Hulladék = probléma!

Egyik hulladékgyűjtő akció eredménye

Az emberi lét egyik legáltalánosabb
kísérő jelensége a hulladék képződése. A használhatatlanná, szükségtelenné vált anyagokat az emberiség eddigi története során egyszerűen visszajuttatta az őt körülvevő
természeti környezetbe. Azonban a
tudományos-technikai forradalom
során bekövetkezett termelésbővülés, az újabb és újabb – elsősorban
szintetikus – anyagok megjelenése a
hulladékok közvetlen visszajuttatását a természeti környezetbe fokozatosan tarthatatlanná tette. A ma
már egyre inkább létünket fenyegető
környezetkárosodás jelentős része a
hulladékokból származik, amelyeket
nehezen vagy egyáltalán nem dolgoz
fel a természetes anyagcsere körfolyamat.

A hulladékok egy része – műszaki vagy gazdasági okok miatt, illetve emberi mulasztásból eredően – a
környezetbe, illetve védett környezeti közegbe kerül, szétszóródik, ott
szennyeződést, bizonyos koncentrációk fölött káros szennyeződést okoz. A
nem megfelelő hulladék-eltávolítás,
a rendezetlen szétszórt hulladék látványa tönkreteszi a táj eredeti szépségét, csökkenti a pihenés, kikapcsolódás teljes körű lehetőségét (településeink, erdeink széle). Sajnos ma
már napjainkban a helytelen nyersanyag- és hulladékkezelésből eredő
környezeti problémák egyre nagyobb
arányban jelentkeznek. A nem megfelelő hulladékkezelés tényére gyakran
éppen az ártalom létrejötte hívja fel
a figyelmet. Ezekben az esetekben a
környezet szennyezettségének megszüntetése, ha egyáltalán lehetséges,
nagy költségekkel jár. A települések
hulladékkezelési rendelete hivatott
meghatározni jogszabályi hátterekkel
alátámasztva a lakosok kötelességét
a hulladékok elhelyezését illetően. Az
illegális hulladéklerakók létrehozása minden esetben jogszabályellenes
cselekedetnek minősülnek, szankciókat vonhatnak maguk után.

Előzetes terepbejárás

A körzeti hulladékártalmatlanításban illetékes cég a Remondis Tisza Kft., amelynek a legközelebbi
átrakóhelye Mezőkövesden található (Nyitvatartási idő: hétfő-péntek,
07:00-16:00).

A Mész-völgy megtisztított riolittufa-szurdoka

A bükki Nemzeti Park
Alapítás, bővítések

1976. december 28.-án jelent meg a
Tanácsok Közlönyében a határozat
a Bükki Nemzeti Park létesítéséről,
és 1977. január 1-én 38 774,6 ha-os
védett területtel megalakult hazánk
sorrendben harmadik nemzeti park-

A Boldogasszony papucsa (rigópohár) az egyik
legjelentősebb természetvédelmi értéket képviselő
orchidea a Bükki Nemzeti Parkban

ja – ugyanakkor az első, amely hegyvidéki területet foglalt magába.
A Bükki Nemzeti Park rendeltetését
a védetté nyilvánító határozat
így fogalmazza meg:

•	Védje a bükki középhegységi táj jellegzetes és változatos arculatát, kedvező
természeti tulajdonságait, és őrizze
meg jelentős természeti értékeit:
–	a különböző sziklaalakzatokat,
barlangokat, töbröket, forrásokat és vízfolyásokat;
–	a kárpáti flóraelemekben gazdag hegyi réteket, legelőket, a
jellegzetes és ritka erdő- és állománytípusokat, a természetes
növénytársulásokat, valamint a
védett állatfajokat.

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET
3300 Eger, Kallómalom u. 3. II./3.
info@kaptarko.hu | www.kaptarko.hu

• Őrizze meg a táj kulturális értékeit.
•	Biztosítsa a tudományos kutatáshoz
szükséges természeti feltételeket.
•	A természeti környezet megőrzésével segítse elő a szabadidő kulturált
felhasználását, a szabadban történő felüdülést és élményszerzést.
•	Szolgálja a természeti és kultúrértékek megismerésére irányuló turizmust és az idegenforgalmat.
•	Környezetvédelmi mintaterületként
szolgálja természeti környezetünk
védelmét.
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
3304 Eger, Sánc u. 6.
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 116
Telefon: (36) 411-581, Fax: (36) 412-791
E-mail: titkarsag@bnpi.hu
Honlap: www.bnpi.hu

Megvalósult a Vidékfejlesztési Minisztérium
2011. évben az illegális hulladéklerakók
felszámolásának feladatai támogatására
biztosított pályázati támogatásból.

