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Néhány minket i s érdeklő ismeret a Magas-Tátra 
Nemzeti Park lengyelországi részéről 

Ez év áprilisában 10 napot töltöttem Zakopane-ban. 
Ilyenformán lehetőségem nyílt arra, hogy személyes 
benyomást szerezzek a nemzeti park állapotáról, és 
hogy tárgyaljak a park igazgatóhelyettesével és két 
kutatójával, Ugy vélem, hogy a tapasztaltak és a hallot
tak közérdeklődésre tarthatnak számot. 

A nemzeti park területe 21 ezer ha. A főfafajok: jege
nyefenyő, luc és bükk. A területet összesen 240 km 
hosszú úthálózat tárja fel, ennek a zöme csak gyalo
gosan járható, turistaút. A nemzeti park védelmét ösz-
szesen 50 őr látja el. Egy főre átlagosan kb. 5 km-es 
útszakasz jut. Az őrök feladata a rájuk bízott körzetben 
a fák egészségi állapotának a megfigyelése, a turisták
kal az előírt szabályok betartatása (növények védelme, 
szemetelés megakadályozása, a belépőjegyek ellenőr
zése, a kijelölt helyeken való tartózkodás ellenőrzése, 
stb.), a szabálysértők bírságolása, az állagmegóvás 
érdekében szükséges intézkedésekre javaslattétel az 
igazgatóságnak. 

A nemzeti parkba gépkocsival nem szabad behajtani. 
Ez alól csak a területen átvezető közút a kivétel. Vala
mennyi bevezető utat sorompó zárja el és a belépőt jegy 
váltására kötelezik. A felnőtteknek 4000, a tanulóknak 
2000 Zl-is jegyet kell váltaniok. Ennek hazai értéke USA 
dollár átszámítás alapján kb. 30, illetve 15 Ft. Az őrök 
1991-ben szabálysértés miatt összesen 773 főt bírsá
goltak meg. A kiszabott bírság összesen 40 millió Zl., 
azaz kb. 270 ezer Ft volt. Egy szabálysértőre tehát 
átlagosan kb. 350 Ft jutott. Talán ennek, részben a 
belépőhelyeken kifüggesztett, a magatartás szabályait 
tömören ismertető eligazító tábláknak, részben az isko
lákban a természet szeretetére való céltudatos nevelés
nek köszönhető, hogy a területen tisztaság és rend van. 
Ez a kedvező helyzet sajnos nem mondható el a faállo
mány egészségi állapotáról. A négyzetes hálózattal fel

osztott területbői egyenletes elosztással kiválasztott kí
sérleti területeken két évig tartó felvétellel rögzítették 
valamennyi faegyed egészségi állapotát. Az eredmény 
%-ban a következő volt: 

jegyenyefenyő lucfenyő bükk 
egészséges 2 20 6 
közepesen 
károsult 44 54 55 
erősen károsult 54 26 39 

Az állománykárok elsősorban a légszennyezésre ve
zethetők vissza. A kutatók szerint, ha rövid időn belül 
nem változtatnak a helyzeten, a fák jövőbeni sorsa 
teljesen reménytelen. Az IBL (Lengyel Erdészeti Kutató 
Intézet) öt éve rendszeresen méri a területen a lég
szennyezést. Az esővíz pH értéke 1988-89-ben 4,0-3,0 
közötti volt. Ez alatt a két év alatt a károsodott jegenye-
és lucfenyő egyedek száma 40%-kal növekedett. Meg
állapították, hogy a légszennyezés 90%-ban helyi okok
ra, az üzemek és a lakások kéményfüstjére és a gépjár
művek kipufogógázára vezethető vissza. Ezért a helyzet 
javítására - véleményük szerint - van remény. 

Zakopane és a nemzeti park körzetében fekvő többi 
település önkormányzatával megállapdoás van kialaku
lóban, hgoy az üzemeknek és a lakosságnak támoga
tást nyújtsanak a szénfűtésről gáz-, illetve elektromos 
energia felhasználására való áttéréshez. Ugyanígy a 
gépjárművek esetében a benzin helyett ugyancsak a 
gáz alkalmazására, illetve katalizátorok beépítésére. A 
gépjárművek esetében foganatosítandó intézkedések 
annál inkább időszerűek, mert az erdőtalajban és a 
patakok vizében az ólomtartalom kimutathatóan felnö
vekedett. Az ólomszennyezés különösen a júniustól 
szeptemberig tartó idegenforgalmi csúcsidőszakban vá
lik kritikussá, annak ellenére, hogy amint arra már utal
tam, a gépkocsikat az erdőből teljesen kizárták. 

A szarvasbogár Németországban ma már ritkaságszámba megy. Fejlődéstani viszgálatához a természetben 

csak a délibb országok alkalmasak. így kapcsolódott a müncheni egyetem kutatási programjába a magyar 

erdészet és természtvédelem, valamint a Pilisi Parkerdőgazdaság. Éppen ennek gödöllői erdészetében volt 

igazolható az, hogy mekkora jelentősége van a hímek kezdeti túlsúlyának a faj fennmaradásában. 

A hím bogarak bölcsője kevésbé mélyen helyezkedik el, hamarabb felmelegszik és egy héttel korábban 

repülhetnek ki. Hatalmas csápjaikkal elkergetik a keményen támadó harkályokat arra az időre, amikor a 

nőstények kelnek. Párosodáskor azonban bódulatba esnek és könnyen zsákmánnyá lesznek. A nőstény ilyenkor 

leejti magát a fáról és az alomban könnyebben megmenekül. Háromhetes megfigyelés során a hímek javára 

az eredeti 1:1,5 arány az időszak végén 1:0,5/0,7-re esett vissza. 

(AFZ 1992.6. Jéröme R.) 



TERMESZEIVÉ 

LEHOCZKY ERVIN 

Valóság vagy hipotézis? 
Az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottságának állásfoglalása éghajlatunk jövőjéről 

Az éghajlatváltozás korunk egyik legsúlyosabb glo
bális környezeti kockázata. Kialakulása óta mindig vál
tozott, a változások nyomon követhetők és eddig két 
közös jellemvonásuk volt: aránylag lassúak és minden 
esetben természeti eredetűek voltak. Napjainkra a kép 
megváltozott: a természeti erők mellé az emberi tevé
kenység is belépett az éghajlatalakító tényezők sorába, 
és - kellő ellenőrzés és beavatkozás hányában - né
hány évtizeden belül a jelen éghajlatban olyan mértékű 
és sebességű változást okozhat, amilyenre az elmúlt 
százezer év alatt nem volt példa. 

A légkör összetételének jelentős mértékű módosulá
sa a múlt század közepe táján, az ipari forradalom 
kibontakozásával kezdődött el. Bizonyított tény, hogy 
ma a légköri széndioxid-koncentráció 25%-kal megha
ladja a száz évvel ezelőtti szintet. 

A széndioxid azonban nem az egyetlen üvegház-gáz, 
amelynek mennyisége az emberi tevékenység nyomán 
a légkörben növekszik. Csak a legfontosabbakat említ
ve: ilyen gáz még a rizstermesztés, az állattenyésztés, 
a biomassza égetése és a szénhidrogénipar révén kibo-

A cser jelentőségének növekedésétjelezte Auszt
ria tölgytermőhelyein az osztrák erdőművelés 
mindkét nagysága: Mayer, H. a volt, és Stoszek, K. a 
jelenlegi egyetemi professzor. Erre a tölgypusztu
lással foglalkozó, az ausztriai erdészeti tudományos 
intézet által rendezett kiállítással kapcsolatban ke
rült sor. Az üvegházhatás fokozódására vonatkozó 
vizsgálatok azt mutatják, hogy a 2020. évre a hőmér
séklet 4-5°C-kal emelkedik, és így a tölgypusztulás 
jelensége a klímaváltozás előjeleként fogható fel. 

Stoszek professzor első dőadását a BOKU erdő
művelési tanszékének élén „új szelek"-ként értéke
lik. Kereskedelmi akadémia után 1958-ban Brünn-
ben szerzett erdőmérnöki oklevelet és dolgozott a 
szakmában Prágában 1963-ig, amikor az USA-ba 
sikerült kijutnia és mostanáig ott folytatta tevékeny
ségét különböző beosztásokban. Folyékonyan be
szél angolul, csehül, tótul, ért németül, oroszul, 
lengyelül és szerbül (spanyolul). Hallgatóit az angol 
nyelv gyakorlására buzdította. Gondolkodásmódjá
nak alakítására legnagyobb hatással az 1987-1988 
között az USA környezetvédelmi agentúráján a sa
vas erdők hatásvizsgálatával töltött munkája volt. 

(ÖFZ 1991.11. Ref.: Jéröme R.) 

csátott metán, a főleg a műtrágyázással és a fosszilis 
tüzelanyagok elégetésével keletkező dinitrogén-oxid, 
továbbá az iparban széles körben alkalmazott különbö
ző halogénezett szénhidrogének (freonok és halonok). 

A földi légkör alsó, mintegy tíz kilométeres rétegének 
melegedésével a légköri vízgőz mennyisége is növek
szik, ami a jövőben a melegedés ütemének további 
gyorsulását eredményezheti. Az emberi tevékenység 
éghajlatmódosító hatásának veszélyességét fokozza az 
a tény, hogy az üvegház-gázok többségének igen 
hosszú a légköri tartózkodási ideje (200 év). 

így ha az emberiség arra az elhatározásra jutna is, 
hogy azonnal megszüntet minden légköri üvegházha
tást fokozó tevékenységet, akkor is évszázadokig tarta
na a korábbi egyensúly helyreállása. 

Ha az emberi tevékenység továbbra is a jelenlegi 
tendenciák szerint alakul, továbbá a halogénezett szén
hidrogének termelésének és kibocsátásának visszafo
gásáról szóló Montreali Egyezményt csak az azt eddig 
aláíró országok tartják be, akkor a légköri üvegházhatás 
mértéke már 2030 körül eléri az ipari forradalmat meg
előző széndioxid-koncentráció kétszeresét. 

A modellszámítások szerint a széndioxid-szint meg
kétszereződése a globális felszíni átlaghőmérséklet 
több fokos emelkedését eredményezné. Ezt a felmele
gedést azonban az óceánok víztömegének hatalmas 
hőkapacitása mérsékelheti, és évtizedekkel késleltethe
ti. A jelenlegi tendenciákat alapul véve a globális közép-
hőmérséklet 2025-re körülbelül egy fokkal, a jövő szá
zad végére pedig 2-5 fokkai lehet majd magasabb a 
mainál. Csökken az Egyenlítő és a sarkvidékek közötti 
hőmérsékleti különbség, gyengül a mérsékeltövi ciklo
nok erőssége, módosulnak a szokásos ciklonpályák. 
Folytatódik a tengerek szintjének már elkezdődött emel
kedése; 2025-re mintegy 20 cm-es, a jövő század vé
gére pedig 40-100 cm-es átlagos szintemelkedés vár
ható. 

A jövő éghajlatának számításában - a már korábban 
említett nagy bonyolultság miatt - igen sok a bizonyta
lansági tényező. 

A bizonytalanságot jól jellemzi, hogy ma még vitatott, 
vajon ténylegesen elkezdődött-e már a földi éghajlatnak 
az emberi tevékenység miatt fokozódó üvegházhatás
sal magyarázható módosulása? Az éghajlati modellek 
szerint az elmúlt 150 év felmelegedésének mértéke 
megfelel az üvegház-gázok koncentrációnövekedésé
nek. Ugyanakkor nem lehet kizárni annak lehetőségét 
sem, hogy mindössze az éghajlati rendszer belső folya
mataiból eredő természetes ingadozással állunk szem 
ben: az elméleti számítások szerint az elmúlt száz év 
hőmérsékleti hullámzása önmagától is kialakulhatott 
volna. 



A HÓNAP KÉRDÉSE 

Kinek mennyi jár? 
Levél egy vezérigazgatóhoz. 

Tárgy: Alkalmazotti földalap kijelölése és tulajdonba adása az EFAG 
dolgozói részére. 

A Vállalat Szakszervezeti Bizottsága 1992. április 27-i ülésén megtárgyalta 
az 1991. évi XXV-ös törvény, és az 1992. évi II. törvény erdőgazdasági 
dolgozókat érintő részét. 

Megállapításunk szerint a fentiekben említett törvényekben a termőföldre 
vonatkozó saját szabályok alapján, továbbá az FM 1992 március 16-án kelt, 
dr. Gergácz Elemér miniszter úr aláírásával kiadott tájékoztatójában foglaltak 
alapján az erdőgazdálkodásban foglalkoztatott dolgozók részére is ki kell 
jelölni a földalapot és tulajdonukba adni. 

A VSZB részéről az EFAG dolgozóinak nevében kérjük vezérigazgató urat, 
hogy a törvényben foglaltak végrehajtásáról intézkedni szveskedjen. 

Tekintettel arra, hogy a kárpótlási törvény és az átmeneti törvény jogfosztó 
határidőket is tartalmaz, ezért kérjük továbbá vezérigazgató urat, hogy 
intézkedéséről a VSZB-ot postafordultával tájékoztassa. 

Üdvözlettel: VSZE titkár 

A száradéknak az erdei életközösségben való Megállapítást nyert, hogy az őserdőben a száradék 
jelentősége vonatkozásában beható vizsgálatokat 50-200 m2/ha-t kitesz, a gazdasági erdőkben ez 
végeznek a németek a kijelölt erdő-rezervátumok- mindössze 1-5 m3. Ez utóbbit 5-10 m3-re javasolják 
ban. Eredményeik világosan mutatják, mennyire nél- növelni. Célszerűnek tartják egyes idős egyedeket 
külözhetetlen a legkülönfélébb élőlények élelme, bú- elszórtan, tudatosan túltartani, egészen azok végső 
vóhelye szempontjából. Mennél több volt a száradék összeroskadásáig. 
valamely vizsgálati helyen, annál több ritka, kipusztu- Figyelmet kívánnak ezek a megállapítások nálunk 
lássál fenyegetett fajt találtak benne. Határozott épp a mai napokban, mikor új erdőtörvényen dolgo-
összefüggés mutatkozik az állva hagyott száradék és zunk és ennek egyik tervezetében a száradék kímé-
a madársűrűség, fajszám között, de megfelelő elosz- letlen eltávolítására vonatkozó kötelezést olvashat-
lásban a meghagyott elszáradt faegyedek a „fényak- tuk. 
na hatás" révén az állományszerkezetre is kedvező (Forstwiss. Cent. Blatt 1991. Ref. Jérőme R.) 
hatással vannak. 




