált munkavégzés mellett a lakossági igényekre is a lehe-

Ez része annak, hogy felkészítsük a lakosságot az együttélésre.

tő leggyorsabban reagáltunk. A 2018-as évben egy barnamedve kóborolt át az országon észak-déli irányban.
Különböző médiumok keresték fel a WWF Magyarországot, hogy tájékozódjanak a helyzet súlyosságát illető-

© naturepl.com, Edwin Giesbers, WWF

en. Felhívták a figyelmünket arra is, hogy a lakosság egy részének még nem egyértelmű, hogy a nagyragadozók, így a medve is, az elmúlt években folyamatosan megtelepedtek az országban. Ezért négy részből álló infografika sorozatot állítottunk össze a medve-ember konfliktusok elkerülése érdekében. A WWF Magyarország
tehát reaktív kampányokkal is igyekszik elősegíteni az együttélést, valamint a nagyragadozók megtelepedését.
© Tomas Hulik
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Fókuszban: Nagyragadozók programunk az elmúlt 20 évben

Célkitűzéseink elérésében egyedül nem lehetünk hatékonyak, ezért munkánk során együtt dolgozunk helyi
közösségekkel, vállalatokkal, más civil szervezetekkel és kutatókkal.

Szerző: Kajner Péter

Az évek során több szervezet szakértőivel együttműködve végeztük nagyragadozókkal kapcsolatos munkánkat
is: Sosna, Alcoa, Telenor Magyarország, Vlk, Szlovák Vadászkamara, Pangea Egyesület, Országos Magyar
Vadászkamara, Országos Magyar Vadászati Védegylet, Slovak Wildlife Society, Milvus Csoport, Szent István
Egyetem, Agrárminisztérium, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és

A Tiszán az utóbbi évtizedekben több rekordméretű árhullám vonult le.
Az árvíz mellett azonban a belvíz és az aszály is hasonló nagyságrendű
károkat okozhat. Ezek a jelenségek sokszor ugyanazokat a területeket
fenyegetik, megoldásuk pedig csak egységes szemléletben lehetséges.

a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

programunkban idén is bőven akad tennivaló.
A Vadonleső Programmal együttműködve a 2019-es év
első eseménye a Magyar Természettudományi Múzeum-

© Tomas Hulik

Az év emlőse az eurázsiai hiúz lett, így Nagyragadozók

© Varázslatos Magyarország, Kirják József, Árnyék és fény

A TISZA A SZOMJAZÓ ALFÖLD
MEGMENTŐJE LEHETNE

EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN

ban megrendezett „Hiúz-ábrándok” nyitórendezvény
volt, de az év során több neves eseményen (például
Föld Napja, Múzeumok Éjszakája, Művészetek Völgye)
is bemutatkozik Nagyragadozók programunk.
A programsorozatot ősszel szintén a múzeumban
tartandó Hiúzgála fogja lezárni.

MERRE TOVÁBB?
A WWF Magyarország Nagyragadozók programjának
fejlődési folyamata és szakaszai jól mutatják, hogy milyen
nehézségekkel küzd egy civil szervezet. Egy fontosnak ítélt
célért évtizedeken átível a munkánk, az anyagi nehézségek
és a munka finanszírozása azonban alapvetően meghatározza a lehetőségeket. Egy természetvédelmi program
fenntartását alkalmi pályázatok és adományok biztosítják,
ami adott esetben ingadozó lehet.
Jelenleg az EuroLargeCarnivores LIFE projektnek
köszönhetően 2022-ig biztosított a lakosság, illetve

A problémák nagyrészt a helytelen tájhasználatnak és
a vizek elvezetésére törekvő vízgazdálkodásnak köszönhetők. Jelenleg olyan területeken is intenzív szántógazdálkodás folyik, ahol a táji adottságok ezt nem indokolják, sőt
még közgazdasági szempontból sem feltétlenül ésszerű.
A felszíni vizek nagy részét hasznosítás nélkül elvezetik
a folyókon, csatornákon, miközben egyre mélyebb kutakat
fúrnának az öntözés miatt. Eközben az éghajlatváltozás következtében várhatóan szárazabbá és melegebbé váló klíma
az Alföld egyre nagyobb területeit veszélyezteti súlyosan.

a különböző érdekcsoportok tájékoztatása és a konfliktusok
mértékének csökkentése továbbképzésekkel és közös gon-

Kézenfekvő lenne tehát, hogy azt hasznosítsuk, amit a Tisza

dolkodással. Reméljük, hogy nagyragadozóinkért folytatott
munkánk azonban egyre széleskörűbbé tud válni, és 2022
után is folytatódhat.

össze az alacsonyabban fekvő, vízhiányos tájakkal. Előzetes számítások szerint a Tisza mentén közel 1500 km2-nyi
olyan mélyártér van, ahová szelíd módszerekkel kivezethetők lennének az árvizek víztöbbletei. Az újfajta
tájhasználat a gazdálkodók számára is új lehetőségeket

A WWF Magyarország tapasztalatai alapján a hazai és
nemzetközi együttműködések fenntartását, valamint
a különböző érdekcsoportok (például erdőgazdálkodók,
vadgazdálkodók, állattenyésztők és természetvédelemi
szakemberek) közötti konfliktusok csökkentését tartja
a legfontosabb eszközöknek a nagyragadozó-állományok
megőrzéséért folytatott munkában.
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A WWF Magyarország közel húsz éve dolgozik
a Tisza-mente fenntartható fejlesztéséért.
Célunk, hogy minél több ártéri területet kapcsoljunk össze a folyóval, ezáltal természetközeli
gazdálkodási lehetőségeket és új élőhelyeket
hozzunk létre. A Tisza a szomjazó Alföld megmentője lehetne. Azt szeretnénk, ha tehetné a dolgát.

kínál. A folyó a hegyvidékek csapadékos területeit köti

nyitna meg és új élőhelyek jöhetnének létre.
Ehhez az egyik első lépés az lenne, ha a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben kiemelt fontosságú feladat lenne
a természetes vízvisszatartás. Ez jelenleg sajnos nincs így,
pedig a hazai és a nemzetközi vízgyűjtő-gazdálkodásban is
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© Toldi Csaba

© Toldi Csaba

meg kell jelennie az árvízvédelmi töltéseken belüli és azokon kívüli vízmegtartásnak. Ezt a vízgyűjtőn osztozó országoknak nemzetközi együttműködésben szükséges egyeztetniük, hiszen az árterek területhasználatát a teljes vízgyűjtőn
érdemes összehangolni.
A Duna vízgyűjtő országainak közreműködésével indult 2018-ban a Danube Floodplain
projekt, amelyben a WWF Magyarország is részt vesz. A munka a transznacionális vízkezelési gyakorlatok összehangolását és fejlesztését célozza olyan módszerekkel, amelyek
egyesítik az árvízkockázat-csökkentés és az ökológiai szemléletű integrált vízgazdálkodás jó gyakorlatait. Az árterek itt központi szerepet kapnak, mivel sokrétű funkciót látnak el az ökoszisztémákban.
Számos szolgáltatást nyújtanak az embereknek, és a stabil gazdaság működése is elképzelhetetlen nélkülük.
A projekt keretében a Közép-Tiszán, egy Szolnokhoz közeli mintaterületen vizsgáljuk annak a lehetőségét, milyen
előnyök származhatnak egy, a Tiszával összekötött állóvíz létesítéséből, egy töltésáthelyezésből és tájhasználat-váltásból,
amellyel az aktív ártér területe nő.

A Duna-Tisza közén, a Homokhátságon már tavasszal pusztít az aszály, miközben a Dong-éri-csatorna percenként 10 ezer liter talajvizet vezet el a tájról.

© Varázslatos Magyarország, Szerencsi Gábor, Gémcseppek

© Varázslatos Magyarország, Kirják József, Aranyfa

© Varázslatos Magyarország, Daróczi Csaba, Angyalok serege

A Tisza vízgyűjtője a Duna legnagyobb részvízgyűjtője. A 157 ezer négyzetkilométernyi kiterjedésű területen öt
ország osztozik: Románia, Ukrajna, Szlovákia, Magyarország és Szerbia. A 966 kilométer hosszú folyó természetes
kapcsolatot biztosít a felső-tiszai, hegyvidéki területek és a síkvidéki, közép- és alsó-tiszai területek között.
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Még van remény! Talán így foglalható
össze egy mondatban az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete
által 2018 októberében publikált legfrissebb jelentés, amely
A 2015-ben létrejött Párizsi Megállapodás értelmében a résztvevő országok
azt vizsgálja, hogy a
megállapodtak, hogy a globális átlaghőmérséklet-növekedést jóval 2 °C
globális átlaghőméralatt tartják, és erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a hőmérsékséklet 1,5 °C-os növeke- let-emelkedés 2100-ra ne legyen több 1,5 °C-nál. A megállapodás keretében
az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületét felkérték, hogy vizsgálja
dése hogyan tartható,
és annak milyen követ- meg a 1,5 °C-os átlaghőmérséklet-növekedés Föld ökoszisztémájára gyakorolt
hatásait, és állapítson meg forgatókönyveket, amelyek a felmelegedési limit
kezményei vannak.
tartásához szükségesek.

© Rosa Merk, WWF-Germany

Szerző: Harmat Ádám

© Elisabeth Kruger, WWF-US

NINCS TÖBB IDŐNK A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI
HARC HALOGATÁSÁRA

A több ezer kutató bevonásával készült jelentés kiemeli, hogy a 1,5 °C-os felmelegedési korlát tartására még van esélye az emberiségnek, viszont ehhez
az üvegházhatású gázok kibocsátásának radikális csökkentésére van szükség.
Az átlaghőmérséklet-növekedés már most csaknem 1 °C-os az ipari forradalom
előtti időkhöz képest, és ha a kibocsátási trend nem változik, a 1,5 °C-os küszöböt
20 év múlva túllépjük. Ezen küszöb betartása azért kiemelkedően fontos, mert
így még elkerülhetőek az éghajlatváltozás okozta súlyos katasztrófák.

A jelentés szerint a 2 °C-os növekedés az eddig előre jelzetteknél sokkal súlyosabb problémákat okozna: a
szélsőséges időjárási események miatt a halálozások száma drasztikusan növekedne, tömeges migrációt előidézve a leginkább sújtott területekről, a növény- és állatfajok kihalása pedig sokkal nagyobb mértéket öltene a

A párizsi klímaegyezmény 2020 után lép életbe, ekkor veszti hatályát a Kiotói
Egyezmény, amelynek jelenlegi, meghosszabbított időszakához nem csatlakozott az érvénybe lépéséhez elegendő számú ország. Annak ellenére, hogy

korábban modellezettekhez képest.

© Global Warming Images, WWF

© Richaard Barrett, WWF-UK

a Párizsi Egyezményt már 184 állam és az Európai Unió
ratifikálta – lefedve ezzel a globális üvegházhatású gázok
kibocsátásának 88%-át –, csak akkor érheti el a célját,
hogyha az országoknak sikerül erős szabálykönyvet megalkotniuk, és az egyes államok kibocsátás-csökkentési
vállalása kellően ambiciózus. Előbbi volt a fő célja
a tavaly decemberben a lengyelországi Katowicében
megrendezett 24. ENSZ Klímakonferenciának, amelyen
több kulcskérdésben is sikerült megegyezniük a résztvevő országoknak.
A nemzeti vállalásokat tekintve is láthatunk jó gyakorlatokat – Portugália például a klímakonferencián bemutatta
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© Andrew Kerr, WWF

A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS
HATÁSA A BIODIVERZITÁSRA: 1.5 °C
100 ÉVENKÉNT
jégmentes nyár az
arktikus terülteken

6%-a
A ROVAR-

az ALPESI FAJOK a hegységek
magasabb térszíneire vándorolnak

1,5-2,5 MILLIÓ KM2

permafroszt felolvadását
előzzük meg

SZÁMOS TENGERI FAJ
magasabb, azaz hűvösebb
éghajlatú szélességi
fokra vándorol

a korallzátonyok

70-90%-a
eltűnik

a beporzó fajok élőhelyeinek változása
előre nem látható következményekkel jár a
biodiverzitás és az ökológiai rendszerek
működése terén

dekarbonizációs stratégiáját, vagyis hogy hogyan lesz az
ország 2050-re karbonsemleges. Ugyanakkor a jelen-

MIT TEHETÜNK MI?

legi vállalások összessége eddig gyengének mondható,
mivel mindössze 3,5 °C-os átlaghőmérséklet-növekedési

Mi, magánemberek is fel tudjuk hívni a döntés-

maximumot biztosítanak. Ezért kiemelten fontos, hogy
2021-ig az országok ne egymásra várjanak, hanem kilépve
a komfortzónájukból a lehető legambiciózusabb tervekkel

hozók figyelmét a klímaváltozás fontosságára.
Elég követnünk a 16 éves Greta Thunberg
példáját, aki egyedül kezdett el péntekenként
tüntetni az erősebb svéd klímapolitikáért a
stockholmi parlament lépcsőjén. Mára több

álljanak elő.
A közösségi kezdeményezéseket hivatott segíteni a nemrég zárult PANEL 2050 projekt, amelynek a WWF Magyarország is tagja volt. A projekt keretében létrehozott
Közép-kelet-európai Fenntartható Energetikai Hálózathoz

százezren követik példáját, a Fridays for
Future mozgalom több országban, így hazánkban is elterjedt. Sőt, Grétát az idei Nobelbékedíjra is jelölték. Sok-sok ilyen alulról jövő

bárki csatlakozhat, a hálózat honlapján (ceesen.org/hu)

kezdeményezésre van szükség ahhoz, hogy
Európa ezen részén is kellő figyelmet kapjon

pedig többek között szakmai anyagokat, partnereket találhatsz saját kezdeményezésedhez, de te is csatlakozhatsz
a már meglévőkhöz.

a klímaváltozás fontossága.
© Margot L’hermite, WWF-France
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8%-a
A NÖVÉNY-

fajoknak elveszíti a természetes előfordulási
területének felét, ami nagyban megemeli a
kihalásuk valószínűségét

ha a globális felmelegedést
2 ºC helyett 1,5 ºC-on tartjuk,
százéves távlatban

A 1,5 °C-OS FELMELEGEDÉSI KORLÁT
TARTÁSÁRA MÉG VAN ESÉLYE AZ EMBERISÉGNEK, VISZONT EHHEZ AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK RADIKÁLIS
CSÖKKENTÉSÉRE VAN SZÜKSÉG

4%-a
A GERINCES-

Forrás: IPCC - Speciális riport az 1,5 °C-os globális felmelegedésre vonatkozóan (2018)

A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS
HATÁSA A BIODIVERZITÁSRA: 2 °C

18%-a
A ROVAR-

ha a globális felmelegedést
2 ºC helyett 1,5 ºC-on tartjuk,
százéves távlatban

1,5-2,5 MILLIÓ KM2

permafroszt felolvadását
előzzük meg

16%-a
A NÖVÉNY-

fajoknak elveszíti a természetes előfordulási
teréletének legalább felét, ami további negatív
hatást gyakorol az ökoszisztémákra

10 ÉVENKÉNT

jégborítás nélküli nyár az
arktikus terülteken

8%-a
A GERNCES-

az ÓCEÁNOK SAVASODÁSA
tovább befolyásolja a tengeri fajok
fejlődését, csontképződését és
túlélési esélyeit, ami hatással lesz
elterjedésükre, egyedszámukra

az ALPESI FAJOK
alkalmazkodását korlátozza a
hegységek magassága és élőhelyi
alkalmassága

a korallzátonyok csaknem

100%-a
elpusztul

a növények fejlődési szakaszainak
(pl. virágzás) éven belüli
eltolódása jelentős hatással lesz
a növényevő állatokra
Forrás: IPCC - Speciális riport az 1,5 °C-os globális felmelegedésre vonatkozóan (2018)

Interjú: Átkelni önmagunk óceánján

Legutolsó utadról 2019 elején tértél haza. Bár a Déli-sarkra vezető expedíciót nem egyedül teljesítetted, az út nem kevésbé volt embert próbáló, mint korábbi kalandjaid. Mi volt a legnehezebb?
Éppen az, hogy nem voltam egyedül. A saját határaimat már megtanultam a végsőkig kitolni, itt azonban egy csapatban
dolgoztunk, egymást motiváltuk vagy akár húztuk le esetenként. Ezt kezelni nem volt könnyű. Leginkább azonban az út
monotonitása volt az, ami kihívást jelentett.
Pontosan mennyi ideig tartott, és mekkora távot tettél meg?
Az Antarktisz partjáról indulva 44 nap és 4 óra alatt sikerült teljesíteni a 917 kilométeres távot, mindezt úgy, hogy közben egy 92 kg-os szánt húztam az idő legnagyobb részében. Jellemzően mínusz 20 Celsius fok alatt volt a hőmérséklet,
sőt elérte a mínusz 30-at is, de megúsztam könnyebb fagyási sérülésekkel. Testsúlyom 10 százalékát elégettem. Mégis,
az igazán komoly megpróbáltatás nem fizikai, hanem mentális volt. A végtelennek tűnő menetelés ebben az ingerszegény környezetben próbára tesz. Az ember lépésről lépésre küzdi előre magát, csak megy előre, és nem foglalkozik azzal,
meddig tart még, hogy milyen hosszú ez az egész.
Mi motivál arra, hogy ezekbe a kihívásokba belekezdj?
Alapelvem, hogy mindig annyit tudunk kivenni az életből, amennyit mi magunk bele is teszünk. Ezért igyekszem olyan
helyzetekben kipróbálni magam, amik talán nehezek és fájdalmasak, de fejlődöm általuk. Mindannyiunk feladata átkelni
önmagunk óceánján. Ez lehet viharos, de hogy mennyire céltudatosan éri el az ember az általa kiválasztott túlpartot, az
erősen az élethez való hozzáállásán és a befektetett munkán múlik. Amit mindig van lehetőségünk fejleszteni.
Útjaid során mindig természetközeli, sőt minimalista életmódot folytatsz. Nehéz a nomád körülményekhez hozzászoknod?
Nem véletlen, hogy a kihívások, amelyekbe belevágok, mindig egy kicsit olyan körülményeket hoznak magukkal,
amelyen saját ökológiai lábnyomom minimálisra csökken. Őszintén szólva ez az életmód sokkal közelebb áll hozzám, és
inkább a városi forgatagot nehéz megszokni egy-egy ilyen út után. Életmódunk azonban szembesít azzal, hogy mennyire
semmibe vesszük a természet erőitől való függésünket, és mennyire túlhasználjuk az erőforrásokat. Én szeretném, ha
a kislányom még láthatná azokat a helyeket, amelyek engem is feltöltenek. Ezért igyekszem az általam tapasztaltakat
előadásaim során átadni az embereknek. Mert a változás rajtunk múlik.

INTERJÚ: ÁTKELNI ÖNMAGUNK ÓCEÁNJÁN
Rakonczay Gábor, a Guinness-díjas magyar hajós régóta feszegeti saját
határait: saját tervezésű hajójával átevezte az Atlanti-óceánt, Fa Nándor
kenujával is átszelte azt egyedül, legutóbb pedig az Antarktisz széléről
917 km megtételével érte el a Déli-sarkot. Az extrémsportolót élményeiről
kérdeztük.
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Bölények a határvidék vadonjában

Bölények a határvidék vadonjában

Szerző: Gálhidy László

Európa bölényeinek utolsó menedéke volt egykor a Białowieżai őserdő;
királyok és cárok vadászterülete. A bölények már biztonságban vannak,
ám a fákért ma is harcolni kell. Beszámolónk következik a WWF Magyarország Erdővédelmi programjában tevékenykedő munkatársak februári
terepi túrájáról.

© Hartmut Jungius, WWF

© Wild Wonders of Europe, Stefano Untherthiner, WWF

© Klein & Hubert, WWF

BÖLÉNYEK A HATÁRVIDÉK
VADONJÁBAN

Nem sok esélye volt, de pillanatokra mi is
találkozhattunk egy kisebb csordával a bejárás
során. A közel egy tonnás állatok alatt rengett
a talaj, törtek a lehullott ágak, ahogy átrobogtak az erdőn tőlünk néhány tíz méterre.

A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI
KÜZDELEMRE A BÖLÉNYEK
OTTHONÁÉRT IS SZÜKSÉG VAN

Lengyelország és Fehéroroszország határán terül el Európa legnagyobb síkvidéki – lombos fákból álló – őserdeje.

nemzeti parkon kívüli hatalmas területén az állami erdőgazdaság megkezdte a megbetegedett fák kitermelését,

legmagasabb fák közül már nincsenek meg az 50 m felettiek – ami jelezheti a szárazodást –, és a szúkárosítá-

Területe két-három magyarországi nemzeti park méretének felel meg. A torony méretű kocsányos tölgyek, hársak,
erdei fenyők, szilek egy letűnt kor hírmondói. Százötven

vágásterületeket hagyva maga után. A felháborodás óriási
volt –az ügy a természetvédők és az erdészek szimbolikus
csatájává alakult.

sok mértéke sem véletlenül lépi át a korábbi szinteket.
A klímaváltozás elleni küzdelemre a bölények otthonáért
is szükség van.

éve az orosz cár utakat építtetett, hogy fejsze alá kerülhessen a térség utolsó vadonja is, ám amikor tudomására

Az ökológusok, természetvédők álláspontja szerint
a természet kiheveri a szú nagyterületű károsításait is –
nem szükséges ennek „ürügyén” a faanyag eltávolítása,
ami árt az ökoszisztéma működésének. Az erdészek

Az első világháború alatt sajnos a német megszállók
és a helyi orvvadászok kilőtték az utolsó szabadon élő

ragaszkodtak viszont a hagyományos megoldáshoz,
az ilyenkor „egészségügyi” beavatkozásnak tekintett

példányokat is. Állatkertekben és vadasparkokban viszont
maradt egy-egy bölény – ezek segítségével sikerült új állományt nevelni, és végül az ötvenes évek elején szabadon
engedni közülük néhányat az őserdőben. A visszatelepítés
sikerült: ma már 600 körül jár a rengetegben élő európai
bölények száma.

fakitermelésekhez. Az ügyből végül nemzetközi politikai
botrány lett, és az Európai Bíróság 2018 tavaszán felszólította a lengyel kormányt, hogy állítsa le a fakitermeléseket.

2016 tavaszán a Białowieżai őserdő egészen más téma
kapcsán került a médiába. Az ok egy apró bogár, amely
megtámadta az erdő lucfenyőit. A szúkárosítás – merthogy szúfajokról van szó – megfékezésére az erdőség
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A MEGBETEGEDETT FÁK KITERMELÉSÉNEK ÜGYE
A TERMÉSZETVÉDŐK ÉS AZ ERDÉSZEK SZIMBOLIKUS
CSATÁJÁVÁ ALAKULT
© Gálhidy László

© Gálhidy László

jutott, hogy már csak itt él európai bölény, megkegyelmezett az élőhelyének.

Jelenleg béke honol a tavaszba borult őserdőben. Ottjártunkkor, február közepén még kiterjedt hófoltok voltak,
hallgattuk a fakopáncsokat, és láthattuk a visszatérő
hódok vízépítő munkájának kedvező eredményét is.
Sajnos a klímaváltozás ugyanakkor érezteti hatását –
az őserdő fajösszetétele lassan, de biztosan átalakul. A
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Mentsük meg a korallokat!

Szerző: Antal Alexa

Számunkra talán – saját tenger hiányában – a korallok világa nagyon
távolinak tűnhet. Pedig akkor is szerepet játszanak az életünkben, ha még
sosem láttuk őket. A korallok 50%-át már elveszítettük, és ha így folytatjuk, akkor néhány évtizeden belül a kihalás szélére juthatnak.

A színpompás tengeri élőlények a trópusi és szubtrópusi tengerben, valamint a mérsékelt öv tengereiben találhatók
meg, és bár összességében véve a korallzátonyok az óceán felszínének kevesebb mint 0,1%-át teszik ki,
a tengeri halfajok 25%-a függ tőlük. Remek táplálkozó- és szaporodóhelyet biztosítanak, és ezzel hozzájárulnak
a tengeri ökoszisztémák egészséges működéséhez, amelyek az általunk belélegzett oxigén felét termelik,
és a kibocsátott szén-dioxid negyedét elnyelik.
A korallokra komoly veszélyt jelentenek egyes pusztító halászati technikák, mint például a bombahalászat, a fenékvonóháló használata vagy a cianid alkalmazása, a korallokból készült tárgyak kereskedelme, továbbá a gondatlan
turizmus – sekély vizekben akár kezünkkel vagy lábunkkal könnyedén kárt tehetünk bennük. Leginkább azonban
az éghajlatváltozás veszélyezteti a korallokat, hiszen a víz felmelegedése és az elsavasodás komoly pusztítást végez.
A WWF nemzetközi csapata védett tengeri területek kialakításával és a halászat fenntarthatóbbá tételével segíti elő
a tengeri élővilágra nehezedő terhek csökkenését, és olyan összefüggő korallzátonyok megőrzéséért küzdünk, mint
az ausztráliai Nagy-korallzátony vagy a Belize Korallzátony.

#KEEPLIVINGCORAL
A Pantone Színintézet minden évben kiválasztja az év színét, amely 2019-ben az élő korall lett. Erre reagálva
indítottuk el kreatív kampányunkat a White Rabbit reklámügynökség segítségével.
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© WWF-Malaysia, Eric Madeja

MENTSÜK MEG A KORALLOKAT!

