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A Nemzetközi Poláris Év
Sárospatakon egyszer hajnalban felszereltem magam fényképez�géppel, táv-

cs�vel, lámpával, és nekiindultam a király-hegyi csúcsnak megnézni a napfel-

keltét. Ahogy felértem, vártam a csodát; s valóban, a nap, mint mindennap, 

felkelt… bevilágítva a Bodrogközt; a Tokaji-hegy úszott a ködben, s madarak 

emelkedtek a Radvány-völgyb�l… S�r�n fényképeztem analóg gépemmel, s 

amikor már a negyvenedik kattintásnál tartottam, hirtelen gyanakodni kezd-

tem: nem volt fi lm a gépben… Ahogy lefelé bandukoltam a hegyr�l, egy fel-

fedezés kárpótolt: egy sarki tundrába keveredtem. A vulkáni riolittufa alkotta 

k�törmelékes lejt�n tundra típusú táj fogadott. Itt a vékony talajon olyan növé-

nyek telepedtek meg, amelyek általában a tundrán gyakoriak. Így van itt nyírfa, 

áfonya, s�t még rénszarvaszuzmó (Cladonia rangiferina) is. A Király-hegyen ezt 

a kis növényi csoportosulást korábban már mások is megtalálták, megnevezték 

(Szabó 1974). Ennek is köszönhet�, hogy kés�bb már igazi tundrán, immár di-

gitális fényképez�géppel, és korábban le nem írt, névtelen tájakon fordultam 

meg, mélyebb ökológiai és a klímaváltozással kapcsolatos kutatások céljából, 

a Nemzetközi Poláris Év keretein belül1.

A Napút jelen számában a Nemzetközi Poláris Évhez kapcsolódó kutatásaink-

ról, illetve magáról a programról, az Élet és Tudományban2 közölt cikkek b�vített 

közlésével számolok be, hogy a kutatás visszatérjen oda, ahonnan elindult…

1 Biológushallgatóként lehet�ségem volt a Labrador Felföldek Kutató Csoport (LHRG, Memorial 

University, St. John’s, Kanada) két Nemzetközi Poláris Évhez kapcsolódó projektjeiben részt 

vennem (2008–2010) (pkoncz@gmail.com). Az egyik a PPSA program (Present processes, 

Past changes, Spatiotemporal dynamics in the Arctic), amely az északi fahatár elmozdulásá-

val, míg a másik a CiCAT program (Climate Change impacts on the Canadian Arctic Tundra), 

amely a tundravegetáció klímaváltozással összefügg� átalakulásával foglalkozott. 

 Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet Dr. Paul Marinónak, a kanadai egyetem biológia tan-

szék vezet�jének, illetve a Labrador Felföldek Kutató Csoportnak (LHRG), hogy részt vehettem a 

kutatásokban (Dr. Trevor Bell, Dr. Luise Hermanutz, Dr. John Jacobs, Dr. Colin Laroque, Dr. Paul 

Marino, Dr. Alvin Simms, Dr. Elizabeth Simms, Dr. Keith Lewis, Laura Siegwart Collier, Andrew 

Trant, Mariana Trindade, Jennifer Dyke, Liz Sutton, Brittany Cranston, Seth Loader, Anne Munier, 

Julia Wheeler, Chad Yurich, Ngaire Yurich, Zack Bartlett, Sarah Chan, Dean Dumaresq, Christina 

Goldhar, Ryan Jameson, Mike Upshall, Dan Myers, http://www.mun.ca/geog/lhrg/ 2010-05-06). 

 Továbbá köszönettel tartozom az inuit medve�röknek (Eli Merkuratsuk, Rodney Gear, Ro-

bert Harris, John Merkuratsuk), a Kanadai Nemzeti Parknak, illetve a Torngat-hegység Nem-

zeti Park alaptáborát fenntartó csapatnak (kANGIDLUASUk, Angus Simpson, Judy Rowell, 

Jacko Merkuratsuk, John Anderson és Eli Merk). 

 Koncz, P. (2010): A Nemzetközi Poláris Év – Stílus, projektek és felfedezések I–III. Élet és 

tudomány, 33, 1030–1032.; 35, 1100–1102.; 37, 1162–1164.
2 www.arctic.noaa.gov/aro/ipy-1/ 2010-02-17
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A  világ egyik legnagyobb tudományos együttm�ködése kezd�dött el 

2007-ben, amikor meghirdették a Nemzetközi Poláris Évet (www.ipy.org). 

A program valójában három évet (2007–2009) és a további id�szakot is felöleli, 

hiszen arra vállalkozott, hogy meteorológiai, geológiai, biológiai, gazdasági, 

szociális és humán témákban – nemzetközi együttm�ködések és sztenderdek 

alapján – kutassa a két poláris térséget, oktasson, fejlesszen és építsen ki egy 

új interdiszciplináris hálózatot a felmerült kérdések feltárására és megoldására 

(Rapley et al. 2004). E  cikkben mint résztvev� foglalom össze a Nemzetközi 

Poláris Év f�bb mozzanatait.

A program életre hívója és anyagi támogatója a Nemzetközi Tudományos 

Tanács és a Meteorológiai Világszervezet volt. Hozzávet�legesen 10 000 kuta-

tó, 50 000 közrem�köd� és 63 ország vett részt a Nemzetközi Poláris Évben, 

közel 1,2 milliárd amerikai dollár felhasználásával. Szükség is volt rá, hiszen a 

klíma változik, leger�teljesebben pedig éppen a sarki régiókban (IPCC 2007). 

A klímaváltozás tényén amúgy az id�közben közkedveltté vált ellenérvek sem 

tudtak változtatni (Schiermeier 2010). Az arktikus régiók nemcsak indikátorai 

a Föld más pontjain zajló és várható klimatikus eseményeknek, de jelent�s 

részben annak szabályzói is. S�t: szerepük felértékel�dik napjaink gazdasági, 

társadalmi és ökológiai folyamataiban.

Expedíciótól nemzetközi évig. A  2007–2009-es Nemzetközi Poláris Év 

alapötlete nem el�zmények nélküli. Az els� Poláris Évet, a Poláris Expedíciót 

1872–74-ben éppen az Osztrák–Magyar Monarchia kezdeményezte, Karl Weyp-

recht irányításával3. A 15 expedíció közül az egyik az észak-nyugati átjáró meg-

találásának reményében indult útjára, Julius von Payer f�hadnagy vezetésével. 

A 24 tagú legénység egyetlen magyar tagja Kepes Gyula volt. Kepes Gyula mint 

orvos, biológus tartott a csapattal (Gáspár 1912), s jó magyar szokás szerint to-

kaji bort is vitt az expedíció hajójának, a Tegetthoffnak fedélzetén. Talán éppen 

ennek is köszönhet�, hogy a körülményekhez képest (–50°C) szerencsésen, 

sajnos egy társukat elvesztve érkeztek vissza útjukról Tromsø városába.

Az expedíciót, példamutató módon, anyagilag támogatta az akkori hazai 

arisztokrácia, így a Zichy-, Esterházy- és a Széchenyi-család. A Magyar Tudo-

mányos Akadémia pedig a „legmelegebb rokonszenvvel és legélénkebb érdek-

l�déssel viseltetik a vállalat iránt és legmélyebb sajnálkozást érez a miatt, hogy 

körülményei e percben nem engedik részvétét anyagi hozzájárulással tanusí-

tani (…) noha annak nagy tudományos fontosságát teljesen méltányolja tudo-

mányos tekintetben, s különös örömére szolgál, hogy a vállalat élén az oszt-

rák–magyar monarchia férfi ai állanak” – írta Arany János, az Akadémia akkori 

f�titkára (Arany 1872). Az els� expedíció nagy hozománya a Ferenc József-föld 

felfedezése volt. Ezenfelül számos meteorológiai és mágneses megfi gyelést 

tettek a sarki fény ovális szerkezetére és dinamikus változásaira vonatkozóan.

1932–1933-ban következett a második Poláris Év, amely során többek kö-

zött jelent�s megfi gyeléseket rögzítettek a futóáramlásokkal (az atmoszféra 

3 Adatbázisok, adatcserél�k: http://nsidc.org/daddi; http://polardata.ca; www.aoncadis.org; 

www.api-ipy.gc.ca; www.arcticobserving.org; www.nisc.com/ipy; www.polarcommons.org; 

www.polardata.ca
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nagy magasságaiban a Földet körülölel� er�teljes szélrendszer) és ionoszfé-

rával (az atmoszféra ionizált gázokat tartalmazó rétege a Földt�l 50–300km 

távolságban) kapcsolatban. Ekkor létesült az els� antarktiszi megfi gyel�állo-

más is.

A harmadik Poláris Évnek számító Nemzetközi Geofi zikai Év (1957–58) so-

rán kiemelked� eredményeket értek el a kontinensek vándorlásának bizonyí-

tásában. Ekkor fedezték fel a Van Allen sugárzási övet (ez egy elektromosan 

töltött részecskéket tartalmazó, a Föld körül 2000–20 000 km távolságban 

elhelyezked� réteg), és ekkor l�tték fel az els� Föld körül kering� m�holdat, a 

Szputnyikot.

A  jelenlegi, negyedik Poláris Év summáját még korai volna megadni. 

Ugyanakkor már eddig is jelent�s áttörést hozott, els�sorban a kutatás-szerve-

zés, integrálás és humanizálás terén. A kiindulási alapot az jelentette, hogy a 

poláris régió jelene, múltja és jöv�je igen kevéssé ismert, az ott zajló környe-

zeti változások pedig az egész Földet érintik. Az is fontos szempont volt, hogy 

az ott él� emberek problémáiért els�sorban nem �k a felel�sek. Egyrészt az 

általunk kibocsátott szennyezések elérik �ket is, másrészt pedig a gazdasági 

életben nem egyenl� félként jelennek meg. A mostani Poláris Év további egyedi 

jelent�ségei között említhet� az is, hogy a sarki övben zajló geológiai, klima-

tológiai és talán biológiai folyamatok közelebbi megértésében egy másik boly-

gó, a Mars segítségét is igénybe vették. A Mars pólusain a Föld sarki világával 

rokon környezet uralkodik. A NASA többek között ezért indította el a Phoenix 

szondáját 2007-ben, hogy a földi vizsgálatokkal párhuzamosan fi zikai/kémiai 

vizsgálatokat hajtson végre a Mars poláris régiójában.

Új kutatási attit�d. A  program lényegében az Arktisz, az Antarktisz és 

kapcsolt régióik múlt, jelen és jöv�beli állapotának leírását jelentette. Ez új 

módszerek, új megfi gyelések kifejlesztését és új kutatóállomások létrehozását 

foglalta magában. A program célja egy új, más szemlélet kialakítása volt: a pó-

lusok fel�l ránézni a világra. A pólusokat minél többeknek megmutatni, el�se-

gíteni az ott él� közösségek hosszú távú fennmaradását a növekv� geopolitikai 

érdekek mellett. A Poláris Év mindezek érdekében precedens érték� tudomá-

nyos együttm�ködéseket karolt fel és indított el. Ezek során a részt vev� felek 

hasonló módszerekkel, hasonló kérdéseket vizsgáltak, ezáltal további keretet 

adva az összehasonlítási és összedolgozási lehet�ségeknek. S�t, megkövetelve 

a kutatók közötti információ- és adatcserét, lényegesen felgyorsítva ezzel a tu-

dás szintézisét (www.ipy.org).

A  Poláris Évet számos konferencia, csatlakozási folyamat készítette el�. 

Összesen 228 projekt véglegesítésére került sor. Ezt követ�en folytak maguk 

az egyes projektek konferenciái. Már a konferenciák el�tt a tagok közös szer-

kesztése alatt állt egy el�zetes munkaterv. A találkozókon tovább folyt a mun-

katerv elkészítése, illetve elfogadása (pl. Bean et al. 2003, Hofgaard and Rees 

2008). Ebben véglegesítették azokat a módszereket, amelyeket aztán a projekt 

többi tagjai is használtak, Oroszországtól Kanadáig. Néhány esetben a munka-

terv f�próbájára is sor került, hiszen a terepen (északon vagy délen) már csak 

élesben lehet alkalmazni a minta gy�jtését. Terepen nem volt id� a próbálko-

zásra, és kevés lehet�ség volt a változtatásra.
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Éppen a terepi szezon kezdete el�tt, egyszer sürg�sen kérdezni akartam 

valamit témavezet�mt�l, Paul Marinótól, aki azzal hárított el, hogy most éppen 

nem ér rá, jöjjek vissza egy kicsit kés�bb, mert egy könyvrészletet kell sürg�-

sen átnéznie… Aztán hirtelen így folytatta: „Állj csak meg csöppet; nem isme-

red véletlenül a szerz�t, hiszen � is magyar: dr. Tuba Zoltán?!” Mondtam, hogy 

természetesen ismerem, hiszen � a hazai témavezet�m… Akkor már a Szent 

István Egyetem PhD hallgatója voltam (2007), csak éppen halasztottam, hiszen 

a Tuba professzor úr által irányított bodrogközi kutatás fi nanszírozásának ügye 

még folyamatban volt. Paul szintén foglalkozott mohákkal, így ismerte és dol-

gozott együtt dr. Tuba Zoltánnal, az MTA doktorával, a Szent István Egyetem 

Növénytani és Növény-ökofi ziológiai Intézetének tanszékvezet�jével…

A terepre való kijutás nehézsége és költsége miatt (a kutatás költségeit f�-

leg ez emésztette fel), továbbá az ott-tartózkodás rövidsége és limitált eszköz-

rendszere miatt (az volt, amit vittek) jól megalapozott munkatervre volt szük-

ség. Az összehasonlítások érdekében olyannak kellett lennie, hogy a poláris 

régió több térségében is elvégezhet� legyen.

Természetesen a terepen mindig vannak meglepetések. Például a kutató-

csapatunk által a Torngat-hegységben kihelyezett klímaállomást a következ� 

évre szétszedte a medve. Aztán kiderült az is, hogy tulajdonképpen Labradoron 

(Kanada) négy faj egyenl�en domináns az „északi fahatárban”: a balzsamfeny� 

(Abies balsamea), a vörösfeny� (Larix laricina), a szürke luc (Picea glauca) és a 

kanadai fekete luc (Picea mariana). Ez bizonyos esetekben megnégyszerezte a 

mintavételt, szemben Yukonnal (Kanada), ahol elég csak a kanadai fekete lucot 

megmintázni, mivel ez az egyedüli domináns fafaj. A munkaterv természete-

sen kitért a módosítható elemekre és arra is, hogy mi meddig vonható be vagy 

hagyható el a vizsgálatokból annak érdekében, hogy más vizsgálatokkal még 

összehasonlítható legyen.

A  lehet�ségekhez mérten a kutatásnál fontos szempont volt annak „hu-

manizálása”. Így például a Torngat-hegységben zajló vizsgálatoknál be kellett 

venni a csapatba inuit diákokat. Nemcsak �k tanultak t�lünk, de mi is sokat 

t�lük, hiszen �k rendelkeznek terepi ismerettel, és tudják, melyik növény mire 

jó (Angnatok et al. 2010). A Torngat-hegységben a tábort fenntartók is inuitok 

voltak. Részt vettek a tábor, a konyha és a kutatósátor kiépítésében, �k láttak 

el bizonyos logisztikai feladatokat, azaz �k értettek a hajózáshoz. Hiszen a tá-

borba minden és mindenki hajóval vagy helikopterrel érkezett. �k vadásztak 

rénszarvasra, f�ztek és távol tartották a medvéket. A fekete- és jegesmedvékkel 

kapcsolatban ugyan mindenkinek oktatták, hogy miként érdemes elkerülni, vé-

dekezni ellenük, ám az inuitok voltak az egyedüli fegyveres �rök.

A  „mintavétel” eredménye, például egy terület madártani feljegyzései, ta-

lajmintái vagy interjúi az inuitokkal különböz� adatbázisokba kerültek be. Az 

adatfeldolgozási mechanizmusnak, a munkatervhez hasonlóan, szintén el�-

z�leg megállapított menetrendje volt. Természetesen el�ször a kutatócsoport 

összegezte saját megfi gyeléseit. Ezekben a kutatási riportokban az adott évben 

elvégzett összes munka és annak el�zetes eredménye szerepelt. A Poláris Év 

felé a projekten keresztül áramlottak az információk. Ez is többszint�, hiszen 

a projektek fölfelé és keresztben is szolgáltattak egymásnak információt. To-
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vábbá természetesen a Poláris Év programmal közvetlenül nem, de a projekttel 

kapcsolatba került szervezetek irányába is folyt az adatáramlás; így esetünkben 

a nemzeti park (Torngat Mountains National Park) és az inuit kormányok felé 

is (Nunavut, Nunavik, Nunatsiavut és Inuvialuit Settlement Region), így ezek is 

profi tálhattak bel�le.

Az adatfeldolgozás, publikáció természetesen jelenleg is folyamatban van. 

Azért, hogy a tudományos kutatások ne csak az „elefántcsonttorony” lakói szá-

mára legyenek elérhet�ek, megfi gyelhet� az a tendencia, hogy a tudományos 

ismereteket minél több csatornán, minél tágabb körben próbálják terjeszte-

ni.4 Így a szenzációhajhász és az áltudományos nézetek mellett végre a valós 

megfi gyelésen alapuló tények, adatok is eljuthatnak az emberekhez. Akár napi 

szinten nyomon követhet� például a tengerjég kiterjedése (http://nsidc.org/arc-

ticseaicenews/) vagy az óceánok szintjének emelkedése a Google Earth prog-

ram segítségével (www.psmsl.org/). Léteznek természetesen csak a kutatók 

számára fenntartott webes adatcserél�, kutatási tájékoztató felületek is, ezek-

re els�sorban adatvédelmi, illetve emberjogi szempontok miatt van szükség. 

Az eredmények legfels�bb fokú, tömör szintézisére a Nemzetközi Poláris Év 

eredményeit összefoglaló 2008-as kiadványban került sor (Allison et al. 2009).

A 28 oldalas jelentés mindössze egy mondatban foglalkozik az északi erd�-

határ eltolódásával (Allison et al. 2009). Megállapítja, hogy az északi erd�határ 

a hómennyiség eloszlásának és a hó tartózkodási idejének változásaihoz kötött.

Északi erd�mozgás. Tény, hogy az északi fahatár jelenlegi kiterjedésében 

az els�dleges szerepet a klíma játssza (Harsch et al. 2009). Ezen belül is els�d-

leges a h�mérséklet szerepe. Ha a nyári átlagh�mérséklet 5-6°C alatti, akkor 

ott fákat már nem találunk (Harsch et al. 2009). Pontosabban: egy adott fafaj 

a rá jellemz� h�mérsékleti tolerancia spektrumon belül életképes; csak egy 

bizonyos izotermavonalon belül található. Ez az izotermavonal geográfi ai és 

klimatikus okok miatt elég kacskaringós. Labradoron például a hideg áramlat 

és az északi nyitottság miatt a fahatár-zóna legfeljebb az 53°-ig ér el, míg az 

oroszországi Lukunsky grove erdejében a kontinentális hatás miatt az erd� a 

72°-ig felhúzódik. Ugyanakkor a h�mérséklet mellett, a hó mennyisége is ép-

pen ilyen fontos; mekkora a hó takarása és mikorra olvad el? Érdekes módon 

például el�nytelen is lehet a fákra nézve, ha a hótakaró kevesebb a megszo-

kottnál, hiszen a fák elterjedési határán szinte kirajzolható a fákon egy csík, ami 

mutatja, hogy hány méter magas volt az azévi hó. Fölötte az er�s metsz� szél 

miatt az összes ág elhal.

A klímaparaméterek mellett legalább olyan fontosak a biológiai tényez�k. 

Attól még, hogy melegebb van (1,68°C-os h�mérséklet-emelkedés volt az el-

múlt 40 évben az Arktisz területén, McBean et al. 2005) és elegend� a csapadék 

(Labradoron ez 2000mm/év-et jelent), korántsem biztos, hogy az erd�határ 

északra tolódik. A biológiai tényez�k, így az elterjedési mechanizmusok, de-

mográfi ai és kompetenciaviszonyok, talajtani tényez�k és más populációdina-

mikai, ökológiai tényez�k legalább ilyen jelent�sen befolyásolják a potenciális 

erd�határ mozgását.

4 http://pps-arctic.sres.management.dal.ca/, http://ppsarctic.nina.no/ 2010-05-06
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A  Memorial Egyetem (St. John’s, Kanada) Labrador Felföldek Kutató 

Csapata (LHRG) 2001 óta végez erd�dinamikai vizsgálatokat Labradoron a 

Mealy-hegységben (Munier et al. 2010). A kutatócsoport a PPSA (Present pro-

cesses, Past changes, Spatiotemporal dynamics in the Arctic)5 programon ke-

resztül 2007-ben csatlakozott a Nemzetközi Poláris Évhez. Mivel az erd�határ 

inkább egy zóna, hiszen több száz kilométeres a tajga-tundra átmenet Labra-

doron, az erd�dinamikai folyamatokat leképezték a zónán belül egy magassági 

gradiensre. A 2007. évt�l kezd�d�en a vizsgálatok a Poláris Év el�zetes kon-

ferenciáin felállított módszerek, protokoll alapján történtek, így a projekthez 

csatlakozott kutatók munkái könnyebben összehasonlíthatóvá váltak, akárhol 

végezték is kutatásaikat, Alaszkában, Kanadában vagy Szibériában (Hofgaard 

and Rees 2008).

Az északi fahatár elterjedésének vizsgálatánál els�dleges szempont volt egy 

pillanatfelvétel elkészítése a terület erd�szerkezeti, demográfi ai és szaporodás-

biológiai viszonyairól. A felmérés során a fák dominanciaviszonyairól, magas-

ságáról, törzs- és koronaátmér�jér�l, az évgy�r�k alapján koráról, egymáshoz 

viszonyított távolságukról, továbbá vitalitásukról, herbivorok jelenlétér�l, sza-

porodási képességr�l (virágzás, toboz) és szaporodási eredetükr�l gy�jtöttek 

információkat a tajgától a tundráig (Hofgaard and Rees 2008). Az északi fahatár 

esetében els�sorban a vegetatív szaporodás játszik jelent�s szerepet, hiszen 

itt a fák a moha- és zuzmósz�nyeg alatt mintegy kúszva terjeszkednek, de ez 

a fajta szaporodás is inkább csak a sziklák véd� árnyékában jellemz�. A kú-

szó oldalágak aztán legyökeresednek, és fölfelé n�ve fává cseperednek. Ezt a 

láthatóan csoportosult faközösséget nevezik krummholznak. Az egyedek nem 

magasabbak 1-2 méternél; így már hivatalosan nem is fák, hiszen azoknak 

2 méternél magasabbnak kell lenniük (Hofgaard and Rees 2008). Koruk akár 

200-300 év is lehet.

Természetesen a Poláris Év programja által létrehozott protokoll kitér a 

magoncok, illetve a magok vizsgálatára is. Egy-egy ilyen facsoport, krummholz 

akár egy egyed is lehet a folyamatos klónképz�dés miatt (Trant and Herma-

nutz 2009). Err�l meg lehet gy�z�dni a gyökerek fi zikális kapcsolatán keresztül 

– a mi kutatócsoportunk is kiásott egy ilyen facsoportot, és feltérképeztük az 

összeköttetéseket. Ezek a kötelékek azonban id�vel megsz�nnek; így életta-

nilag önálló egyedek keletkeznek. A vegetatív úton létrejött egyedek genetikai 

állománya azonban megegyez�. A genetikai, rokonsági vizsgálat így segít el-

dönteni, hogy valóban klónok-e, vagy a genetikai állományt megújító szexuális 

szaporodás útján keletkeztek (folyamatban lév� kutatás: Andrew Trant1). A sze-

xuális úton való szaporodás f�leg a völgyben és védettebb helyeken jellemz�, 

míg az aszexuális inkább ott, ahol a környezeti és biológia feltételek limitáltak 

(Ryan and Hermanutz 2009).

Így az elterjedési terület perifériájára nem esnek magok – ez jelent�sen 

csökkentheti a fák elterjedési képességét. A szexuális szaporodáshoz szüksé-

ges virág- és magképz�dés, illetve a mag és magonc túlél�-, megteleped�ké-

pessége külön említést érdemel: többek között kiderült, hogy eltér� moha- és 

zuzmóközegben a fi atal egyedek túlél�képessége is eltér�. A kanadai fekete 

5 www.geog.ubc.ca/itex/ 2010-06-02
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luc csíranövényei legjobban Pleurozium mohaközösségben fejl�dtek, szemben 

a puszta talajjal, mint ahogy ez a boreális erd�kre jellemz� (Wheeler 2009). 

A magoncok fejl�désében fontos a nyír (Betula glandulosa) (Cranston 2009), 

illetve a fák eloszlási mintázata által kifejtett árnyékoló vagy éppen növekedést 

el�segít� hatása (DeFields 2009). Érdekes módon a növényev�k közül a hófajd 

magfogyasztása mellett a csigák gyökérrágása is jelent�s (LHRG 2005). Ugyan-

akkor nem t�nik gátló tényez�nek a talaj nitrogén- és foszfortartalma, hiszen a 

fahatár fölött ugyanannyinak bizonyult, mint alatta. A megfelel� gyökérképz�-

déshez és növekedéshez szükséges mikorrhiza közösségek szintén megtalál-

hatóak a fahatár fölött. Jelenleg még kutatás tárgyát képezi, hogy a különböz� 

fajok élettanilag mennyire toleránsak (Luise Hermanutz1 és Abir Igamberdiev).

Az ismeretek összegzése során a múltra, a jelenre és a jöv�re vonatkoz-

tatott klíma-, geográfi ai és biológiai paraméterek egy modellbe kerülnek be. 

A múltra vonatkozó adatok többek között �r- és légi fotók, faszénminták, pol-

lenanalízis, a fahatár feletti tavakban megtalált fatörzsek alapján gy�ltek ös-

sze (folyamatban; Andrew Trant, Alvin Simms, John Jacobs, Luise Hermanutz, 

Trevor Bell1). A  jöv�re vonatkozó paraméterek pedig a prediktált klímán, a 

biológiai elterjedési sebességen kívül magukban foglalják például azt is, hogy 

egy területet borít-e jelenleg egyáltalán talaj vagy sem. Mindezek fi gyelembe-

vételével folyamatban van egy lehetséges fahatár-elterjedési kép megrajzolása 

Labradorra vonatkozóan (Alvin Simms, Mike Upshall, Zack Bartlett1).

Tundrai bokrok, mohák és áfonyák. A fahatár észak felé tolódik (Harsch 

et al. 2009), és az is megállapítható, hogy a tundra kevésbé fafajokkal kezd fel-

tölt�dni, sokkal inkább bokrosodik (Arft et al. 1999, Walker et al. 2006). Ezen 

bokrok közül kiemelked� egy törpenyírféle (Betula glandulosa). Ezzel párhu-

zamosan csökken a zuzmó-moha közösségek kiterjedése els�sorban a bokrok 

árnyékoló hatása miatt (Callaghan et al. 2004, Hollister et al. 2005). Kimutat-

ható, hogy a mohák és zuzmók borítása és biodiverzitása is csökken (Walker 

et al. 2005). Pedig a mohák és zuzmók fajgazdagsága a magasabb szélességi 

övekben felülmúlja az edényes növényekét. Ez jelent�sen módosíthatja a Föld 

természet- és környezetvédelmi térképeit; a magas biodiverzitású forróponto-

kat helyezve az arktikus területekre (Rozzi et al. 2008). Csak Nyugat-Grönlan-

don például 851 féle zuzmófaj él. 133 zuzmófaj pedig az artikus területeken 

bennszülött (www.arcticobserving.org). Csökken� biodiverzitásukkal azonban 

párhuzamosan csökken lokális és globális ökoszisztéma-szolgáltatásuk. Azaz 

csökkenhet a talajképz�dés, a szén-dioxid- és nitrogénfi xáció, a víz visszatartá-

sa, él�helynyújtó képességük más növény- és állatközösségek számára, továb-

bá „benépesít� hatásuk” is, ami által spórával láthatnak el sz�z, akár a mérsé-

kelt övben fekv� szabad területeket (Turetsky 2003, Cornelissen et al. 2007).

A  bokrok terjeszkedésének nyomon követése gazdasági és társadalmi 

jelent�ség�, hiszen a bokrok árnyékoló hatásuk révén csökkentik a különbö-

z� áfonyák (Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea), szedrek (Rubus 

chamaemorus), hangák (Arctous alpina, Empetrum nigrum) termésképzését 

(Annual Report 2009). Ezen bogyósok pedig az inuitok els�dleges gyümölcs-

forrásai, más gyümölcs vagy zöldség a vidéken nem terem meg. S�t, e gyü-

mölcsök gy�jtése és szélesebb kör� kereskedelembe való hozatala számukra 
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munkát, számunkra pedig egészséget jelent, hiszen ezekben igen magas a 

például a stresszhelyzetekben képz�d� reaktív oxigén szabadgyökök meg-

kötésében szerepet játszó antioxidánsok tartalma. A tundra-vegetáció, így az 

áfonya és moha közösségek éghajlatváltozással kapcsolt felmérésével több 

kutatóhálózat6 is foglalkozik, többek között a Labrador Felföldek Kutató Cso-

port is részt vesz ebben.

A  kutatás szoros együttm�ködésben folyt a területen újonnan, 2007-ben 

létesült nemzeti parkkal (Torngat-hegység), az inuit kormánnyal, illetve más, 

a területen folyó kutatásokkal (Annual Report 2009). Az éghajlatváltozás tund-

rai vegetációra gyakorolt hatását kísérletes körülmények között végezték el. 

A módszertan szintén nemzetközi egyeztetés alapján született (Bean and Henry 

2003). Ennek keretében el�ször több él�helyen 1x1 méteres parcellákban fel-

mérték a vegetációt. E faji diverzitást és térbeli elrendezést reprezentáló adat-

bázis elkészítését követ�en egy 1,5*1,5 méteres, félig nyitott plasztikkamrát 

helyeztek a parcellára. Ez szimulálja a felmelegedést, hiszen a parcellán belül 

1 fokkal magasabb a h�mérséklet, mint a kontroll-, kamra nélküli parcellában. 

Öt év múlva, amikor a kutatók visszatérnek a területre, összehasonlítják majd 

a jelenlegi, illetve a kontroll- és a kamrával ellátott parcellákat (Hermanutz et 

al. 2008). Más, hasonló kísérleti területek vizsgálata alapján megállapítható, 

hogy a kontrollhoz képest a „bokrosodáson” túl, tavasszal korábban kezd�dik 

el a levelek és a virágok növekedése, nagyobb a talaj szén-dioxid- és metánki-

bocsátása, ugyanakkor a növények is több biomasszát halmoznak fel.

Sátorváros. Ahhoz, hogy bármilyen kutatási eredmény szülessen, az adott 

témát vizsgáló kutató mellett óriási szerepe van a kutatást lehet�vé tev� háttér-

apparátusnak, infrastruktúrának és az emberi környezetnek. A Torngat-hegy-

ségben valóságos tudásgeneráló gyárat hoztak létre: csak a nyáron, két hó-

nap alatt, több százan fordulhattak meg a Torngat-hegység alaptáborában. 

Kéthetente váltotta egymást a társaság, ekkor két repül� is fordult, mindkett� 

emberek cseréjével és természetesen élelmezési utánpótlással. Az, hogy a 

Torngat-hegység alaptábora egy tudást generáló sátorvárossá alakult (konfe-

rencia-, tudományos, konyha-, orvosi és kb. 40 egy-két személyes alvósátor), 

a Poláris Év mellett egy sor más párhuzamos kutatási, monitoring és társadal-

mi folyamatnak is köszönhet�. Sátorváros, vagy inkább sátorfalu alakult ki a 

Mealy-hegységben is, igaz, itt nem voltak inuitik. Erre a kutatási területre csak 

letett minket a helikopter, s magunk építettük ki a tábort, sütöttük a kenyeret, 

riasztópisztollyal távol tartottuk a medvét. Nem is gondoltam volna, hogy a na-

pokban hol látom viszont ezt a tábort…

Egy nappal a zárás el�tt, sikerült eljutnom Budapesten a Magyar Természet-

tudományi Múzeum „Jöv� Kép – Északi Sark” cím� id�szakos kiállítására (2011. 

március 5.). Korábban magam is gondoltam arra, hogy készítek a Nemzetközi 

Poláris Év bizonyos mozzanatait bemutató fotókiállítást… Remélhet�leg ami 

késik, nem múlik. A kiállításon szemlél�dve észrevettem, ahogy egy hölgy az 

ismer�sének a sarki régiót ábrázoló térképen mutatja, hogy � olaj után kutat-

va merre járt Svédországtól északra… Beszélgetésbe elegyedtünk, és ahogyan 

6 http://ipytundra.ca/ 2010-05-06
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haladtunk a képek mellett, hirtelen rámutattam egyre; nohát, ez meg itt az én 

sátram… A képet Andrew Trant készítette a Mealy-hegységben, miután a tund-

ra és a tajga átmeneti zónában a klímaváltozás hatását kutatva a nap végén 

visszatérünk az alaptáborba… Ez a kép a múzeum és a Kanadai Nagykövetség 

jóvoltából most kiállításra került itthon, más poláris évi expedícióval karöltve.

Természetesen nem minden tudományos eredmény az elmúlt két-három 

év kutatási hozománya. Ugyanakkor a 2007–09-es Poláris Év további támoga-

tást és lendületet adott, és összefoglalta az eddigi eredményeket (Allison et al. 

2009). A továbbiakban ezen ismeretek, felfedezések összegzésér�l olvashatnak.

A  Poláris Év alatt összegzett ismeretek, felfedezések. Kimutatható, 

hogy tovább csökken a grönlandi és az antarktiszi jégpajzs, csökken a minden 

évben újraképz�d�, a tenger megfagyásával keletkez� tengerjég, valamint a 

Föld összesen 7%-át lefed� gleccserek kiterjedése. Grönland jege azért is olvad 

gyorsan, mert olyan bels� tavak és kürt�k keletkeznek, ahonnan a víz keresz-

tülfolyik a jégpáncélon, majd annak szélén patakként tör el�, meggyengítve 

ezzel a jégpajzs alapját. A jégpajzs kiterjedése az olvadás mellett az utánpótlás 

elmaradása miatt is csökken, azaz kevesebb hó esik.

A  tengerjég kiterjedésének csökkenésében pedig a jég újraképz�déséhez 

szükséges alacsony h�mérséklet elmaradása játszik fontos szerepet. 2007-ben 

a nyári tengerjég kiterjedése elérte minimumát a m�holdas megfi gyelések tör-

ténetében (1979 óta); 1 millió km2-rel volt kevesebb az erre az id�re vetített 

átlaghoz képest. Ebben az évben nyílt meg és vált hajózhatóvá az Északnyugati 

átjáró. A  tengerjég télen újraképz�dik ugyan, és ilyenkor egész St. John’sig 

elér (azonos szélességi övön található, mint Budapest), de vékonyabb, mint a 

korábbi években. St. John’sig való kiterjedésének oka az itt futó, hideg Lab-

rador-áramlatnak köszönhet�. A  szárazföldi jég olvadása pedig hatással van 

az óceáni cirkulációkra, mivel édesvizük hígítja a tengervíz sókoncentrációját.

Tovább folytatódik az óceánok savasodása; egyre több szén-dioxid oldódik 

fel a tengerekben. Ez többek között 10%-kal csökkentette a korallok mész-

képz�dését 1960-hoz viszonyítva. Megjegyzend�, hogy korallok nem csupán 

a trópusi övben élnek; egyre több adat lát napvilágot a hideg vízi mélytengeri 

korallokról. Mivel a szén-dioxid jobban oldódik hideg vízben, ezért a savasodás 

az itt él� él�lényekre fokozottan kihat. S�t a déli óceánok táplálékhálózatára is 

kihathat, ha például a Pteropodák (kicsiny csigák) mészháznövekedése gátolt. 

Hiszen ezek számos más zooplankton, illetve halászati szempontból fontos 

t�kehalak, lazacok táplálékai.

Kimutatható, hogy csökken a hótakaró mennyisége és jelenlétének ideje, 

nemcsak a poláris régióban, de a rokon területeken is, a magas hegységekben 

és azok gleccserein. Gyorsuló ütemben olvadnak a gleccserek, pedig például 

a Himalája esetében ezek szolgáltatják az ivó- és öntöz�vizet, ezért olvadásuk 

kritikus az ott él� emberek fennmaradása szempontjából.

A  szárazföldi jég elolvadásának következtében emelkedik a világtengerek 

szintje. Káros hatása máris érz�dik több óceánparti mélyebben fekv� térszin-

tek és városok esetében. A  felmelegedés következtében olvad a permafroszt 

(örökké fagyott talaj, amely az északi hemiszféra 25%-át érinti), amely meg-

változtatja a talaj szerkezetét, mocsarasodást és talajeróziót okoz, els�sorban 
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a partok mentén. A permafroszt olvadásának következtében pedig n� a metán-

kibocsátás. Leger�teljesebben a Szibéria menti óceáni üledékb�l szivárog, ahol 

a melegedés 4-5 Celsius-fokos is lehet.

Számos szennyez�anyag eljut a poláris régióba, a sztratoszférikus ózon 

elvékonyodásának hatása, azaz a megnövekedett UV fény továbbra is kimutat-

ható tengeri és szárazföldi él�lényeken. Észak felé vándorolnak a tengeri és 

szárazföldi él�lények, nemcsak a melegebb klíma, hanem az ezzel összefügg� 

biológiai változások miatt is. A téli hótakaró ugyanis korábban olvad el, ami-

nek jelent�s szerepe van az állatok északabbra költözésében, mivel a hótakaró 

nyújt védelmet a rénszarvasok számára a szúnyogok hada ellen. Ez jelent�sen 

megváltoztatja a legel� állatok elterjedését és vadászhatóságát.

A  Poláris Év alatt számos új medúza-, tengeriuborka-fajt fedeztek fel a 

Déli-óceánban. Kiderült, hogy a terület rendkívül fajgazdag; ezért két-két, 400 

km2-es területet fognak védetté nyilvánítani a „Megegyezés az Antarktikus Ten-

geri Élet Er�forrásairól” értelmében. Egy igazi él� relikviát, a mélytengeri okto-

puszok közös �sét is itt, a Déli-óceánban találták meg (Strugnell et al. 2008).

Tudás és innováció együtt jár. A  megfi gyelések b�vítéséhez elenged-

hetetlen a technikai fejl�dés. Egyre nagyobb az igény, hogy jelent�s terüle-

tekr�l nagy mennyiség�, komplex információ álljon rendelkezésre. Számos 

új kutatóállomás létesült, amelyek közül a belga Princess Elisabeth Station az 

 Antarktiszon azzal hívta fel magára a fi gyelmet, hogy m�ködése teljes mérték-

ben megújuló energiaforrásokon alapul. Még az elhasznált vizet is újrahaszno-

sítják. Fontos megjegyezni, hogy az arktikus és tundrai területeken a lebomlás 

igen lassú. A keletkezett szennyvíz vagy a konyhai hulladék sok esetben nem 

is lenne képes lebomlani, hiszen hiányzik a talaj, nincsenek meg a komposz-

tálási folyamatokhoz szükséges mikroorganizmusok és klimatikus feltételek. 

A hulladékok kezelése logisztikailag igen meg tudja terhelni nemcsak a tartóz-

kodást, de a költségeket is, amennyiben azt helikopterrel el kell szállítani. Ezért 

igen fontos a helyben való kezelés, feldolgozás. Már önmagában a hulladékkal 

– pontosabban a másodnyersanyaggal – való gazdálkodás is újfajta megoldá-

sokra, innovatív ötletek alkalmazására késztet.

Természetesen legalább ilyen fontos az új tudományos m�szerek, új mód-

szerek kifejlesztése is. Széls�séges id�járási körülmények között a m�szerek 

szállítása, m�ködtetése, árammal való ellátása és az adatletöltés komoly kihí-

vásokat jelent. Az ember már lassan személyesen is köt�dik egy-egy m�szer-

hez, ha sok id�t és energiát tölt el vele. Amikor a kutatócsapat nyugalmazott 

klímaprofesszorával, John Jacobsszal felmásztuk a Mealy-hegység egy névte-

len hegyének tetejére a klímaállomáshoz, John, miel�tt a kilenc évig m�köd� 

rendszert kikapcsolta volna, levette a sapkáját, majd a kiszolgált m�szereket 

a hátunkon lecipeltük a hegyr�l. Ennek az állomásnak az élete eddig tartott…

A  víz, illetve a jég alatti világ feltárásához újabb generációs önm�köd� 

alámerült szondák (AUV) készültek. Ezek széls�séges körülmények között egy-

szerre több feladat ellátására képesek, miközben valós idej� adatokat szolgál-

tatnak. Fontos eleme a m�szereknek többek között az a többfrekvenciás hang-

visszaver�désen alapuló BioSonics DTX detektor, amely képes a különböz� 

tengeri él�helyek háromdimenziós megjelenítésére. Emellett a szondák térké-
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pet készítenek a tengerfenékr�l, tengerjégr�l, halrajokról, szennyez�désekr�l, 

tengeráramlásokról, illetve vízkémiai, áramlástani vizsgálatokat is végeznek.

Ez azért is fontos, mert a túlhalászat mellett az elégtelen információ is gon-

dot okoz, hiszen el�fordult már, hogy ugyanaz a kék úszójú tonhal egyik hó-

napban Floridában, míg a következ�ben Olaszország, Norvégia partjai mellett 

volt. Mind a két helyen ugyanazt az egyedet megszámolták egyszer, így máris 

duplájára n�het a halállomány. Az állat két kontinens közötti mozgását a hátára 

er�sített GPS rögzítette. A lazacok, a t�kehal és más tengeri fajok m�holddal, 

GPS-szel, DNS-chippel való nyomon követése és azonosítása ma már mind 

hozzájárul a fenntarthatóbb halászatért folytatott kutatásokhoz.

Az új m�szerekkel, megfi gyel�állomásokkal a klíma és biológiai modellek 

el�rejelz� biztonsága nagyban növelhet�. Jelenleg a klímamodellekben a leg-

nagyobb bizonytalanságot éppen a poláris régió felh�zetének, az ott képz�d� 

aeroszolok és légkörzési jelenségek a globális klímában betöltött szerepének is-

meretlensége képzi (IPCC 2007, Allison et al. 2009, Schiermeier 2010). Számos az 

ismeretlen tényez� az arktikus és az antarktikus jég kiterjedését, illetve sokkal in-

kább a vastagságát illet�en. Éppen ezért l�tték fel idén az ESA CryoSat-2 m�hold-

ját, hogy vizsgálatokat végezzen a jég vastagságával, dinamikájával kapcsolatban.

Ezekkel a mérésekkel nemcsak egyre pontosabb modellek szerkeszthe-

t�ek, hanem a döntéshozatali folyamatok is jobban el�készíthet�k. Ezek során 

fontos a helyi ismeretek és igények beintegrálása, ezzel együtt a hagyományos 

tudás megmentése, fenntartása. Éppen ezért például számos id�s inuittal ké-

szült interjú, de kiemelend�, hogy közel 30 projekt foglakozik a Poláris Év kere-

tében szociális és humán témákkal. Különösen érdekesen alakul a térség geo-

politikai helyzete. A  jég visszahúzódásával nemcsak az út nyílik meg  Európa, 

Kanada és Oroszország között, hanem elérhet�vé válnak a tenger alatt rejt�z� 

földgáz- és k�olajforrások is. A határos országok különböz� módokon próbál-

ják meg érdekeiket érvényesíteni. Az oroszok például igen látványosan azzal 

fejezték ki területi igényüket, hogy egy tengeralattjáróval lementek az óceán 

mélyére és egy zászlót szúrtak le pont az Északi-sark alatt. A területi verseny-

ben Dánia, USA, Oroszország és Kanada a riválisok.

Itt említem meg, hogy a legendákkal ellentétben Magyarországnak nincse-

nek északi gyarmatai. Igaz, Magyarország ott volt az els� Poláris Expedícióban, 

amikor fölfedezték a Ferenc József-földet, de területi igényüket az Osztrák–Ma-

gyar Monarchia nem, ám kés�bb az oroszok kifejtették. Kanada különböz� fó-

rumokon, konferenciákon, katonai demonstrációkon, illetve egy nagyszabású 

északi kutatóállomás létesítésével próbálja meg kifejteni igényeit a jelenleg 

nemzetközi fennhatóság alá tartozó területekkel kapcsolatban. Egyel�re ke-

vés az esély arra, hogy az érintett országok a kérdéses területek közös kezel�i 

legyenek. Korábban a Nemzetközi Geofi zikai Év példát mutatott arra, hogy a 

nemzetek közötti tudományos együttm�ködésre még a hidegháború ideje alatt 

is lehet�ség van. Akkor az Antarktiszra vonatkozóan egy olyan egyezményt fo-

gadtak el, amely felosztja ugyan a területet, de tilt minden katonai hadm�vele-

tet és szabad utat ad a kutatásnak. Remélhet�leg az északi területek kérdése 

feszültségek nélkül fog megoldódni. Hiszen éppen Artur Csilingarov orosz fel-

fedez�, kutató, aki a zászlót let�zte az Északi-sark tengerfenekére, jelentette ki 

a Poláris Év oslói konferenciáján, hogy „az Arktik a párbeszéd területe”.
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Hogyan tovább itthon? Manapság a világ egyre sz�kül. Erre az északi te-

rületekért való versengés is rámutat. A saját fogyasztásunk által képzett ökoló-

giai lábnyomunk a Föld legkülönböz�bb pontjain látható. Elég csak a kávéültet-

vényekre vagy az autókból kipöfög� szén-dioxidra gondolni. Össze kell hangol-

ni a nemzetek, vagy pontosabban bio-régiók között az er�forrás-kitermelést, 

-megoszlást és -felhasználást. Ehhez nemcsak megalapozó tudományos kuta-

tásra van szükség, hanem az ezt alkalmazó döntéshozatali mechanizmusra is.

A Poláris Év a tudományos együttm�ködés és összehangolás szintjén pél-

daérték�, és számos ponton nyújt segítséget a területek fenntartható haszná-

latához is. Hasonlóan a Poláris Évhez, térségünkben most van kialakulóban 

egy nemzetközi együttm�ködés, amely a Duna menti országok gazdasági és 

környezeti fejlesztésének stratégiáját dolgozza ki. Ehhez most lehet és érde-

mes csatlakozni! Ez egy új kezdeményezés térségünkben, amelyben még most 

id�szer� érvényesíteni a térséget érint� kutatások eredményeit, beemelni azo-

kat a döntéshozatali szempontok közé!


