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Szükség
van erőműre
a Mátrában?
Harmóniáért természet és ember között

PANDABOLT

Jó Neked, és jó a természetnek!
Vásárolj a Panda Boltban, és
támogasd a WWF Magyarországot!
wwf.hu/panda-bolt

Köszöntő

Köszöntő
Kedves Olvasó!
A természet határtalan. Megújulásában, sokszínűségében, szépségében – fittyet hány az
ember alkotta államhatárokra is. Az erdőségek, folyók, élőhelyek és ökológiai folyosók
nem igazodnak országokhoz, így a természetvédelem sem teheti ezt. Korunk legnagyobb
kihívása, a klímaváltozás nemcsak átível az országokon, egyszerűen nem is oldható meg
nemzetközi összefogás, határokon átnyúló programok közös felépítése, finanszírozása és
végrehajtása nélkül. A WWF ereje és eredményessége éppen ebben rejlik: a világ minden
részén dolgozó szakértőink a környezeti problémákat bolygó szinten ismeri fel, elemzik
és keresnek megoldásokat, amiket helyi szinten valósítunk meg, igazodva saját országunk
társadalmi-gazdasági-környezeti lehetőségeihez. A WWF globális tudását felhasználva,
mi, a WWF Magyarország munkatársai, hazánk természeti örökségének és erőforrásainak megőrzéséért és a magyar emberek egészséges környezethez való jogáért dolgozunk,
immáron 25 éve, partnereinkkel együttműködve. Hiszünk benne, hogy együtt lehetséges!
Márciusban a Föld Óráján keresztül szólítunk fel az energiatakarékosság fontosságára,
fellépünk a Mátrai Erőmű tervezett, elavult és gazdaságtalan bővítése ellen, körképet
készítünk a hazai önkormányzatok fűtési rendszereinek állapotáról. Minderről – és
sok másról – beszámolunk magazinunkban is, hogy Te, elkötelezett támogatónkként
figyelemmel kísérhesd tevékenységünket. Tarts velünk 2017-ben is!
Sipos Katalin,
igazgató, WWF Magyarország
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Hírek

Fűtés, fenntarthatóság, Tarts velünk idén is
szemléletformálás
— Élő Duna Turné
Kifejezetten hideg tél van mögöttünk.
A januári átlaghőmérséklet 30 éve nem
volt olyan alacsony, mint 2017-ben. Ez sok
önkormányzat számára jelentett súlyos
problémát, hiszen középületeinknek
– csakúgy, mint a lakásállománynak –
mindössze egyötöde jól szigetelt. Ezáltal
a nagy fűtött alapterület miatt egy kisebb,
1-2 ezer fős település esetében az éves
gázszámla többmilliós tétel is lehet!
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az idei
tél alatt több kisebb önkormányzat volt
kénytelen extra téli szünetet elrendelni,
mivel nem tudták felfűteni az iskola
épületét.

A szénféleségek, hulladékok, rossz minőségű faanyagok elégetése során keletkező
légszennyező anyagok magas koncentrációja évek, évtizedek óta jelent problémát
hazánkban, amely egyes területeken
– például a Sajó-völgyben – meghaladta
a híresen rossz pekingi értékeket.
A helyzet, illetve a fejlődési lehetőségek,
igények pontos felmérése érdekében
a WWF Magyarország idén kikéri az önkormányzatok véleményét. Az adatok
alapján készülő jelentésünk célja, hogy
felhívja a figyelmet a hazai önkormányzati
fenntartású intézmények fűtési rendszerei
fejlesztésének, fenntarthatóvá tételének
szükségességére, valamint az önkormányzatok felelősségére a lakosság felé történő
szemléletformálásban. Bízunk benne, hogy
üzenetünk minél több településhez elér,
és tanácsainkat megfogadva kiaknázzák
lehetőségeiket településük környezetbarát
hőellátásának megteremtéséért.

Ha megjön a jó idő, sokan az első adandó
alkalommal kedvenc tavunk vagy folyónk
felé vesszük az irányt. Mi sem természetesebb, hiszen a vízpart, amellett, hogy feltölt
és kikapcsol, számos rekreációs lehetőséget
tartogat számunkra! Azt azonban kevesen
tudják, hogy az édesvíz, és a hozzá kötődő
élőhelyek törékeny rendszert alkotnak,
melyet az emberi tevékenység a végletekig
próbára tesz. Ha szeretnénk, hogy a jövőben is csak a csapot kelljen eltekerni egy
pohár tiszta ivóvízért, muszáj megértenünk:
mindannyiunknak tennie kell a háborítatlan
vizesélőhelyek védelméért!
Mivel mi – és a tapasztalatok alapján, úgy
tűnik, Ti is – annyira szeretitek az egészséges folyók élővilágát bemutató WWF Élő
Duna Turnét, úgy döntöttünk, a roadshow-t
meghosszabbítjuk egy évvel! A tavasz és
nyár folyamán itt találkozhattok velünk:
március 22.

Szigetmonostor / ÖKO-Sziget

április 22.

Érd / Magyar Földrajzi Múzeum,
Föld Napja

április 29.

Budapest Millenáris /
Felfedezők Napja

május 21.

Csillebérc / Zöld Civil Országos
Találkozó

május 27.

Gödöllő / Magyar Természetfilm
Fesztivál

május 28.

Budapest MÜPA / Gyermeknap

június 3.

Budakeszi / Budakeszi Vadaspark

július 9.

Tiszalök / Nagy Ugrás

július 22-23., illetve 28-29.

Kapolcs / Művészetek Völgye

Addig is, aki kedvet kapott, legyen egy
virtuális folyószakasz őrzője izgalmas
online játékunkban! Válaszoljatok
helyesen, és osszátok meg Facebookon,
hogyan gyarapodik az élővilág:
livingdanube.wwf.hu
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Tíz év után még mindig tarol a Föld Órája

Tíz év után még mindig
tarol a Föld Órája
© Fotó: Merle István

A 2007-ben indult kezdeményezés mára a világ legnagyobb önkéntes
akciójává nőtte ki magát. Az idei évben kilenccel gyarapodott a csatlakozó
országok száma, így március 25-én este 187 ország, és több mint 7000 település
részvételével söpört végig a világon a Föld Órája. A mozgalom, amelynek
szimbóluma a 60 perces sötétség, célja azonban az azon túlmutató energiatakarékosság, idén új lendülettel mozgatta meg a hazai lakosságot.

Az idei Föld Órájának éjszakai túráján velünk tartott Juhász Árpád geológus, a hazai
természettudományos ismeretterjesztés egyik legjelentősebb alakja is

Amit teszünk ma,
az határozza meg
a holnapot

A mozgalomban résztvevők száma 2017-ben meghaladta
a 2,5 milliárd főt, és az elmúlt években olyan sikereket aratott,
amelyek hosszú távon határozzák meg a jövőnket. Galápagos
szigetén már betiltották az eldobható műanyag zacskók használatát,
Indiában és a Fülöp-szigeteken számos család otthonában a napenergia biztosítja a világítást, Argentína partjainál egy 3,4 millió
hektáros tengervédelmi terület óvja a tengeri élővilágot, Uganda
szívében pedig – helyi közösségek segítségével – megalapították az
első Föld Órája erdőt. A valódi eredmények azt igazolják, hogy
a mozgalom képes az éghajlatváltozás elleni küzdelmet egy magasabb szintre emelni, és nemcsak közösségek, de vállalatok, sőt
még kormányok bevonását is megalapozni.
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Tíz év után még mindig tarol a Föld Órája

© Fotó: Merle István

A Föld Órája
ismét megmutatta,
hogy együtt
képesek vagyunk
a fenntartható jövő
megteremtésére,
amelyet gyermekeink
megérdemelnek

A János-hegyi Erzsébet-kilátó teraszáról kapcsoltuk
le Budapest díszvilágítását

Hazánkban egy rendhagyó programmal ünnepeltünk március 25-én este. Egy fejlámpás
túrát szerveztünk a Normafára, ahol 150 fő részvételével egyedi látványt biztosított
a sötétben tett erdei séta. A túra végpontja az Erzsébet-kilátó volt, ahonnan Budapest
elsötétülő látképe koronázta meg az estét.
Azonban a WWF Magyarország is a hosszú távú energiahatékonyságot helyezte a Föld
Órájának középpontjába: a fények visszatértével egy felmérést indítottunk, amellyel az
önkormányzati épületek fűtését és hővédelmét térképezzük fel, valamint rákérdezünk
az önkormányzatok szerepvállalására is a lakossági és települési fűtésre vonatkozóan.
Az önkormányzatok szerepe ugyanis az energiahatékonyságban jelentős, hiszen egyrészt
a középületek energiafogyasztása nagy léptékű, másrészt az önkormányzat fejlesztési
törekvései a lakosságot is motiválhatják. Reméljük tehát, hogy felmérésünk egy olyan
párbeszédet indít el Magyarországon, amely mérföldkő lehet az energiahatékonyságban!
Szerző: Antal Alexa
Az elmúlt évtizedben az éghajlatváltozás még komolyabb mértéket öltött. A tavalyi év
rekordokat döntött több szempontból: a legforróbb év volt az átlaghőmérsékletet
tekintve, a jégtakaró a sarkvidéken az eddigi legkisebbre zsugorodott, melegrekord
dőlt meg a világ számos pontján. Most tehát nem csüggedhetünk, még inkább szükség
van mindannyiunkra az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és az olyan kezdemé
nyezésekre, mint a Föld Órája.
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FÖLD ÓRÁJA
Lépj túl a 60 percen!
A LEKAPCSOLÁS EGY SZIMBÓLUM – HA IGAZÁN EL AKARSZ
KÖTELEZŐDNI A FENNTARTHATÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MELLETT,
NEM ELÉG AZ EGY ÓRÁS SÖTÉTSÉG. TARTS VELÜNK EGÉSZ ÉVBEN!
MUTATUNK PÁR EGYSZERŰ TIPPET, MELYEKKEL MEGTEHETED
A KEZDŐ LÉPÉSEKET!
Figyelj oda lakásod hőmérsékletére.
Elég csupán 1°C-al lejjebb
tekerni a fűtést, hogy kb. 6%-os
energiamegtakarítást érj el.
Mosáshoz válassz alacsonyabb (pl. 40°C-os)
hőfokot! A ruháid így is tiszták lesznek, és évente
akár 600kWh áramot is megtakarítasz – ugyanis
a mosásnál felhasznált energiának több mint
80%-át a víz melegítése viszi el.
Szigetelj! A falak és nyílászárók viszik
az energiát, ha elavult anyagokat vagy
technológiákat használtak az építők.
Akár meg is felezheted fűtésszámládat!
Utazz fenntartható eszközökkel!
Itt a tavasz, vedd elő a biciklit! Nincs
frissítőbb egy jó tekerésnél munka vagy suli
előtt. Ha erre nincs lehetőséged, az autód
helyett válaszd a tömegközlekedést,
a telekocsit vagy a carsharing megoldásokat
– ez utóbbi esetében az egy személyre jutó
károsanyag-kibocsátás is jóval kisebb.

Zuhanyozz kádfürdő helyett! Ezzel
nem csak energiát spórolsz, hanem
vízszámlád is több tízezer forinttal
csökkenni fog.
Le a stand-by funkcióval! Áramtalanítsd
az éppen nem használt készülékeidet: egyedül
a tévéd kikapcsolásával 30-50 nap folyamatos
működés energiáját spórolhatod meg.
Világíts okosan! Válassz alacsony
fogyasztású, hosszú élettartamú
LED égőket.
Ha teheted, ruházz be megújulókba! Ne feledd:
egy napelemes rendszer jelenleg magasabb
hozamot hoz, mint bármilyen banki megtakarítás.
Autóvásárlás előtt állsz? Gondolkodj
elektromos vagy hibrid járművet!
Mindkettővel hatalmas lépést teszel
szénlábnyomod csökkentéséért.
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Fókuszban:
Szükség van-e
erőműre a
Mátrában?

A rövid válasz: igen,
de nem ligniterőműre!

Nagy meglepetésre – és egyben örömünkre – az Európai Unió
tagállamai közül elsőként Magyarország ratifikálta a klíma
védelemben mérföldkőnek tekinthető Párizsi Egyezményt.
Ezen ígéretes mozzanat ellenére még az is megtörténhet, hogy
hazánkban néhány éven belül egy új ligniterőmű épül, amely
félő, hogy még a 2060-as években is üzemelne. Ez pedig
alapvetően ellehetetlenítené Magyarország éghajlatvédelmi
törekvéseit.

A Mátrai Erőmű több mint 6 millió tonna éves szén-dioxid kibocsátásával az ország teljes kibocsátásának 10%-át adja. Mindamellett
óriási mennyiségű, egészségre káros ként, nitrogént és szállóport
szór a légkörbe. Az egyelőre német többségi tulajdonban lévő
erőmű már évek óta tervezi egy új lignittüzelésű blokk megépítését,
költségeit azonban nem képes megfinanszírozni, így a megvalósítás
hoz állami szerepvállalásra lenne szükség. Az új blokk technológiája,
a használni kívánt tüzelőanyag, valamint a beruházás finanszírozása
több problémát is felvet. Nézzük sorjában.
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Fókuszban: Szükség van-e erőműre a Mátrában? 

Mátra vagy Paks?
Először is kérdésként merül fel, hogy amennyiben
a jelenlegi többségi tulajdonosnak nem éri meg beruházni az új erőműbe, akkor miért éri meg a magyar
államnak? Amennyiben az állam, illetve az állami
tulajdonban lévő Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM)
komolyan fontolgatja a Mátrai Erőmű megvásárlását
és az új blokk finanszírozását, ez azt is jelenti, hogy
nem bízik Paks 2 megépítésében. Két ilyen méretű
projekt finanszírozása megterheli a költségvetést,
ráadásul mindkét erőmű megtérülését rontaná, ha
versenyezniük kellene egymással.

Az új lignit
erőmű természetvédelmi, közegész
ségügyi, technológiai
és gazdasági
problémákat
is felvet

Az MVM elkésett

© Fotó: Harmat Ádám / WWF Magyarország

Furcsa, hogy az MVM miért most akarja növelni részesedését a Mátrai Erőműben.
Az persze érthető, hogy a tulajdonos miért most akar tőle megszabadulni. Az erőmű
ugyanis egészen mostanáig nagyon szép hasznot termelt, de elérkezett abba az életszakaszba, amikor már többet visz, mint amennyit hoz.
Ha megnézzük a jelenleg üzemelő lignittüzelésű blokkokat, már láthatók a Mátrai Erőmű
gazdaságossága körüli problémák. A jelenlegi magyar energiapiaci körülmények és
villamosenergia értékesítési árak mellett a Mátrai Erőmű alig tudja kitermelni az energiatermeléssel kapcsolatos tüzelőanyag, a légszennyezéssel kapcsolatos és szén-dioxid
költségeket. Az erőmű ráadásul óriási összegeket költ
kiegyenlítő és helyettesítő energiavásárlásra, illetve
olyan szolgáltatásokra, amelyek az erőmű fenntar
tásához szükségesek. Mindezekre azért van szükség,
mert a majd’ ötven éves erőmű rendkívül elöregedett.
Ráadásul olyan új európai uniós környezetvédelmi,
elsősorban levegőszennyezést szabályozó előírások
várnak jóváhagyásra, amelyek értelmében a Mátrai
Erőműnek 2021-re jelentősen csökkentenie kellene
károsanyag kibocsátását. Azaz az új környezetvédelmi követelmények betartásához a jelenlegi blokkok
komoly átalakítására lenne szükség, amely viszont
jelentős beruházásokat és magasabb fenntartási
költségeket vonna maga után. Kérdés, érdemes-e egy
olyan erőművet megvásárolni, amely várhatóan már
csak három évig nyereséges?
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Elavult tüzelőanyag,
és a vele járó
környezetterhelés
A Mátrai Erőmű visontai bányája mellett,
november végén egy hétig végeztünk folyamatos szállópor koncentráció mérést, és
ezalatt a rövid idő alatt is történt határérték-túllépés, pedig a nagyobb porszennyezés inkább nyáron vagy pedig januárban
tapasztalható.

© Fotó: Harmat Ádám / WWF Magyarország

Elvégeztük továbbá a lakossági kereskedelmi forgalomba hozott lignit minőségvizsgálatát, amelyről kiderült, emelkedett
(magas, de határértéket nem meghaladó)
a higanytartalma. Közismert, hogy a régióban bányászott lignitnek nagyon magas
az arzén tartalma is. Mind az arzén, mind
pedig a higany igen erős rákkeltő hatású
anyagok.

Kutatásainkat egy szállópor-koncentráció mérő
egységgel végeztük, amely képes a 10 mikromé
ternél kisebb részecskéket is felmérni.

10│WWF Magazin – 2017/01

A Mátrai Erőmű legfontosobb
tüzelőanyaga a lignit. A lignit a legrosszabb hatékonys ágú fosszilis
tüzelőanyag, fűtőértéke igen alacsony,
ugyanakkor rendkívül magas a nedvességtartalma, és igen sok ként
tartalmaz. Égetésekor kén-dioxid
keletkezik, amely vízzel találkozva
ún. kénes savat hoz létre, amely
súlyosan képes károsítani a légúti
rendszert és keringési betegségeket is okoz. Mindenképp érdemes
tudni, hogy Európa tíz legnagyobb
szén-dioxid kibocsátású erőműve
közül hét lignittüzelésű. Sajnos ezen
a listán a Mátrai Erőmű is szerepel,
méghozzá az igen “előkelő” 27. helyen!
(Részletek a WWF és szakmai partnerei
által készített Europe’s Dark Cloud című
jelentésben.)

Az erőmű csaknem 400 ezer tonna lignitet
értékesít a lakosságnak. A háztartások
ugyanakkor elavult, nagyon rossz hatásfokú, légszennyező anyagokat leválasztó
berendezés nélküli kályhákban égetik el
a lignitet. Ennek hatása többszörösen is
meghaladhatja az erőmű légszennyezési
hatásait. Ezekben a falvakban, téli időszakban, délután szinte nem lehet az utcára
menni a légszennyezés miatt. Hasonló
módon távozik a lignitben nagy mértékben megtalálható hamu is, amely tovább
rontja a régió levegőtisztasági értékeit,
valamint felelős a szmog kialakulásában,
amelyről az elmúlt télen többször is
hallhattunk a kihirdetett szmogriadók
kapcsán.
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A Mátrai Erőmű több mint 6 millió tonna éves szén-dioxid kibocsátásával az ország teljes kibocsátásának
10%-át, a hazai villamosenergia-termelés 15%-át adja.

Olvasd el a Europe's Dark Cloud jelentést!

Maga az erőmű is jelentős mennyiségű
kénnel, nitrogénnel és szén-dioxiddal
terheli a környezetet. Egy tavaly megjelent tanulmány készítő modellezésen
alapuló számításai arra a következtetésre jutottak, hogy a Mátrai Erőmű
közvetlenül 160 ember korai haláláért
felelős évente, az általa okozott károsanyag-kibocsátás következtében.
(Részletek a WWF és szakmai partnerei
által készített Europe’s Dark Cloud című
jelentésben.)

A bővítés nem
is lehetséges
A közelmúltban érdekes fejlemény született: a tervezett lignitblokk egységes
környezethasználati engedélyezési
folyamatában kiadott másodfokú hatá
rozat kimondta, hogy a jelenlegi blokkok
és a tervezett blokk nem működhetnek
majd párhuzamosan. Azaz 2021 után
az erőmű csak a tervezett blokkot tudja
majd működtetni. A tervezett blokk
azonban rendkívül drága, számításaink
szerint állami támogatás nélkül nem
lesz képes gazdaságosan üzemelni, a bevételek éppen csak fedeznék az üzemel
tetésből származó költségeket és a blokk
megépítésével kapcsolatosan felmerülő
a tőkeköltségeket.
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Pedig jó példa lehetne
Ne felejtsük el, hogy kétezer ember közvetlenül, tízezer pedig
közvetve függ az erőműtől és bányáitól. Emellett az erőmű adja
a hazai villamosenergia-termelés 15%-át, adót fizet, és jelentős
mértékben hozzájárul a hazai GDP-hez.
© Fotó: Harmat Ádám / WWF Magyarország

Nagyon fontos mind az erőmű, mind pedig az ott dolgozó munkások, bányászok munkahelyének sorsa. Szükség van továbbá olyan
jó megoldásokra, amelyek a szénbányászati és szénerőmű régiók
átalakítására mutat mások számára is követhető példát a gyakorlatban. A Mátrai Erőmű tökéletesen alkalmas lenne erre a szerepre.
Naperőmű félpénzen, egy felhagyott bánya területén:
Az, hogy az erőmű két évvel ezelőtt megépítette az ország legnagyobb naperőművét, egyértelműen mutatja, hogy bízik a megújuló
energiában. Abból pedig, hogy egy helyreállításra váró felhagyott
bányaterületet szemelt ki erre a célra, és a megvalósításhoz
jelentős adókedvezményt vett igénybe, az is jól látható, hogy
az erőmű vezetése nagyon kreatív, és keresi a több lábon álláshoz
vezető megoldásokat.

A helyi megújuló
energiaforrások
kihasználásával
a munkahelyek
megtartása
is megoldható
lenne

Megújuló energiaközpont:
A nagy méretű felhagyott bányaterületek a további naperőműépítés mellett még akár kisebb vízerőművek építésére is alkalmasak
lehetnek. Ne feledjük el, hogy a Mátra térsége az ország egyik
legerdősültebb tája, vagyis biomassza alapú kapcsolt energiatermelés
is elképzelhető lenne. Az ipari parkban működő vállalkozások munkaerő szükségletének kielégítése céljából elindulhatna a jelenleg
bányákban és az erőműben dolgozó munkások átképzése is. Sőt,
a már létrehozott ipari parkba olyan beruházásokat is lehetne
csábítani, amelyek kifejezetten a helyi megújuló energiaforrások
kiaknázását segítik és promotálják.
Vagyis a Mátrai Erőmű egy elavult és környezetterhelő ligniterőműből
egy egymást jól kiegészítő megújuló energia technológiákra épülő
energiatermelő és munkahelyteremtő mintarégióvá tehetné régióját.
Szerző: Vaszkó Csaba

12│WWF Magazin – 2017/01

Szakmai párbeszéd az erdők természeti értékeinek megőrzéséért

© Fotó: Bódis Pál / WWF Magyarország

Szakmai párbeszéd az
erdők természeti
értékeinek megőrzéséért

A konferencia résztvevői a terepi napon megismerkedhettek a Soproni Parkerdő
Natura 2000 erdőgazdálkodásának kihívásaival és lehetőségeivel.

Sikerrel zárult a WWF Magyarország, az Europa Media Nonprofit
Kft. és partnerei által a LIFEinFORESTS projekt keretében
szervezett Élő Erdő konferencia Sopronban. A szakmai rendezvényen megjelenő, több mint 200 résztvevőnek egy elméleti,
illetve egy terepi nap során nyílt lehetősége megvitatni a Natura
2000 hálózatban tartozó erdőterületeken való gazdálkodás
égető kérdéseit.

A projekt célja
a magyarországi Natura
2000 erdők
védelmének
elősegítése
– a célcsoportok
közötti
kommunikáció
erősítésével

A WWF Magyarországi munkatársai számára kiemelkedően
fontos országunk legtermészetesebb élőhelyei közül sokat magába
foglaló erdeink megőrzése. Ez volt számunkra az egyik fő motiváció,
Jelentős előrelépés, hogy az olyan természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos fogalmak,
mint például a holtfa vagy a mikroélőhelyek egyre inkább a szakmai szóhasználat
részévé válnak. Mindez megfelelő alapot teremt a természeti értékek eredményesebb
megőrzéséhez és fejlesztéséhez.
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Szakmai párbeszéd az erdők természeti értékeinek megőrzéséért

amikor az Élet az Erdőben Projektet útjára indítottuk,
azzal a céllal, hogy a Natura 2000-es, hazai erdőkben
folyó szakmai munkát támogassa. Erdeink több mint
kétharmada része a Natura 2000 hálózatnak, ezért
természeti értékeink megőrzése szempontjából kulcsfontosságú, hogy milyen munka folyik bennük.
Az Élő Erdő konferenciával fontos szakaszához értünk
projektünknek. A kétnapos program során több mint
200 résztvevő kaphatott teljesebb képet 6 külföldi
és 14 magyar előadó segítségével a természetközeli
erdőgazdálkodás, természetvédelmi erdőkezelés
erdészeti, természetvédelmi, ökológiai hátteréről.
A szakemberek nyílt vitákon cserélhették ki tapasztalataikat a Natura 2000 intézkedés jogszabályi és
© Fotó: Bódis Pál / WWF Magyarország

A Natura 2000 célok
elérése közös
felelősség, amelyet
csak szoros
együttműködésben
lehet magasabb
szintre emelni

közgazdasági vetületeiről is. A külföldi előadók saját
példájukon mutatták be, hogy lehetséges a gazdasági
funkciók figyelembe vétele mellett is az olyan erdő kialakítása, ami közelebb áll a természeteshez, így ritka,
védett állat és növényfajaink is hosszú távon otthonra
lelhetnek bennük.
Úgy gondolom, minden résztvevő számára nyilvávalóvá
vált az, hogy szakterületeink szorosabb együttműködésével lehetséges olyan gazdálkodást folytatni az
erdeinkben, ami a gazdasági funkciók megtartása mellett
más célokat, például természetes környezetünk megőrzését is lehetővé teszi. Megfelelve ezzel a társadalom
egyre erősödő természetes környezet iránti igényének.
Szerző: Bódis Pál
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jEges árvizek
egykor és ma
A 2016/17-es tél szokatlanul hideg januári időjárása miatt
állóvizeink befagytak, és legnagyobb folyóinkon is erős
jégzajlás vagy állójég alakult ki. A korábbi évtizedekben
ez korántsem volt ritka jelenség, de manapság, az enyhülő
időjárás miatt, szokatlan, hogy heteken át jégpáncél fedje
vizeinket.  A ritkább jégjelenségek másik oka, hogy folyóink
szabályozottak, és a főmederben sokkal gyorsabban folyik
a víz, mint a szabályozások előtt, amikor sekély folyószakas zok, vagy zátonyok és szigetek tették változatoss á
a folyómedreket. A sekélyebb és lassabban hömpölygő folyók
kevésbé hideg időjárási körülmények között is sokkal
hajlamosabbak voltak befagyni.

Fontos, hogy
eljusson
a köztudatba:
a jég nem
természeti
katasztrófa!

Ahhoz, hogy a folyók befagyjanak, több időjárási feltételnek kell
teljesülnie, de a folyók adottságai szintén jelentősen befolyásolják
a jég megjelenését. Hazai nagy folyóink közül a Tisza a leginkább
hajlamos a befagyásra, a Duna és a Dráva kevésbé. Ennek fő oka,
hogy a Dunának sokkal jelentősebb a vízhozama – a nagyobb
víztömeg lassabban tud befagyni –, a Dráva pedig gyors folyású
és emiatt nehezebben jelenik meg rajta jég.
Az egyik előfeltétel, hogy már a téli hónapokat megelőzően is kevés
csapadék hulljon a vízgyűjtőn, és ennek köszönhetően tartósan
alacsony vízállások alakuljanak ki. A mederben a kis vízmennyiség
ugyanis könnyebben fagy meg ahhoz képest, mintha nagy vízhozam lenne a mederben. Másik feltétel, hogy kevés hó hulljon
a vízgyűjtőn, ami miatt kicsi az esély az olvadásból származó
vízszintemelkedésre. A mindenki számára egyértelmű feltétel
pedig, hogy tartósan negatív középhőmérsékletű napok és hetek
kövessék egymást. A 2016/17-es télen ezek mind előfordultak,
és ezért a Tiszán már december végén, a Dunán pedig januárban
jégtáblák jelentek meg.

WWF Magazin – 2017/01│15

© Fotó: Martin Harvey / WWF canon



Jeges árvízek egykor és ma

© Fotó: Zirig Árpád

Az éghajlat
változásával
a folyók hullámterét vízzel
ellátó tavaszi
árhullámokra
egyre kevésbé
számíthatunk,
mivel a vízgyűj
tők hegyvidéki
területein
telente gyakran
nincs már
jelentős
hótakaró

A hideg téli hónapok, a hó, a jég minden szezonban
sok embert vonz a vízpartokra.

A hideg teleket követően nagy eséllyel alakulnak ki jeges árhullámok. Ezek kezelése a vízügyi szerveknek sok erőfeszítésébe kerül,
aminek során a jégtorlaszok megjelenésének megakadályozása
az egyik fő feladat. A jeges árhullámok viszont nem képesek arra,
hogy éltető vízzel lássák el a folyók hullámterét: erre a hóolvadáskor
meginduló tavaszi árhullámok alkalmasak. Erre a zöldárra ugyanakkor tavasszal egyre kevésbé lehet számítani, hiszen gyakori, hogy
a vízgyűjtők hegyvidéki területein sincs jelentős hótakaró.
A WWF Magyarország szerint éppen ezért lenne nagy jelentősége
annak, hogy amikor árhullám érkezik folyóinkon, abból minél
többet tartsunk meg. Erre kiválóak a folyók menti mély fekvésű
területek, melyek más hasznosításra kevésbé alkalmasak. A téli
hónapok az átlagosnál idén is jóval szárazabbak voltak a környező
hegyekben. Ha nem érkeznek meg a tavaszi esők, akkor száraz
periódust kell átvészelniük a folyóparti élőhelyeknek.

A tél végi olvadásból származó jégzajlás nagyon kockázatos formája az árvizeknek.
A legnagyobb veszélyt az jelenti, ha a folyók felső vízgyűjtőjén olvadás kezdődik, és
a zajlásnak induló jég nem tud tovahaladni, mivel az alsó folyószakaszokat jégpáncél
borítja. Ilyenkor feltorlódnak a jégtáblák, majd megindul a jeges árhullám. Ez történt
idén a Tiszán is.
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Jeges árvízek egykor és ma

Ahhoz, hogy a folyó befagyjon, már a téli hónapokat megelőzően is kevés csapadék kell, hogy hulljon
a vízgyűjtőn, így csökkent az esély az olvadásból származó vízszintemelkedésre.

A jégzajlás veszélyes jelensége rendszeres hírként szerepel a médiában,
de a jég nem természeti katasztrófa! A hideg téli hónapok idén
is sok embert vonzottak a vízpartokra. A befagyott holtágak és mellékágak gyönyörű környezetet biztosítanak a szabadba vágyakozóknak,
és közelebb hozzák az embert a természethez. A folyópartok sokszínűsége ilyenkor is megmutatja magát, és sokan csodálkozhatnak
rá arra, hogy az érintetlen folyópartok egyedülálló értékeink közé
tartoznak.
Szerző: Gruber Tamás

A jégzajlás a folyómedret kísérő élőhelyeken képes jelentős károkat okozni. Ez akkor
okoz kockázatot, ha a jég kilép a hullámtérre, és közvetlenül sújtja az ártéri élőhelyeket,
illetve az ártéri erdőket. Ha ez nem történik meg, akkor az ártéri élőhelyek nagyobb
nehézségek nélkül képesek átvészelni a hideg teleket. Kevesen gondolnak rá, de a jeges
árvíz hiánya szintén előidéz változásokat a folyók élővilágában, bár ez kívülállók
számára kevésbé nyilvánvaló. Ha hosszú évekig enyhe telek követik egymást, amikor
a folyók, és azok holtágai nem fagynak be, akkor ez elősegíti olyan gerinctelen élőlények
terjedését, melyek korábban nem voltak jellemzőek a magyarországi vízfolyásokban.
Néhány esetben ezek olyan inváziós fajok, melyek vándorlását elősegítik a Duna-delta
vagy a Rajna felől érkező hajók. Ezek fenekéhez tapadva tudnak a gerinctelen fajok,
leggyakrabban kagylók legyőzni olyan távolságokat, melyre máskülönben sokkal
hosszabb időre lenne szükségük.
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 Interjú

A folyó és a táj
elemi kapcsolata
Balogh Péter

A bajok forrása éppen
az, hogy kiemeltük
a folyót a tájból

Balogh Péter, szakmája szerint geográfus, a fenntarth ató víz- és tájhasználat kialakításáért dolgozik
a Tiszai-alföldön. A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület
elnökségi tagja, speciálkollégiumot tart az ELTE
Természetföldrajzi Tanszéken, illetve gazdálkodói
tevékenységet folytat egy Tisza-menti faluban,
Nagykörűben.
Hogyan kapcsolódsz a Tisza árteréhez?
Számodra mit jelent a folyó?
Szakmai és személyes életemnek egyaránt főszereplője a Tisza-táj. Szolnokon születtem és nőttem fel,
a Tisza gát mellett, falusias közegben, aztán feljebb
jutottam (legalábbis a folyásirányt tekintve), s most
Nagykörűben van a fő életterem.

© Fotó: Vaszkó Csaba / WWF MagyarorszáG

A tanításom lényege, hogy a Tisza folyó a Tisza-tájat
jelenti; de ez nem egy érzelmi hozzáállás, hanem a tudományos munkám során arra jöttem rá, hogy a folyó
és a táj nem értelmezhetők egymás nélkül. A bajok
forrása éppen az, hogy a folyó ki lett amputálva a tájból,
így mindkettő vergődik, az ember nem boldogul
velük. A bajok megoldásához ki kell építeni az élő
kapcsolatot a folyó és a táj között.
Mit látsz, ma mennyire van élő kapcsolat az
ártér és az ott élő emberek között?
Úgy látom, hogy a jelenlegi modern rendszer lényege,
hogy elszakítsa az embert a tájtól. Az emberek csak ott
laknak, de nem élnek benne és vele. A mai életünknek
nem tartalma, pláne nem feltétele a tájjal való együttműködésünk. A mai modern szabályozás nem élőlényként
tekint a tájra (és talán az emberre sem), hanem termelési
erőforrásként.
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Interjú

Jellemző, hogy az ártér fogalma is torzult a mai köztudatban. Az ártér eredendően azon mélyfekvésű területek
rendszere, amiket a folyó nagyvize elér. A jelenlegi
rendszerben az árterek 90%-ban nem elérhetők a folyók
számára, hanem csak egy szűkre szabott folyosó maradt,
ez a hullámtér.

Az árvíz és az aszály
problémájára
a fokgazdálkodás kiépítése
jelentene megoldást

Milyen a tájgazdálkodás a Tisza mentén?
Milyennek kellene lennie?

Forrás: Balogh Péter

Néhány elhivatott kezdeményezés van, pl. a hullámterek
legeltetése, épp a WWF Magyarország támogatása által
is, illetve természetszerű gyümölcsészet, de ezek nem
tudnak rendszerben megjelenni. A természetszerű
használatok rendszere lenne az ártéri tájgazdálkodás.
Hogyan lehetne javítani a helyzeten?
Rendszerszerű javulást a fokgazdálkodás kiépítése
jelentene. A fok a medret az ártérrel összekötő csatorna,
amin az áradó víz nyugodtan, alulról felfelé, fokról-fokra
tölti fel az árteret. Ha ezt alkalmaznák a Tiszai-alföld
egészén, tehát a mentett oldali ártereken is, az megoldaná az árvíz és az aszály problémáját is. Azaz a téli
félév víztöbbletével pótolnánk a nyári vízhiányt – a táj
eredendő működése szerint. A helyes vízgazdálkodás
a vizes helygazdálkodás lenne.

A tökéletes síkság élénk domborzata a Közép-Tiszán. Kékes színnel
az ártéri szintek, barnással az
ármentes szintek láthatók. A folyó
mellett húzódik a töltés, ami levágja
az ártereket a folyóról.

© Fotó: Vaszkó Csaba / WWF MagyarorszáG

Sorolni lehetne a példákat, hogy a mai gazdasági, társadalmi szabályozás hogyan nem
teszi lehetővé, hogy élő kapcsolat legyen táj és ember között.
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Milyen állapotúak a hegyvidéki erdeink?
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Milyen állapotúak
a hegyvidéki erdeink?

Nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii)

A kutatás során kiderült,
hogy a hazai kárpáti régió
természetes erdeinek
jelentős része egyetlen
fafajból áll
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Lezárult a Kárpáti Erdeink Kutatása című projekt,
amelynek fő célja a hazánk északi hegyvidékén
található erdők természetvédelmi állapotfelmérése
volt. A Svájci Hozzájárulás támogatásával összegyűjtött adatok első elemzései rávilágítottak arra,
hogy az Északi-középhegység – kiemelten a Börzsöny,
a Mátra és az Aggteleki-karszt – erdeinek állapota
között jelentős különbség van, ami az ott élő, az
Európai Unió szempontjából kiemelt jelentőségű
állatfajok fennmaradási lehetőségeit is meghatározza.

Milyen állapotúak a hegyvidéki erdeink? 

A hazánkban egyedülálló kutatás eredményei jelentősen hozzájárulhatnak az erdők
kezelésének hatékony, természetvédelmi
szempontú fejlesztéséhez.
A 2012 és 2017 között Magyarország kárpáti
régiójában, mintegy 50.000 hektáron elvégzett kutatások egyik fő célkitűzése az erdők
részletes vizsgálata volt. A fafajösszetétel
mellett az erdők szerkezete, a holtfa mennyisége, a különleges igényű fajok szempontjából fontos ún. mikroélőhelyek (pl. odúk,
leváló kérgű fák), idegenhonos növényfajok, valamint talajsérülések egyaránt
a vizsgálat tárgyát képezték. A korszerű
számítástechnikai eszközökkel elvégzett
adatgyűjtés 100x100m-es rácsháló pontjaiban történt – vagyis a kutatók szinte minden
„talpalatnyi” helyet átvizsgáltak. Ilyenre
korábban Magyarországon nem volt még
példa.

A madárfajok előfordulására
vonatkozó kutatás eredményeit
a 23. oldalon foglaltuk össze.
© Fotó: Bajor Zoltán

Az erdők részletes felmérése mellett más
szakértői csoportok ugyanezeken a területeken a madár és denevérfajok előfordulását
vizsgálták, sőt a rovarvilág jellemzőbb
tagjainak elterjedéséről is aktuális információkat gyűjtöttek. A madárfajok köréből
kiemelten fontos volt az erdőhöz leginkább
kötődő harkály- és légykapó fajok vizsgálata,
miközben olyan ritkaságok előfordulását
is sikerült pontosítani, mint amilyen az
uráli bagoly. A rovarok közül elsősorban
a nagytestű, holtfához kötődő bogárfajok
elterjedése állt a középpontban – így
a szarvasbogár, a nagy hőscincér, vagy
a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata,
a havasi cincér. Az egyik legritkább bogárfaj, a remetebogár, kizárólag a Mátra
néhány idős facsoportjának odvaiban volt
fellelhető.

Az eredmények közül érdemes kiemelni, hogy a természetes erdők jelentős
része – a Mátrában ez akár a 40%-ot is
eléri – egyetlen fafajból áll! A fajszegénység oka az elmúlt évszázadok
intenzív és egysíkú erdőgazdálkodá
sával magyarázható. Valamennyi
hegységben igen kevés a holtfa, vagy
odúkat és más élőhelyeket biztosító
ún. „biotóp fa”. Ugyanakkor elmondható az is, hogy a Börzsönyben az
erdőgazdálkodás 10-15 évvel ezelőtti
reformjai, amelyek a szálalást he
lyezték előtérbe, máris sok javulást
eredményeznek az erdők állapotában.
Hasonlóan kedvező irány természetvédelmi szempontból az erdők kivonása
a fakitermelésből, ami az aggteleki
erdőket gazdagítja leginkább.
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Erdeink minősége
meghatározza
a vizsgált, kiemelt
jelentőségű állatfajok
fennmaradási
lehetőségeit is

A felmérések mellett különleges természetvédelmi
beruházások történtek az erdőlakó denevérek megóvása érdekében: denevérbarát épület-átalakításokra,
a barlangi élőhelyek és itatóhelyek kialakítására,
védelmére, továbbá mesterséges odútelepek megépítésére került sor.
Reméljük, hogy projektben gyűjtött információk
– melynek nagy részét a következő hónapokban,
években lesz csak lehetőség kiértékelni – hatékonyan
fognak hozzájárulni az erdész és természetvédő
ágazatok együttműködéséhez, az egyre jobb erdőgazdálkodás és természetvédelmi erdőkezelés
kialakítása érdekében.

© Fotó: Gálhidy László / WWF Magyarország

Szerző: Gálhidy László

Egyetlen holtfa jelentősen erősíti az erdő „immunrendszerét” azzal, hogy több száz
élőlénynek - rovaroknak, madaraknak és denevéreknek - ad otthont.

Az Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban – rövidebb címén „Kárpáti erdeink kutatása” projekt az Aggteleki, Bükki és Duna-Ipoly
nemzeti parkok igazgatóságai, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint két civil szervezet, a WWF Magyarország és a Bükki Emlőstani Kutatócsoport együttműködésében valósult
meg. Külső partnerként kiemelt jelentőségű a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, mint irányító
hatóság, és az Ipoly Erdő Zrt., mint erdőgazdálkodó együttműködése.
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BÖRZSÖNY MADÁRTANI FELMÉRÉSEK
BÖRZSÖNY
uráli bagoly

50 MINTAVÉTELI HELY

fehérhátú
fakopács
kis légykapó

FAJOK SZÁMA
NEM VÉDETT
VÉDETT

ADATGYŰJTÉS MÓDJA

HALLÁS ALAPJÁN

FOKOZOTTAN VÉDETT

ÉSZLELÉSEK SZÁMA

10,034

EBBŐL KÖZÖSSÉGI
JELENTŐSÉGŰ FAJ*

10
51
6
6

*Az EU szintjén jelentős madárfajok, amelyek védelme kiemelt cél a Natura 2000 területeken.

Forrás: Selmeczi Kovács Ádám, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

2016, a legforróbb év

© Fotó: Martin Harvey / WWF-Canon

2016, a legforróbb év

Az éghajlatváltozás bolygó-szerte kézzelfoghatóvá vált: elsivatagosodással, eltűnő jégsapkákkal,
emelkedő tengerszinttel, savasodó óceánokkal és időjárási anomáliákkal kell szembenéznünk.

Az eredmény hivatalos: tavaly volt az eddig mért
legmelegebb év a Földön. Az Amerikai Óceán- és
Légkörkutató Hivatal (NOAA), az amerikai űrkutatási hivatal (NASA), és a brit meteorológiai hivatal
adatai szerint az időjárási feljegyzések 1880-as
kezdete óta az elmúlt év volt a legforróbb. Ezek az
adatok ismét felhívják a figyelmünket arra, hogy
komolyan és halogatás nélkül foglalkoznunk kell
az éghajlatváltozással!
2016 több tekintetben is rekordernek számít:

650 ezer éve nem volt
olyan magas a szén-dioxid
koncentráció mértéke,
mint 2016-ban
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•

Az eddig tíz legmelegebb év közül kilencet 2000
óta mértünk!

•

Az Északi-sarkon júliusban is és augusztusban
is megdőlt a melegrekord.

•

Az Északi-sark jege rendkívüli ütemben,
évtizedenként kb. 13,3%-al csökken. 2016-ban
az eddig valaha mért legkisebb kiterjedésűvé
zsugorodott.

2016, a legforróbb év

•

A világtenger átlagos szintje 178 mm-el emelkedett
az elmúlt 100 évben!

•

Karácsonykor olvadáspont közeli hőmérsékletet
mértek az Északi-sarkon, ami szintén rendkívül
szokatlan.

•

Tavaly mértek először tartósan 400 ppm fölötti
szén-dioxid koncentrációt. Utoljára akkor volt ilyen
magas szén-dioxid koncentráció, amikor még nem
élt ember a Földön!

Az emberi tevékenység által okozott éghajlati változások az egész bolygó életét kockára teszik. Az egyre
gyorsabb ütemben eltűnő jégsapkák, az emelkedő
tengerszint, a savasodó óceánok, vagy a világszerte
tapasztalható időjárási anomáliák a Föld vészjelzései.

Kifutunk az
időből, ha
a kormányzatok,
vállalatok és a
Közösségek nem
Tesznek meg
mindent a Párizsi
Egyezmény
betartásáért

A 2015-ben megrendezett Párizsi Klímakonferencián
elfogadott Párizsi Egyezményben az országok ugyan
megegyeztek, hogy igyekeznek az ipari forradalom
kezdetéhez mérten a globális átlaghőmérséklet-emelkedést a 2 Celsius-fokos küszöbérték alatt, lehetőleg az
1,5 Celsius-fokos határ közelében tartani, a gyakorlati
megvalósítás mégis késik. Most kell cselekednünk –
ráadásul együtt, közösen, a bolygó minden pontján –,
hogy az éghajlatváltozás hatásai még kezelhetők legyenek.
Valóban az utolsó órában vagyunk. Életbevágó, hogy
a kormányzatok, a vállalatok és a közösségek mindent
megtegyenek a párizsi vállalások betartásáért. Ellenkező esetben kifutunk az időből.
Szerző: Joó Zsófia

A Föld középhőmérsékletének változása az éghajlatváltozás egyik jól követhető jele.
A Föld felszínének átlaghőmérséklete elsősorban az üvegházhatású gázok miatt
emelkedik. 2014, majd 2015 után most 2016 volt az eddigi legmelegebb év 1880 óta.
Ráadásul 2016. februári átlaghőmérséklet 1.5°C-al volt melegebb, mint a hasonló
időszakban mért átlaghőmérséklet az ipari forradalom kezdetén.
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Te és a WWF Magyarország

Te és a WWF
Magyarország
© Fotó: Merle István

Lehet érdemben tenni a természet védelmé
ért egyéni szinten? Röviden, igen! Erre Te vagy
az élő példa, hiszen nemcsak arra figyelsz oda,
hogy a közvetlen környezetedben tegyél a természet védelméért, de aktív adományozóként
is hozzájárulsz ahhoz, hogy közösen mentsük
meg a Föld jövőjét!
Mint sok ember, talán Te is úgy gondolod, hogy egyénként
nem járulhatsz hozzá érdemben a sikeres természet
védelmi munkánkhoz, de ha így van, hidd el, ebben nem
is tévedhetnél nagyobbat!

Támogatásod érdemben
járul hozzá természeti
kincseink védelméhez!

Ugyanis a WWF Magyarország egyik fő bevételi forrása
a magánszemélyek adományaiból épül fel, melyek
rendkívül fontos szerepet játszanak a sikeres működésünkben. Azért tudunk kézzelfogható eredményeket elérni a természetvédelem terén, mert olyan
adományozóink vannak, mint Te: hozzájárulnak ahhoz,
hogy csakúgy, mint az elmúlt 25 évben számtalan
alkalommal, a jövőben is meg tudjunk menteni egy-egy
szeletet hazánk természeti kincseiből.
Ahhoz, hogy ez a jövőben is így maradjon, folyamatosan fejlesztjük adományozói csatornáinkat. Legyen
szó egy védett faj örökbefogadásáról, vagy az online
Panda Boltról, ma már számtalan módon hozzájárulhatsz munkánkhoz. Annak érdekében, hogy a következő
generációk is egy olyan, élhető bolygóra szülessenek,
mint amilyet mi kaptunk, továbbra is számítunk Rád.
Mentsük meg együtt természeti értékeinket, mentsük
meg a világot! Együtt lehetséges!
Szerző: Bogschütz Dániel
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TE ÉS A WWF
1% is gondoskodhat
hazánk természeti értékeiről

ELHATÁROZTUK, HOGY MEGÓVJUK
A HAZÁNKBA VISSZATÉRŐ
SZÜRKE FARKAST ÉS ÉLŐHELYÉT

VELED EGYÜTT
SIKERÜLHET!

Adód 1%-ával támogasd idén is
a 25 éves WWF Magyarország
természetvédelmi munkáját!
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