
5

A Tátra természeti képe

A Kárpátok karéjának legészakibb és legmagasabb tagja a Tátra. A Tátra gerincét 
nyugaton a Hutyi-hágó választja el a Chocs-hegységtöl, keleten pedig a Priszlop-hágó 
határolja el a Szepesi-Magurától. Északon a tátraalji redök övezik, délen a tátraalji 
völgyek választják el a Nagy-Fátrától, illetve az Alacsony-Tátrától. A Tátrát középen a 
Liliowe-hágó osztja ketté, a Nyugati- (Liptói-havasokra) és a Keleti-Tátrára. A Keleti- 
Tátra ezen belül geológiailag és geomorfológiailag két egymástól feltűnően különbözö 
részre oszlik, a Magas-Tátrára és a Bélai-Tátrára (Bélai-havasokra).

A Magas-Tátra a kb. 1200 km hosszú Kárpátok egyetlen alpesi jellegű hegysége. 
Meredek sziklafalak, csipkézett sziklatornyok, éles gerincek, szűk és mély völgyek adják 
alpesi jellegét. Különleges varázst pedig a tavak, a tátrai "tengerszemek" kölcsönöznek 
neki. Az igazi alpesi hangulatból csak a gleccserek hiányoznak. Területe meglepően kicsi, 
mindössze 260 km2 (kisebb, mint például a Pilis-hegységé).

A Liptói-havasok természeti képe

A Tátra-csoportot nyugat felöl közelítve legelőször a Liptói-havasokat, a 
Nyugati-Tátrának is nevezett részt éljük el.

A Magas-Tátránál átlag 400 m-rel alacsonyabb Liptói-havasok kevésbé zord 
megjelenésüek. Szikladomborzatuk lényegesen kisebb tömegű, gerincei általában 
lekerekített hátúak. Területe 400 km2, fögerince 37 km hosszú, legmagasabb csúcsa a 
Bystrá (2248 m). Fögerincének legtöbb csúcsa meghaladja a 2000 m-es magasságot. A 
Liptói-havasok mészkő-dolomitból felépülő területén gyakoriak a karsztjelenségek. Ezek 
közé tartozik a híres "sziklaváros", amely karsztos eredetű sziklaalakzatokból és mély 
szakadékokból áll. De ilyen a Fehér-szikla tövében a Benáry-táma vagy a Hideg-patak 
völgyében a Brestovai-barlang is. Gyakoriak itt a magashegységi karsztjelenségek tipikus 
felszíni képződményei, a csurgók, víznyelők, kürtöszerű szakadékok. A Liptói
havasokban az eljegesedés idején 20 gleccser volt. Ezek alámosó, felszínromboló 
tevékenysége következtében a gerincek alatt katlanszerü karrképzödmények jöttek létre. 
A felhalmozódó jég később nekiindult a szűk völgyeknek.

A terület tavakban nem nagyon bővelkedik. Az itt található néhány tó közül 
legnagyobb az Első Rohács-tó 2,22 ha-ral, mely 1563 m magasságban található, s 
mélysége 6,5 m. Legmagasabban, 1876 m tszf. a Felsö-Bystra-tavat, legalacsonyabban,
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986 m tszf. a Zverovka alatti tavat találjuk. Ez utóbbinak területe mindössze 0,31 ha, 
mélysége pedig 1,2 m.

A Magas-Tátra természeti képe

Domborzat

A Magas-Tátra fögerince nyugaton a Liliowe-hágóval (1947 m) kezdődik, és 
északkeleten a Kopa-hágóval (1749 m) végződik. A két határhágó közötti távolság 17 
km, míg a fögerinc hossza 26,5 km, és az a Kárpátok koszorújával ellenkező irányban 
kanyarodik. Éppen ezért a Tátra tövén utazva a csúcsok mindig másképp csoportosulnak, 
a hatalmas masszívum más és más arcát mutatja. Ha a kis kiteijedésü hegység egészet 
akaijuk áttekinteni, akkor az Alacsony-Tátrába kell mennünk. A Kecskeköröl, 
Királyhegyröl az egész hegytömböt vehetjük optikánkba. A homorúan ívelt északi oldalon 
viszont már a hegység tövéböl gyönyörködhetünk a csúcsok teljes sorozatában. A 
legszebb áttekintést a Czamagóra és a Bukovina tetejéről élvezhetjük. Délről nézve a 
Tátra egységesebbnek, északról tagoltabbnak látszik.

A fögerincböl déli irányba több oldalgerinc, nyúlvány húzódik. A legjelentősebb 
és legvonzóbb tátrai csúcsok ezekből az oldalgerincekböl magasodnak: Kriván (2494 m), 
Koncsiszta (2535 m), Gerlachfalvi-csúcs (2655 m), Nagyszalóki-csúcs (2452 m), 
Lomnici-csúcs (2632 m). A nyúlványokból még számos rövidebb gerinc indul, ezek 
között 35 tátrai völgy fekszik, melyeket a gleccserek alakítottak ki. A csúcsok és tornyok 
száma megközelíti a háromszázat, melyek közül hét emelkedik 2600 m fölé. 2400 felett 
32 csúcsot találunk, míg a legtöbb 2200 és 2400 m közötti. Az U-alakú völgyek, az 
oldalukon felhalmozott morénagátak és a végződésüknél lerakott homlokmorénák 
nagymértékben hozzájárultak a hegység mai arculatának kialakításához. A jégvájta 
völgyek nem egyenletesen emelkednek, több teraszuk van, melyeket meredek lépcsők 
választanak el egymástól. Ezek az ún. tófalak, melyek lehetővé tették megannyi 
tengerszem létrejöttét.

A mély völgyek, karcsú tornyok, meredek falak miatt a Magas-Tátrára nem 
jellemző a tömegesség, tömbszerüség. Ezt igazolja, hogy átlagos magassága csak 1700 m, 
míg az alacsonyabb csúcsokkal rendelkező, de testesebb Fogarasi-havasok és Retyezát 
átlagmagassága nagyobb a Tátráénál.
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Földtörténeti múlt

A mai Tátra képe több millió éves földtörténeti változások eredménye. A hegység 
magva és zöme, mely gránitból és kristályos palákból épült fel, már a geológiai ókorban, a 
perm korszak előtt létezett. A több mint 300 millió éves Ostátra a geológiai középkor 
kezdetén, a triász korszakban mély tenger alá került, s a középkor végéig, a kréta 
korszakig különféle üledékes közetek (mészkő, dolomit, márga) rakódtak fölébe. A kréta 
korszak vége felé újra megindult a hegygyürödés, és az öshegység a rátelepült rétegekkel 
együtt kiemelkedett a tengerből. Ez a fölgyürödés csak gyenge volt, ezért középmagas 
hegyhátak jellemezték a hegységet, enyhe lejtőkkel, szétterpedö hegyekkel. A mai képet 
meghatározó fölgyürödés csak jóval később, mintegy 50 millió évvel ezelőtt kezdődött, a 
harmadkor eocén korszakában. Az akkor működő gigászi erők már magashegységgé 
emelték a Tátrát, de körülötte még mindig tenger hullámzott, amiről a hegység tövében 
található hatalmas parti konglomerátumok is tanúskodnak. E "fiatalkorú" fölgyürödés 
eredményeképpen a hegységet övező törésvonalak mentén lezökkent teknök, a liptói, 
szepesi, árvái és a Dunajec-menti tágulatok keletkeztek. A tenger csak jóval később, a 
miocén korszakban tűnt el véglegesen. Azóta semmiféle hegymozgás nem érintette a 
Tátrát, szerkezete nem változott, csak felszíne kopik szüntelen.

Legjelentősebb mérvű közetkopás és hegyformálódás a geológiai negyedkorban, a 
jégkorszak (pleisztocén) kezdetével jelentkezik. Az eljegesedés hatására teteje örök hóba 
burkolódzik, gleccserek indulnak neki, melyek hatására a hegység zord sziklahavassá 
válik.

Geológiai felépítés

A hegység fő tömegét kristályos kőzetek adják. Leggyakoribb a gránit, míg a 
gneisz és kristályos palák alárendeltebb szerepet játszanak, csak elvétve találhatók. A 
szürkés színű gránit kockaszerü tömbökben válik szét, mert a repedések a hegységet 
keresztül-kasul jáiják át. A nagymértékben szétzúzódott gránitból milonit keletkezett, 
mely a Magas-Tátrában jellegzetes öveket alkot. Ezeken a részeken völgymélyedések 
keletkeztek, valamennyi jelentősebb szoros és nyereg itt található. Az üledékes kőzetek az 
északi oldalakon széles pásztában találhatók, míg a délin csak szigetszerü elöfordulásúak. 
Ezen kőzetek rendkívül változatosak; találunk itt többek között dolomitot, mészkövet, 
agyagpalát, homokkövet, márgát.
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A jégkorszak nyomai

Ahhoz, hogy a Magas-Tátra mai zord képét megértsük, a múltba kell utaznunk. 
Ennek az arculatformáló múltnak, a jégkorszaknak nyomait mindenhol megtaláljuk. A 
többször visszatért eljegesedés gleccsereinek (jégárainak) csiszoló munkája hozta létre a 
mai formációkat, ezek alakították ki a hegység mai képét. A jégkorszak alatt a magas 
tetökön összepréselődő hó nem olvadt el, egyre jobban vastagodott, majd roppant nagy 
súlya és nyomása következtében elindult lefelé. A lassan lecsúszó jégárt az alacsonyabb 
régióban az enyhébb időjárás aztán elolvasztotta. Miközben azonban a jégtömeg lefelé 
csúszott, leszállította a csúcsokról lehulló törmeléket, s csiszolta a hátak anyagát. Hogy a 
jégár mekkora tömegű anyagot hordott le, arra látványos bizonyítékul szolgálnak a 
Tarpataki- és Menguszfalvi-völgy előtt felhalmozott morénák, melyek a völgyek 
bejáratánál hegyeket alkotnak. A Magas-Tátra hegy tömbjét mindkét oldalról nagy 
morénahordalék övezi, amely a déli oldalon összefüggő, északon viszont felszakadozott. 
Ezek jó része már beerdösült.

A legmagasabb gerincek oldalaiba katlanvölgyek mélyednek. Félkörös hátsó 
falukat az örökhó (fim) vájta ki, s kiindulópontjai voltak az egykori gleccsereknek. Ezek 
átlagos hossza 4-5 km volt, szélességük pedig 1-2 km. Vastagságuk -  a derekuk táján -  
200-300 m lehetett. Akkoriban az örök hó határa északon 1400 m, délen pedig 1500 m 
tszf. körül volt. (Ma ez a határ 2400 m magasságban van.) Az amfiteátrumszerü 
sziklakatlanokból elinduló gleccserek széles, U-alakú völgyeket vájtak ki. A sziklakatlan 
és a völgykezdet között 100-400 m magas völgylépcsöt találunk, ez az úgynevezett tófal. 
Ennek köszönhetően jöttek létre a tavak a sziklakatlanokban. Mivel az eljegesedés több 
hullámban éreztette hatását, ezért a jégvájta völgyek nem egyenletes emelkedésüek. A 
völgyekben lerakott homlokmorénák lépcsőssé, teraszossá alakították ki a völgyet, s 
rendszerint minden ilyen tófal mögött találunk kisebb-nagyobb tengerszemet.

A gleccserek koptatása miatt a sziklakatlanok közötti gerincek igen élesek, 
tarajosak. A jégár a csúcsokat is meredekre, karcsúra csiszolta, úgyhogy napjainkban a 
télen felhalmozódó hó gyors lecsúszásra kényszerül. Ezért is nincsenek ma a Tátrában 
gleccserek.

A jégárak gigászi munkájának köszönhető az is, hogy a völgyek átvágták az 
egykori fögerincet, így a legmagasabb csúcsok "kiszorultak" a mellékgerincekre. Gleccser 
manapság ugyan nincs a Tátrában, de a magasabban fekvő oldalkatlanokban a hó ma is 
sokáig, rendszerint az új hóig megmarad. Ilyen elfimesedett hótömegeket lehet látni a 
Rézpad-katlanban, a Lomnici-csúcs és a Fecsketorony között, vagy a Jégvölgyi-csúcs 
északi oldalán.
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Vízrajz

Az európai vízválasztó a Magas-Tátrán fut végig. Északon a Dunajec, keleten és 
délen a Poprád, nyugaton a Vág gyűjti össze a hegységből leérkező vizeket. A Dunajec és 
a Poprád a Visztula közvetítésével a Keleti-tengerbe siet, a Vág pedig a Duna révén a 
Fekete-tengerbe.

Források

A Tátrában a fakadás helye szerint kétféle forrást lehet elkülöníteni. A magasan 
fakadók vizét a tartós hófoltok táplálják. A forrás vagy a hófolt alsó szélén bukkan elő, 
vagy ha a hófolt alatt omladék van, akkor a forrás az omladék tövéből tör elő. 
Hőmérsékletük alacsony, közel áll a fagyponthoz.

A hegyek tövében fakadó források vízbösége a magasban fakadókkal összevetve 
állandóbb, mivel az eső- és olvadékvizek lassan, egyenletesen szivárognak le. A hegyalji 
források hőmérséklete a magasságuk szerint változik. Az északi oldalon 1-1,5 C°-kal 
alacsonyabb hőmérsékletűek a források, mint a déli oldalon. A sziklaforrások 
hőmérséklete 2-7 C° között ingadozik, ez az érték megfelel a fakadási hely évi 
középhömérsékletének.

Az ásványvízforrások a hegységet övező nagy geológiai törésvonal mentén 
fakadnak fel, vízböségük és hőmérsékletük független a környezettől, mert nagy 
mélységekből törnek fel. Ilyen híres savanyúvízforrások találhatók Ótátrafüreden, 
Gánócon, Lucsivnán.

Patakok

A Magas-Tátra patakjai a szélrózsa minden irányába folynak. A nyugati és keleti 
lejtők vízerei részben a Vágba, részben a Poprádba futnak. A vízválasztót a Csorba falu 
melletti széles nyereg, illetve hágó, a Magas-erdő alkotja. Ez egyben az európai fő 
vízválasztónak is megfelel.

Tavak (tengerszemek)

A Tátra sajátos, egyéni báját a máshol ilyen gazdagságban nem található tavak 
adják. A tavakat az itt élő nép tengerszemnek nevezi, mert a régi néphit szerint ezek a 
kristálytiszta vizű tavak "feneketlenek" voltak, s a tengerrel voltak összeköttetésben. 
1751-ben az osztrák kormány megbízottakat küldött a Kárpátok átkutatására, hogy az 
említett elképzelésnek járjanak utána. Erre vonatkozólag azonban semmi bizonyítékot
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nem találtak. BUCKHOLTZ, a kiküldöttek egyike azt írta, hogy semmi nyomát sem látták 
az apálynak és dagálynak. Ezt a tengerrel való összeköttetést aztán WAHLENBERG svéd 
botanikus is megcáfolta, aki az uppsalai tudományos akadémia megbízásából járt 1813— 
bán a Központi-Kárpátokban.

A Tátrában nincs egyetlen völgy sem, amelyben ne találnánk legalább egy 
tavacskát. A völgyeket ékesítő tavak ott keletkeztek, ahol az egykori gleccserek 
medenceszerüen kimélyítették a völgyeket (tengerszem), vagy ahol a morénák 
eltorlaszolták az olvadó jégárak vizének lefolyását (moréna-tó). Ez utóbbi módon 
létrejövő tavakat nem is lehet tengerszemnek nevezni.

A tavak száma több mint száz, egyedül a Nagytarpataki-völgyben 22 található, de 
számuk sajnos fogyóban van. Vagy elláposodnak (moréna-tavak, illetve tócsák) a 
növényzet feltöltő hatása következtében, vagy sziklaomlás temeti be őket (pl. Virágos- 
kert, Tölcsér-tó). Több tátrai tó azért tűnt el, mert gátját a víz átvágta, s a tó lefolyt (pl. 
Christel-rét).

A tavak nagysága különböző. Legnagyobb a lengyel Öt-tó egyike, melynek 
területe több mint 34 ha, valamint a Halas-tó, szintén hasonló nagysággal. További két tó 
(Fekete-tó, Tengerszem) van még 20 ha felett, illetve ennek közelében (Csorba-tó, Nagy 
Hincó-tó). A többiek 5 ha alattiak.

A tavak mélysége is változó. Általában annál mélyebbek a tavak, minél 
nagyobbak. Mélyebbek az északi oldalon, mert gleccserei is hosszabbak és vastagabbak 
voltak, s így mélyebb sziklaágyat vájtak. A moréna-tavak általában sekélyebbek. A 
legnagyobb területű a Nagy-tó, mely a lengyel Öt-tó része, egyben a legmélyebb is, 79,3 
m. A Halas-tó 50,8 m, a Fekete-tó 47 m, a Tengerszem 76,4 m, a Nagy Hincó-tó 53 m 
mély.

A tavak tengerszint feletti magassága sem egyforma. Legmagasabban fekszik a 
Felső Wahlenberg-tó (2154 m), míg legmélyebben az északi oldalon a Toporovy-tó 
(1095 m), a déli oldalon a Csorba-tó (1350 m). Mivel az északi oldalon a gleccserek 
mélyebbre nyomultak le és mélyebben is végződtek, azért az északi oldal tavait 300-400 
m-rel lejjebb találjuk, mint a déli oldalét. Az északi oldalon átlagosan 1600-1700 m, a 
déli oldalon pedig 2000-2100 m közötti tengerszint feletti magasságban.

A tavak elnevezését legtöbbször a színük adja. Ezért van zöld, fehér, fekete, kek, 
vörös és sárga tó. A tavak színe a fenek és a part kőzetének színétől, illetve az azokat 
borító moszatok színétől függ, de mindezt a különböző fényviszonyok is módosíthatják.

Vízesések

A vízesések szintén a jégkorszaki gleccserek következtében jöttek létre. A 
legnagyobb és leghosszabb zuhatagok a gleccscrvájta tófalakról zúdulnak le. Általában
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gyérvízüek, mert az őket tápláló tengerszemekből kevés vízmennyiség érkezik. A Tátra 
legnagyobb vízesései, a Siklawa- és a három Mickiewicz-vízesés, az északi oldalon 
gyönyörködteti a turistát, míg a déli oldalon a Mlinica-völgyi Fátyol- és a Nefcer- 
völgyi-vízesés hívja fel magára a figyelmet. Legimponálóbbak a Tarpataki-vízesések, 
melyek már bővebb vizüek, ugyanis mélyebben fekszenek, s a morénák kőtömbjein 
lerohanó víz itt már összegyűlik. A több patak által táplált három Tarpataki-vízesésnek 
féktélen vadságú, dübörgő víztömege lenyűgöző hatással van az idelátogatóra. Például 
Csontváry Kosztka Tivadart egy egész életre megbabonázta, a Nagytarpataki-vízesésröl 
festett képét élete főmű vének tekintette.

Éghajlat

A tátrai éghajlat átmeneti jellegű, mivel a nedves, atlanti áramlat és a Kelet- 
Európai-síkság száraz, síkvidéki klímájának határán fekszik. A kelet-nyugati irányban 
húzódó hegység északi és déli lejtője jelentős idöjárásbeli különbséget mutat. Míg az 
északi oldal teljes mértékben ki van téve az északias irányú uralkodó szeleknek, addig a 
déli oldalt megvédi a hegység tömbje. Ennek tudható be, hogy a körülbelül ugyanolyan 
magasságban fekvő Zakopane és Újtátrafüred évi középhömérséklete (4,5 C°, illetve 5,7 
C°) között több mint 1 C° a különbség.

A Tátra időjárására kedvezően hat, hogy nincsen örökhó, s a gleccserek sem 
nyúlnak a völgyekbe, melyek hütenék a környék levegőjét. Temperáló hatása van a 
hegység lábát övező lucfenyves, illetve a felette húzódó törpefenyves övnek is.

Természetesen változik az éghajlat a magasság szerint is, ezt a növények 
fenológiai ritmusa jól igazolja. A magasabb régióban a tél a leghosszabb évszak, míg a 
nyár csupán két hónapig tart. Furcsa jelenség az is, hogy télen veröfényes, tiszta, meleg 
napokat élvezhetünk a fölsőbb részeken, míg lent a Poprád- vagy Vág-menti síkságon 
borús, ködös, hideg napok szomorkodtatnak minket. Ezek mind a magashegyi éghajlat 
következményei.

A Magas-Tátrában általában az északi és nyugati szelek érezhetők a legjobban, a 
leggyakoribbak az északnyugatiak (liptókscher Wind). Ez utóbbi általában az időjárás 
romlását jelzi. A legjobb idöjárásjelzö ezért a legnyugatibb csúcs, a Kriván. Ha felhőbe 
burkolódzik, rossz időre kell számítanunk. A déli szél ritkább, az Alacsony-Tátra felöl 
jövő légtömegek rendszerint esőt hoznak, a téli időszakban pedig időváltozást, enyhülést 
és hóolvadást jelent. Az északi szelek (polókscher Wind) nagyon gyakran romboló 
hatásúak, a hatalmas szélviharok nagy károkat okozhatnak. így például 1915. november 
18-19-én egy 36 órás szélvész a Tátra-körút mindkét oldalán, 1-1,5 km szélességben 
Tátrafüred és Tátraszéplak között, óriási pusztítást okozott.
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A Kárpátok hegyei közül a Tátrában hull a legkevesebb csapadék. 
Leggyakoribbak és a legkiadósabbak a nyári esők. Az éves csapadékmennyiség több mint 
40 % -a nyáron hull le, ebből júliusra mintegy 20 %-nyi csapadék jut. Az idő általában a 
kora reggeli órákban jó, később, dél felé elromlik, majd délutánra ismét megjavul. A 
legkiegyensúlyozattab időjárást szeptemberben tapasztaljuk.

A Magas-Tátrában klimatikus örökhavat tulajdonképpen nem találunk. A 
magasabb hegycsúcsok ugyan az örökhó határa fölé emelkednek, de azokról a hó legördül 
a mélyebb fekvésű katlanokba. Ezeket pedig elolvasztja a nap és a meleg főn. Az 
árnyékosabb északi oldal rejtett zugaiban, inkább 2200 m fölött, nyáron át is megmaradó, 
kisebb hófoltokat lehet találni. A hó egyébként 1300 m felett átlagosan négy-öt, 1800 m 
felett hat hónapig képez összefüggő hótakarót.

A Bélai-havasok természeti képe

A Magas-Tátrától a hozzá északkeleten csatlakozó Bélai-Tátra (Bélai- 
Mészhegység, Bélai-havasok) megjelenésében, keletkezésében, felépítésében lényegesen 
különbözik. A 14 km hosszú, északnyugati-délkeleti irányú hegység a Kopa-hágón 
keresztül csatlakozik a Magas-Tátrához. A Bélai-havasok gerincének nincsenek 
oldalnyúlványai, azokat a széles nyereg két részre osztja. A széles, enyhén domborodó 
fögerincen csak a legmagasabb tetőkön találunk sziklákat, közöttük enyhe lejtésű nyergek 
vannak. A nyugati rész jelentősebb csúcsai a Murány (1890 m), a Novy (2009 m), a 
Hollókő (2152 m) és a Sirató (2142 m). A csúcsokat -  különösen a déli oldalon -  
meredek falak övezik. A keleti rész gerince enyhén hullámos, szintén négy, kevésbé 
kiemelkedő csúcsa van: a Bolond-Gerö (2061 m), a Hátsó Mészárszék (2019 m), az 
Elülső Mészárszék (2012 m) és a Homlokos (1946 m). A Magas-Tátránál jóval 
alacsonyabb Bélai-havasok formájukban is lényegesen különböznek amattól, amit 
elsősorban geológiai felépítése indokol. Kőzetét világosszürke színű mészkő alkotja, mely 
gyorsabban mállik a gránitnál, s a törmelék viszonylag rövid idő alatt alakul át talajjá. Az 
északi oldal lejtője hosszabb és enyhébb, a déli oldal rövidebb és meredekebb. A két 
hegység közötti lényeges különbséget a növényzet is jól igazolja.
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A Magas-Tátra növény- és állatvilága

"A havasi virág mind szebb, mint az alvidéki, szokatlanságával 
jobban hat s a csinosságnak minden kellékével bővelkedik. 
Mindnyájunkat tiszta gyönyörűséggel áraszt el a látása, tiszta 
öröm rájok visszaemlékezni. A tenyészés rövid ideje s az időjárás 
kedvezötlensége között a Tátra növényeinek életfolyása 
meglehetős küzdelmes, némelyikből csak keveset, helyenként 
pusztulást is látunk, azért őket az élvező közönségnek védelmébe 
ajánljuk."

BORBÁS VINCE

Növényvilág

Az odalátogató mai magyart erdészt a Tátrában ismeretlen, itthon nem látott 
növényzet fogadja. Bár néhány közös fajt fölfedezhet, de ezek közül a nálunk 
gyakoribbak a Tátrában alárendeltebb szerepet játszanak, és megfordítva, a Tátrában 
gyakoribbak nálunk ritkábbak. A fajok javarésze azonban új a szemlélödönek.

A Magas-Tátra magashegyvidéki-alhavasi növényzete azért is egyedülálló, mert 
földrajzi helyzete miatt távol esik a hasonló jellegű magashegységektől, az Alpoktól és a 
Keleti-, Déli-Kárpátoktól. Az őket összekötő, nagyobbrészt középhegységek kevésbé 
teszik lehetővé a magashegyvidéki-alhavasi növényfajok vándorlását. A Tátra 
kiemelkedő, szigetszerü tömbje miatt sok a bennszülött (endemikus) növény, több 
jellemző alpesi faj viszont hiányzik. így a fás növények közül itt nem találjuk meg a 
havasszépe fajokat (Rhododendron spp.), az erikaféléket (Erica spp.), több füzfajt (Salix 
spp.) vagy a havasi égert (Alnus viridis). De hiányzik a törpehanga (Loiseleuria 
procumbens), a Linnécseije (Linnaea borealis) és a törpepuszpáng (Polygala 
chamaebuxus) is, nagyon sok, az alpesekre jellemző lágyszárú növényfajjal együtt.

A Tátra növényvilága inkább a Szudétákkal mutat hasonlóságot. A Tátra 
szigetszerűen kiemelkedő magasabb tömbje miatt azonban itt több az endemikus faj, mint 
a Szudétákban. Az Alpok, illetve a Keleti-, Déli-Kárpátok bennszülött fajszámától 
viszont elmarad, elsősorban sokkal kisebb kiterjedése, kevésbé "tömeges" volta miatt.

Különbség van a Magas-Tátra és a hozzá közvetlenül csatlakozó, de 
alapközetében eltérő Bélai-havasok növényzete között is. Míg az előbbi zömében 
gránitból épül fel, mely nehezebben mállik és savanyú mállásterméket ad, addig az utóbbi 
gyorsabban málló mészkőből áll. A gránitos vidék flórája szegényebb, jóval egyhangúbb, 
mint a mészköterületeké.
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m

4. ábra - A lucfenyő magassági elterjedése a Magas-Tátrában: I. a 8 méteres egyedek felső 
határa, II. a szakadozott erdő felső határa, III. a zárt erdő felső határa

5. ábra - A törpefenyő (A), cirbolyafenyő (B), vörösfenyő (C) és lucfenyő (D) magassági 
elterjedése a Magas-Tátrában
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Ha a Magas-Tátra lábánál megállva tiszta időben a hegy tömböt szemügyre 
vesszük, rögtön szembeötlik a növényzet övezetessége. A klimatikus, domborzati és 
talajtani tényezők változásának következtében fölfelé haladva különböző életzónák 
alakulnak ki, s ezt jól tükrözi a vegetáció is. Az elsősorban klimatikus hatásra létrejövő 
vertikális régiók analóg képet mutatnak a kontinensünkön található horizontális 
vegetációzónákkal.

A Magas-Tátra növényvilága magán viseli az évszázados emberi 
beavatkozásokat, főként a legeltetések és az erdöirtások nyomait. Ezek következtében a 
növényzeti övék határai megváltoztak, az eredetihez képest sokszor eltolódtak. Ez a 
régióösszemosódás és -eltolódás a Tátra felépítése, illetve a korábbi védelmi 
intézkedések eredményeképpen azonban nem olyan nagymérvű, mint Európa más 
magashegységeiben.

Az övezetesség jó felismerhetösége és az övék jelentősen eltérő növényzete miatt 
alulról felfelé haladva, régiónként mutatjuk be a növényvilágot. A nagy fajgazdagságból 
csak ízelítőt adhatunk, s mivel elsősorban erdészeknek íródott a könyv, ezért a fás 
növényzet elemzését helyezzük előtérbe.

Hegya^i (szubmontán) övezet (kb. 700 m tszfm.)

Ez a régió szenvedte a legtöbb emberi beavatkozást, javarészt a Tátrai Nemzeti 
Park határain kívül esik. Egykoron jegenyefenyö elegyes bükkösök uralhatták, ma ebből 
hírmondó is alig akad. A terület jelentős részén mezőgazdasági művelés folyik, legelők, 
kaszálók, szántók tarkítják a tájat. Az itt található, nem összefüggő, szórványerdök is 
magukon viselik az antropogén hatásokat: elfenyvesítették őket. A települések javarésze 
itt található, s a nagyobb városok (Poprád, Késmárk) is ebben az övezetben jöttek létre.

Hegyi (montán) övezet (kb. 700 m -  1600 m tszfm.)

A régió legjelentősebb részét erdők uralják. Ma az erdők 97 %-át fenyöfajok 
alkotják, s csak 3 %-ot tesz ki a lombos fajok aránya. Ebben a megoszlásban 
természetesen tükröződik az elmúlt időszak erdőgazdálkodása is, amely a lombos 
fafajokat, elsősorban a bükköt, az övezet alsó részéről szinte teljesen kiszorította. Ma csak 
a Bélai-havasokban találunk bükkösöket, melyek gyakori elegyfái a hegyi és korai juhar, 
nagy levelű hárs, hegyi szil.

A fenyvesek javarészét (kb. 70 %-át) a lucfenyő alkotja, ez a fafaj a régió 
meghatározója. Egykori elterjedésének alsó határa csak sejthető, de magasabban lehetett a 
mostaninál. A felső határról viszont meglehetősen pontos ismereteink vannak, mivel a 
századunk elején a FEKETE LAJOS által megindított növényföldrajzi megfigyelések erre
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1. Kövi szeder (Riibus swcatlis) 2. I hívási ribiszke (Ribes ulpinum) 
3. Havasalji rózsa (Rosapenduliná) 4. Fekete lőne (Lónkéra nigru)

6. ábra - A Tátra kevésbé ismert fás növényei I
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a területre is kiterjedtek. Itt éppen FEKETE LAJOS fia, FEKETE ZOLTÁN végzett 
észleléseket. Eszerint a zárt lucfenyves felső határa átlagosan 1444 m -re tehető, 
legmagasabbara délnyugaton hatol (1480 m), legalacsonyabb északkeleten (1406 m). Itt is 
általános törvényszerűségnek fogható fel, hogy a délies kitettségben magasabbra hatol a 
vegetáció, mint az északias kitettségben. A tengerszint feletti magasság emelkedésével 
romló klimatikus körülmények miatt a zárt erdő felszakadozik, s a faegyedek letörpülése 
megindul. A szakadozott erdő felső határa átlagosan 1499 m -t mutat, tehát a zárt erdő és 
a szakadozott erdő felső határa között átlagosan 55 m a különbség. Az előbb említett 
törvényszerűségünk itt is igaz, délies kitettségben magasabbra hatolnak a fák. 
(Megemlítjük, hogy a szomszédos Liptói-havasokban a szakadozott erdő övének 
szélessége 50 m-rel nagyobb, ami az intenzívebb legeltetés és rendszertelen erdökezelés 
következménye.)

A letörpülés mértékét érzékeltetendő, ábránkon (3. sz. ábra) feltüntettük a 8 m-es 
lucfenyő tenyészetének felső határát. Ez átlagosan 21 m-rel van magasabban, mint a 
szakadozott erdő felső határa, de a kitettségek szerinti különbségek mások, mint az előző 
esetben. Az északias kitettségben a két határvonal gyakorlatilag egybeesik, délies 
kitettségben viszont közel 40 m-es különbség adódik. A 8 m -es lucfenyőnek még fa 
jellege van, az ennél törpültebbek viszont cseijealakot vesznek fel. Ezek a cseijetermetü 
lucok szétszórva mindenütt megtalálhatók, de ez az előfordulás már a következő övhöz 
tartozik. Fölhívjuk még a figyelmet a zárt erdöhatár fölött található "zászlósfákra", az 
uralkodó szélirány, a zord időjárás e furcsa remekeire.

A lucfenyvesek gyakoribb elegyfái közé tartozik a Tátrában a vörösfenyö, az 
erdeifenyö és a jegenyefenyö. Az utóbbi jelentősen visszaszorult, rosszabb faanyaga, 
lassúbb növekedése miatt az erdőgazdálkodás nem kedvelte. Elterjedésének felső határát a 
visszaszorítás miatt pontosan nem lehetett megállapítani, feltehetően 1000-1100 m fölött 
már csak szórványos volt. A legmagasabban talált jegenyefenyö keleti kitettségben, 1342 
m tszfm.-ban élt. Az erdeifenyö főleg a déli lejtőkön található, s ott is elsősorban a 
jégkorszaki gleccserhordalékokat, végmorénakúpokat hódította meg. 1300 m-nél 
magasabbra azonban nem nagyon hatol, utolsó, eltörpült egyedeit 1450 m tszfm.-ban 
lehet felfedezni.

Az egyéb nyitvatermő fajok közül szórványosan mindenütt megtalálható a boróka, 
a tiszafa viszont rendkívül megritkult. Hajdan egész ligeteket képezett, s tekintélyes 
méreteket ért el.

A lombos elegyfák közül a rezgő nyár, bibircses nyír és kecskefüz felső elterjedési 
határa szintén 1450 m körül, tehát a zárt lucfenyves felső határánál található.

A lucosok cserjeszintje már rejteget egy-két újdonságot számunkra. A vadmálna, 
vadköszméte, fürtös bodza inkább az erdöszéleken, bolygatottabb helyeken nő, bent az 
állományban megtaláljuk a farkasboroszlánt, a nálunk is gyakoribb ükörkeloncot és
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testvérét, a tipikusan magashegyvidéki fekete loncot (Lonicera nigrá). Ez a loncfcleség 
hosszabb és kopasz leveleivel, fekete ikerbogyótermésével, tömöttbelü hajtásával 
különbözik rokonfajától. Míg az ükörke csak 1250 m tszfm.-ig hatol fel, addig a fekete 
lonc a zárt lucfenyves felső határáig tömeges. Ugyancsak ilyen magasságig emelkedik, s 
hasonlóan gyakori a piros termésű, kis levelű havasi ribiszke (Ribes alpinum). A 
figyelmes szemlélődő a gyepszintben egy piros termésű, hármas levelű, kistermetű 
szederfajt is fölfedezhet, éspedig a kövi szedret (Rubus saxatilis).

A gyepszintet vizsgálva több ismerős és tömeges megjelenésű fajt üdvözölhetünk. 
Ezek közé tartozik a madársóska (Oxalis acetosellá), évelő szélfÜ (Mercurialis perennis\ 
ámyékvirág (Majanthemum bifolium), berki aggófü (Senecio nemorensis), erdei deréce 
(Chamaerion angustifolium). Ez utóbbi kettő különösen bolygatott helyeken, 
széltörésekben gyakori. A törpecseijék közül tömeges a turistacsalogató fekete áfonya 
(Vaccinium myrtillus), de elszórva megtaláljuk közötte az örökzöld vörös áfonyát (V  
vitis-idaea) is. A hangaféléket még a csarab (Calluna vulgáris) képviseli. A gránit 
alapközetü, savanyú, nyershumuszos talajokon gyakoriak a korpafüfélék (kapcsos korpafü
-  Lycopodium clavatum, kígyózó korpafü -  L. annotinum, györgyfű -  Huperzia selago) 
és a körtikefélék (pl. egyvirágú körtike -  Moneses uniflora, emyöskörtike -  Chimaphila 
umbellata, kereklevelü körtike -  Pyrola rotundifoliá). Nálunk ritka, de itt sokszor 
tömeges a tündérfürt (Aruncus sylvestris), fecsketámics (Gentiana asclepiadeá), 
turbánliliom (Lilium martagon) vagy az erdei ujjaskosbor (Dactylorhiza fuchsii). A 
lucosok két sajátos, klorofill nélküli orchidea-faját kell még megemlítenünk, a 
bajuszkosbort (Epipogium aphyllum) és a korallgyökeret (Coralliorhiza trifida). 
Szaprofítonként élnek a vastag fenyötüavarban.

Az ismert növényfajokon kívül jó egynéhánynál elbizonytalanodunk. Mintha 
hasonló élne a hazai lomboserdökben is, csak az itteni talán kicsit nagyobb termetű, talán 
feltűnőbb, színesebb virágú. A figyelmesen szemlélődő a helyettesítés (vikarizmus) 
jelenségére jöhet rá, több otthoni dombvidéki és középhegységi fajnak megtalálva itt a 
magashegységi páiját. Ezt a jelenséget nyilván vegetációtörténeti alapon lehet 
magyarázni.

A hazai erdőkben mindenütt gyakori erdei gyömbérgyökeret (Geum urbanum) itt a 
bókoló gyömbérgyökér (G. rivale)y a közönséges kakicsvirágot (Mycelis muralis) a havasi 
kakicsvirág (Cicerbita alpina) helyettesíti. De van párja a bókoló fogasírünknek 
(Dentaria enneaphyllos) is az ikrás fogasírban (D. glandulosa). Ibolyáinknak a sárga 
ibolya (Viola biflora)y kankalinjainknak a sugár kankalin (Primula elatior), 
salamonpecsétjeinknek a pávafarkú salamonpecsét (Polygonatum verticillare), 
peijeszittyóinknak az erdei peijeszittyó (Luzula sylvatica) az itteni megfelelője. Az 
erdőgazdálkodás által korábban meggyötört erdőkben pedig a siskanádtippan 
(Calamagrostis epigeios) helyett a szöszös nádtippan (C. villosa) szaporodik el.
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1. Berci ribiszke (Ribespelraeum ) 2. Cirbolyafonyő (l’inus ceinbra)
3. Sziléziai luz (Salasilesiaca) 4. Havasi iszalag (Clematis alpiná)

7. ábra - A Tátra kevésbé ismert fás növényei II.
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Azért jó pár új, nálunk nem élő faj is a szemünk elé kerülhet, mint például a fehér 
virágú, hét szirmú hegyékessége (Trientalis europaea), a bordó virágú, feltűnően szép 
nyakperecfü (Cortusa matthioli), vagy a piros virágú, kicsiny termetű havasi mirigylapu 
(Homogyne alpiná).

A montán öv közel ezer méteres szintkülönbségén belül is fölfedezhető a 
helyettesítés. Az alsóbb részeken a kékes virágú mezei gólyaorr (Geránium pratense), 
míg a felsőbb részeken a bíboros virágú erdei gólyaorr (G. sylvaticum) uralkodik. A 
hegységen belüli vikarizmusra azonban sokkal jobb példák adódnak a lucos öv felső, 
fölszakadozó, s egyben más jellegű életteret nyújtó részén.

Ez a különös fiziognómiájú növény együttes durván 1400 m tszfm.-on kezdődik, s 
a montán öv felső határáig, 1600 m tszfm.-ig tart. A zordabbá váló klíma már kevésbé 
kedvez a lucfenyő tenyészetének, állományai fölszakadoznak, egyedei letörpülnek, 
kompctíciója jelentősen csökken. A megváltozó ökológiai feltételekhez jobban 
alkalmazkodó fajok törnek itt uralomra, melyek nagy része rokonfaját "lent hagyta" a 
montán övben. így a már megismert havasi ribiszkét (Ribes alpinum) fölváltja a jóval 
nagyobb levelű, szintén piros termésű bérei ribiszke (R. petraeum), a bibircses nyírt 
(Betula pendula) a molyhos nyír itteni alfaja (B. pubescens ssp. carpatica), mely hajtásai 
csak fiatalon szőrösek, s levelei aprók. A kecskefüz (Salix caprea) itteni páija a 
visszástojásdad levelű, kopasz hajtású sziléziai fűz (S. silesiacá). A közönséges borókát 
(.Juniperus communis) pedig a zord körülményekhez alkalmazkodott alfaja, a törpe boróka 
(J . c. ssp. nana) váltja fel, mely alacsony termetű, rövid és sűrűn álló tüjü.

Jellemző fája ennek a fölszakadozó övnek a vörösfenyö is, amely valamennyivel 
magasabbra is hatol, mint a lucfenyő. A gránitos alapközeten tömeges itt a madarberkenye 
(Sorbus aucuparia)y melyet a mészkövön a naspolyakepü berkenye (5. chamaemespilus) 
helyettesít. Levelei fénylő sötétzöldek, kopaszak, szirmai halványpirosak. A rózsafajok 
közül itt a csaknem tüskétlen, sötétpiros virágú, bókoló termésű bérei rózsával (Rosa 
pendulina) találkozhatunk, a fácskákra pedig a liánszerü, kétszer hármaslcvelü, feltűnően 
nagy, kékcslila virágú havasi iszalag (Clematis alpina) kapaszkodik.

Legmutatósabb fenyöfaj itt kétségtelenül a cirbolyafenyö (Pinus cembra). 
Mélyrehatóié gyökérrendszere, kúpos, tömött lombkoronája "szélben állhatatossá" teszi, 
így a viharos szelek mérséklésében, a lavinák megfékezésében fontos szerep jut neki. 
Magas életkort ér meg, igen lassú növekedésű, fája sűrű, egyenletes szövetü. Vörösbarna 
fáját igen kedvelték a fafaragók és bútorkészítök, ezért csaknem kiirtották. A 
cirbolyafából készült szekrények megvédték a ruhát a molyoktól. Felújulását nehezíti az a 
körülmény, hogy nagy magjai szárnyatlanok, így a szél nem tudja terjeszteni őket. Az 
ízletes magokat igen kedvelik a rágcsálók, legfőbb fogyasztója, de olykor terjesztője is a 
fenyőszajkó. Az erősen gyantás, kékes tobozokat akrobatikus ügyességgel bontja fel.
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1. Naspolyaképű berkenye (Sorbus chamaemespilus)
2. Csermelyciprus (Myricaria germanica) 3. Törpefenyő (Pinus mugo)

8. ábra - A Tátra kevésbé ismert fás növényei III.
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Magjából egyébként korábban a kárpáti vagy magyar balzsamot -  balsamum carpaticum
-  állították elő.

Alhavasi (szubalpin) övezet (1600 -  1850 m tszfm.)

Ezt a régiót a törpefenyö (Pinus mugo) uralja. Elterjedésének legfelső határa 
északias kitettségben 1930 m körül, délies kitettségben 2000 m fölött van, de tömeges 
elöjövetele 1800-1850 m tszfm.-ig tehető. A tömeges megjelenés fölött csak 
szórványosan, letörpülve, főleg a szikladarabok védelmében található. A törpefenyö sürü, 
kúszó, hajlékony ágaival és összefüggő megjelenésével fontos védelmi funkciót tölt be. 
Lassítja a felszíni vizek lefolyását, meggátolja az eróziót, ellenáll a lavináknak. Korábban 
elsősorban a pásztorok irtották, felgyújtották állományait, hogy újabb és újabb 
legelöterületekhez jussanak. A Tátrai Nemzeti Park -  látva a korábban okozott súlyos 
károkat -  ezt a fajt védetté nyilvánította.

A törpefenyves fajokban kevésbé bővelkedik, virágos növények csak a törpefenyö 
által be nem futott foltokon tenyésznek. A régió alsó részén gyakoribb a cirbolyafenyö, a 
többi fás növénynek azonban csak már a letörpülö, szél által erősen tépázott, szórvány 
egyedeivel találkozunk. Ebben az övben leggyakoribb a törpeboróka is, sokszor a 
törpefenyönél is magasabbra hatol. A lágyszárú fajok közül a nagytermetüek uralkodnak 
itt, így a sárga virágú osztrák zergevirág (Doronicum austriacum), a liláskék virágú, nagy 
levelű havasi bérclapu (Adenostyles alliariae), a zöldes virágú, impozáns alhavasi zászpa 
(Veratrum lobelianum). A sárga, pettyes virágú pettyegetett tárnics (Gentiana punctatá) 
gyöktörzsét korábban gyűjtötték, mert főzetét bélrenyheség ellen használták. Úgyszintén 
megtizedelték a sötétkék virágú, erősen mérgező erőteljes sisakvirágot (Aconitum firmum) 
is, melynek gumójából reumatikus fájdalmakat enyhítő alkaloidát nyertek.

Ebben a régióban még egy különös fajra hívjuk fel a figyelmet. A Bélai- 
havasokban él a bennszülött Wahlenberg-repcsény (Erysimum wahlenbergii). Ez az 
élénksárga, keresztes virágú növény sehol másutt a világon nem található.

Havasi (alpin) övezet (1850 -  2300 m tszfm.)

A havasi övezetbe feljutva páratlan virágpompa, s meglepő alkalmazkodási 
módok ejtenek ámulatba bennünket. Ide már a törpefenyö sem nagyon jut fel, a 
leginkább zord jelzővel illethető természeti adottságok nem kedveznek a fáknak és a 
cserjéknek. Mik is ezek a sajátosságok, melyekhez alkalmazkodniuk kellett az itt élő 
növényeknek nagyobbrészt úgy, hogy alacsonyabb régiókban javarészük meg sem tudna 
élni? Itt fenn már rendkívül rövid a vegetációs időszak, a növények az év javarészében 
nyugalmi állapotba kényszerülnek. Ezt a rövid, kevésbé zord időszakot aztán alaposan ki
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kell használni, ekkor kell növekedni, szaporodni, energiát gyűjteni a kővetkező évre. A 
hosszabb, zordabb időszakban tartós hótakaró borítja a területet, amely bár nyugalmi 
állapotba kényszeríti a növényeket, egyben védi is őket. Kicsit meglepő, de a hótakaró 
nélküli helyeken -  például kertekbe áttelepítve -  a havasi növényfajok nagy része elfagy. 
Az itteni fajoknak a nyári időjárási viszonyok között a szinte állandóan fújó és erős 
széllel, a fokozottan tűző nappal, valamint -  a megritkult levegő miatt -  az életet jelentő 
víz pillanatok alatt történő elpárolgásával kell küzdeniük. Ugyanakkor gyakoriak a kiadós 
esők is, s jelentős a harmatképzödés, ami szintén különleges berendezéseket követel az itt 
élő fajoktól.

Lássuk, milyen leleményes alkalmazkodással kerekednek felül a havasi fajok a 
fentiekben leírt kedvezőtlen természeti adottságokon! A magas termet itt nem kifizetődő, 
az ilyen növényeket a viharos szelek hamar térdre kényszerítenék. De a levegőnél jobban 
felmelegedő talaj is arra készteti a fajokat, hogy talajközelben maradjanak, s kihasználják 
az éltető talajmelegséget. Itt fenn az alacsony, törpe termet a legmegfelelőbb, sok 
növényfaj szártalan, ülő virágú (pl. szártalan bábakalács -  Carlina acaulis, szártalan 
tárnics -  Gentiana acaulis).

Mivel a szélsőségeknek a fásodó növényi részek állnak a legjobban ellen, ezért itt 
nagyon sok törpecseijével, félcserjével találkozhatunk. Ezen fajok ágai, hajtásai szívósak, 
rugalmasak, hajlékonyak, a hónyomást könnyedén elviselik. Földön kúszó, leginkább 
csak a virágzó, termést érlelő részeken felemelkedő ágrendszerükkel rácsszerüen 
behálózzák a kötörmelékes talajt, amivel az eróziót is jelentősen mérséklik. A 
leggyakoribb itteni rácscseijék a füzek közül kerülnek ki. Szokatlan megjelenésű itteni 
füzfajok a prémes fűz (Salix alpina), a kárpáti fűz (S. kitaibeliana), a csorba fűz (S. 
retusa), a recéslevelü fűz (5. reticulata) és a legkisebb termetű, nagyobbrészt föld alatt 
kúszó fünemü fűz (S. herbacea). A félcseijék ismertebb képviselői pedig a kakukkfüvek 
(Thymus spp.) és a napvirágok vagy más néven tetemoldók (Helianthemum spp.).

A szárító szél, tűző napsütés és megritkult levegő miatt bekövetkező kipárolgás 
ellen is hathatósan védekeznek a havasi fajok. Néhányuk sűrűn gyepes növésü, a kis 
növénykék szorosan egymáshoz simulva párnát képeznek, így ennek belsejében kedvező 
mikroklíma alakul ki. Ilyen tipikus pámanövény itt a Tátrában az élénkrózsaszín virágú 
szártalan habszegfü (Silene acaulis) vagy a tátrai szegfű (Dianthus tatraé). A fajok másik 
csoportja tölevélrózsát fejleszt, s szukkulens bélyegeket visel magán. Leveleik 
börszerüek, vastagok, kutikulájuk jól fejlett, rendszerint viaszosak vagy deresek. Jó példa 
erre a kövér daravirág (Draba lasiocarpa), a kövirózsák (Sempervivum spp.) és a 
kőtöröfüvek (Saxifraga spp.). Vannak olyan fajok, melyek viaszréteg helyett szőrökkel 
védekeznek a kipárolgás ellen, levélfonákuk molyhos vagy nemezes. A fehéres 
levélfonákú lisztes kankalin (Primula farinosá), a kékesderes szürke bogáncs (Carduus 
glaucinus) jó példája ennek. Más fajok aztán teljesen "beöltöznek" a hideg ellen, gyapjas
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1. Recéslevelű fűz (Salix reíiculata) 2. Kárpáti fűz (Sala kitaibeliana)
3. Prémes fűz (Salix alpina) 4. Fűnemű fűz (Salix herbacea)

5. Kukojszafűz (Salix myrtilloides)

9. ábra - A Tátra kevésbé ismert fás növényei IV.
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bundába burkolóznak, mint a mészköves területeken élő, sokak által csodált havasi gyopár 
(Leontopodium alpinum) vagy a felvidéki kökörcsin (Pulsatilla slavica). A füvek, sások 
pedig összegöngyölödött leveleikkel csökkentik a kipárolgást.

Jó védekezési stratégia a "sempervirens", azaz örökzöld életmód is. A lágyszárú 
növények között az örökzöld sás (Carex sempervirens), a fásodó szárúak között a fehér 
virágú, nyolcszirmú magcsákó (Dryas octopetala), az emyöskörtike (Chimaphila 
umbellata) vagy a mámorka (Empetrum hermafroditum) példázza ezt. Az eddig felsorolt 
fajok kivétel nélkül évelők, ami nem véletlen. Az egyéves életforma, az évről évre 
magról történő szaporodás nagyon sebezhető, az érzékeny csíranövények közül csak 
kevés tud felnőni.

A zord természeti adottságok nemcsak a megjelenésben, vegetatív szervekben 
követelnek nagyfokú alkalmazkodást, hanem a szaporodásmódban is. Mivel itt, a havasi 
régióban kevesebb a rovar, ezért nagyon sok a szélbeporzó növény (pl. sások, szittyók, 
füfélék). A rovarbeporzóknak viszont csalogatnia kell a kisszámú rovarfajt, ezért virágaik 
nagyobbak, feltűnőbbek, élénkebb színűek. A tárnicsok (Gentiana spp.) kékje, vagy a 
bérei rózsa (Rosa penduliná) pirosa ellenállhatatlan valamennyi rovarfaj számára. Több 
fajnál az elevenszülés jelenségét is meg lehet figyelni, füzérkéik ellevelesednek, majd a 
kicsi növénykék lepottyanva önálló életet kezdenek. A havasi réteken gyakori elevenszülő 
keserüfü (Polygonum viviparum), havasi peije (Poa alpina) vagy szudéta csenkesz 
(Festuca sudetica) ezt a stratégiát választotta. A szaporodásmódok közül itt sokkal 
gyakoribb a biztonságos, akár több négyzetméteres területre is kiteijedö vegetatív 
szaporodási forma, a saijadzás. A fajok legnagyobb része él is ezzel a lehetőséggel.

A rovarcsalogatás mellett viszont ügyelni kell arra, hogy a gyakori esőzésekből és 
párából származó víz ne hiúsítsa meg a megporzást. Több faj (pl. harangláb -  Aquilegia 
vulgáris, szürke bogáncs -  Carduus glaucinus) bókoló virágába már eleve nem juthat be a 
víz, mások tölcsér- vagy harangforma virágukkal védekeznek ez ellen (pl. harangrojt -  
Soldanella spp., kakastaréjok -  Pedicularis spp., kakascímerek -  Rhinanthus spp.y 
sisakvirágok -  Aconitum spp.y harangvirágok -  Campanula spp.). Néhány faj virága 
borult, esős időben bezáródik (pl. aranyos pimpó -  Potentilla aurea> nárciszképü 
szellörózsa -  Anemone narcissiflora). Az impozáns, sárga virágú zergeboglár (Trollius 
europaeus spp. altissimus) virága pedig ki sem nyílik. A termések terjesztésében nyilván 
a szélnek van döntő szerepe, ezért a terméseken különféle repítökészüléket figyelhetünk 
meg. A magcsákó (Dryas octopetala) és a kökörcsinek (Pulsatilla slavicay P. alba) 
hosszú bibeszálmaradványukkal befúlják magvaikat a talajba, így hamarabb lesznek 
védve, s biztonságosabb a csírázás.

Az életformák közül még egyet, bár kevésbé barátságosat emelünk ki, éspedig a 
félélösködést. Nagyon sok havasi faj mások gyökerein élösködve elvonja a vizet és 
ásványi sót gazdanövény töl. Ez a meglehetősen egyoldalú kapcsolat csak a
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félélösködönek előnyős, s az alkalmazkodás magas szintű megnyilvánulása. A 
csormolyák (Melampyrum spp.), szemvidítófüvek (Euphrasia spp.)t kakastaréjok 
(Pedicularis spp.)t kakascímerek (Rhinaníhus spp.)t vagy a szép lilásfekete virágú 
kantusfü (Barísia alpina) és a havasi zsellérke (Thesium alpinum) ily módon élik, csak 
alapos vizsgálódás után leleplezhető, életüket.

A tátrai havasi gyepek virágpompáját nehéz szavakban és tömören visszaadni. 
Ezeket a nagyobb kiteijedésü, sokszor feltöltödött tavak helyén viruló gyepeket korábban
-  nem véletlenül -  virágkerteknek hívták. Sajnos, az ember kevésbé kímélte őket, az 
évszázados legeltetés, a nagyszámú kiránduló virágszedése érzékeny károkat okozott 
bennük. így például az egyik legismertebbet, a Felkai-völgy Virágosrétjét már századunk 
elején elsiratták. Szerencsére a nemzeti park megalakulásával jelentősen csökkentek az 
ilyen jellegű terhelések, s többé-kevésbé regenerálódhattak a havasi gyepek. A Tátrában a 
szűk völgyek, meredek csúcsok miatt az összefüggő havasi rét nem nagy kiteijedésü, 
ezért is volt könnyen sebezhető.

Hóalji (szubnivális) övezet (2300 -  2655 m tszfm.)

Ez a régió magasságánál fogva a Kárpátokon belül kizárólag a Magas-Tátrában 
található meg. A magasabbrendü növények közül itt mintegy 130 faj képes dacolni a nem 
kevés megpróbáltatással. Összefüggő gyepet már nem képeznek, inkább kisebb, védettebb 
foltokban, párnákban tűnnek szemünk elé. Körülbelül 40 faj a legmagasabb csúcsokon, 
2600 m fölött is megél. Ebben az övben a vegetációt túlnyomórészt a virágtalanok, mohák 
és főként a zuzmók alkotják.

A kőtörmeléken talál otthonra a kétsoros nyúlfarkfü (Oreochloa distichá) és a 
gindár peije (Poa laxa). Három boglárkafaj jellemző erre az övezetre, a fehér virágú 
gleccserszéli boglárka és havasi boglárka (Ranunculus glacialis, R  alpestris), illetve a 
sárga virágú, mészkövön élő, mérgező gyilkos boglárka (R. thora). A kankalinfajok itt a 
rózsaszínű virágú apró kankalinnal (Primula minima) és a mészkövön élő hosszúvirágú 
kankalinnal (Primula halleri) vannak képviselve, a tárnicsok közül két fajt emelünk ki, a 
szennyessárga virágú, találó elnevezésű, fagyoskodó tárnicsot (Gentiana frigida) és a kck 
virágú havasi tárnicsot (G. nivalis). A sziklákon több kötöröfüfaj is otthon érzi magát 
(Saxifraga carpathica, S. moschata, S. androsacea), fehér virágaikról és tölevélrózsás 
megjelenésükről könnyen felismerhetők. A rövid felsorolást egy piciny, piros virágú 
szegfűfajjal, a hószéli szegfüvei (Dianíhus glacialis) fejezzük be, hangoztatva azt, hogy 
az alpin és szubnivális öv virággazdagságából csak nagyon szerény ízelítőt tudtunk adni.

Még egyetlen egy természeti jelenségre hívjuk fel a figyelmet, amely a Magas- 
Tátra sziklahavas jellegével és szigetszert! megjelenésével kapcsolatos. A távoli Keleti-
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és Déli-Kárpátok, Alpok miatt a havasi növényfajok itt a Tátrában elszigetelten élnek. Ez 
lehetővé tette, hogy az evolúció során csak a Tátrára jellemző, bennszülött növényfajok 
jöhessenek létre. A Keleti-Tátrának 20 endemikus faja van, melyből 4 csak a Magas- 
Tátrában, 12 pedig csak a Bélai-havasokban él. A bennszülött fajok megoszlása is jól 
mutatja a gránit, illetve a mészkő közötti, a növényvilágra is kifejtett különböző hatást. Az 
endemikus fajok közül legjelentősebb a Wahlenberg-repcsény (Erysimum wahlenbergii) 
élénksárga virágait csak a Bélai-havasokban lehet látni. Nevét GÖRAN WAHLENBERG 
svéd botanikusról kapta, aki először tanulmányozta a Tátra flóráját behatóan, s erről 
1814-ben könyvet is jelentetett meg.

Források, patakok, tavak környéke

A patakokat az alacsonyabb részeken a mézgás éger (Alnus glutinosa) és a hamvas 
éger (A. incana) együttesen szegélyezi. 800-900 m tszfm.-nál a mézgás éger elmarad, s 
átadja helyét a hamvas égernek. Ez utóbbi faj a déli oldalakon 1300 m tszfm.-ra 
kapaszkodik fel. A patakokat kísérő fás növények közül még egyre hívjuk fel a figyelmet, 
éspedig a csermelyciprusra (Myricaria germanica). Ez a tamariskaszerü, kékesszürke 
lombozatú cserje pionírként a nyers hordalékon telepszik meg. Tovaterjedésében a 
nyárakéhoz hasonló, apró magvai segítenek, gyökerén pedig nitrogéngyüjtö 
baktériumokat találunk. Szinte folyamatosan virágzik, fehéres rózsaszín virágai picinyek.

A patakok lágyszárú növényei közül ismerősöket is üdvözölhetünk, mint a hegyi 
gólyahírt (Caltha laeta) vagy a szépséges zergeboglárt (Trollius europaeus). Az 
úgynevezett magaskórós fajokból kiemelendő itt a régóta gyógynövényként ismert orvosi 
angyalgyökér (Angelica archangelicá) és a piroslila virágú álarcos bogáncs (Carduus 
personatá).

A tavak környékén is gyönyörködhetünk néhány igazán pompás növényben. A 
katinka sisakvirág (Aconitum firmum) gumójából régen reumatikus fájdalmak ellen 
készítettek gyógyszert. Még nagyobb mennyiségben szedték a támicsgyökeret, elsősorban 
a pettyegetett tárnics (Gentiana punctata) gyökerét. A régi szepesi gyökérásók 
(Enzchenklauberek) majdnem kiirtották ezt a fajt.

A botanikusoknak különös csemegét nyújtanak a kizárólag esővízből táplálkozó 
tözegmoha- vagy más néven fellápok. Sajnos, az utóbbi évszázadban sok megsemmisült, 
tőzegét kibányászták, lecsapolták vagy magától beerdösült. A még megmaradt 
lápfoltokon hamvas és tözegáfonyával (Vaccinium uliginosum, V. oxycoccos), 
tözegeperrel (Comaum palustrt), jogaras kakastaréjjal (Pedicularis sceptrum -carolinum) 
vagy hüvelyes gyapjúsással (Eriophorum vaginatum) találkozhatunk. Az áfonyákon kívül 
további törpecserjéi a tözegrozmaring (Andromeda polifola) és a molyüző (Ledum 
palustre).
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Állatvilág

A Tátrát járó ember elsősorban nagyvaddal, közülük is a félelmetesnek hitt 
ragadozókkal akar találkozni, pedig erre kicsi esélye van. A tartós háborgatás miatt 
nagyon ritkán kerülnek szem elé. A kisemlösök, madarak viszont változatos képet 
nyújtanak, köztük -  számunkra szokatlan -  magashegységi, alpesi fajokat is láthatunk. A 
növényzeti övék szerint pillantunk be a Tátra gazdag állatvilágába, ahol az emlösfajok 
számna 42, a madaraké 115, a hüllőké 3, a kétéltüeké 8.

Montán öv

A farkas (Canis lupus) sokáig a Tátra üldözött vadjai közé tartozott, a mérgezések 
következtében időnként el is tűnt. A világháború utáni időszakban ugyan elszaporodott, 
de ma a nemzeti park területén nem él több 10-12 példánynál. Korábban, mikor még 
pásztorkodás, legeltetés folyt a Tátrában, sokszor okozott bosszúságot a medve (Ursus 
arctos) a pásztoroknak. Gyakorta alszik téli álmot a Javorina környéki 
mészkőbarlangokban. Valamivel több példány él a hiúzból (Lynx lynx\ mely macskaféle 
elsősorban az őznek ellensége. A rötvad közül gyakori a szarvas (Cervus elaphus) és az 
őz (Capreolus capreolus). Az alacsonyabb régiókat kedvelő vaddisznó (Sus scrofá) nem 
őshonos tagja itt a faunának, kb. 1872 óta vándorolt be és szaporodott el. A 
kisragadozókat korábban mindenütt csapdázták, ma -  a védelemnek köszönhetően -  
gyakrabban kerül szemünk elé a róka (Vulpes vulpes), borz (Meles meles), vadmacska 
(Felis sylvestris), nyuszt (Martes martes) és a településekbe is behúzódó nyest {Martes 
foiná).

Érdekes, hogy a tátrai denevérfauna szegényes, csak néhány fajuk csapong az esti 
alkonyaiban. A további kisemlösök közül ismerősként üdvözölhetjük a sündisznót 
(Erinaceus europaeus\ és a meglepő magasságig, 1500 m -ig is felásó vakondot (Talpa 
europaea). A mókus (Sciurus vulgáris) mindennapos akrobatája ennek a régiónak és a 
települések parkjainak. Bár gyakoriak, rejtőzködő életmódjuk miatt mégis ritkán, akkor is 
csak egy pillanatra láthatjuk az erdei pockot (Clethrionomys glareolus)t csíkos egeret 
(Sicista subtilis), erdei pelét (Dryomys nitedula), törpe- és erdei cickányt (Sorex minutus,
S. araneus).

A  madárvilág sokkal gazdagabb, mint az emlösfauna, s jóval többször kerülnek 
szemünk elé a különböző madárfajok. A fajdok közül három faj, a siketfajd (Tetrao 
urogallus), a nyírfajd (Lyrurus tetrix) és a császármadár (Tetrastes bonasia) is él a 
területen, de a háborgatásra nagyon érzékenyek, ezért kis egyedszámban, eldugott 
helyeken találhatók.
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Ebben az övben fészkel a nappali ragadozók közül a békászósas (Aquila 
pomariná)y egerészölyv (Buteo buteo), héja (Accipiter gentilis), kabasólyom (Falco 
subbuteo) és a nagyon ritka vörös kánya (Milvus milvus). Az éjjeli ragadozók, a baglyok 
közül gyakori a macskabagoly (Strix aluco) és az erdei fülesbagoly (Asio otus). A 
nagytestű uráli bagoly (Strix uraliensis) már ritkább. A kisebb testű baglyokat a 
gatyáskuvik (Aegolius funereus) és a seregélynél is kisebb törpekuvik (Glaucidium 
passerinum) képviseli.

A lucos öv éber őre a jól ismert szajkó (Garrulus glandarius), de itt él és gyakori, 
az emberi településekre is bemerészkedő fenyőszajkó (Nucifraga caryocatactes) is. A 
kakukk (Cuculus canorus) szava szintén ismerős fülünknek. A rigókat is több faj 
képviseli, és nagyon jellemzőek erre az övre. Láthatjuk a nagytestű léprigót (Turdus 
viscivorus), a színesebb fenyőrigót (T. pilaris), az urbanizálódó fekete rigót (T. merüld) és 
a fehér mellényü örvös rigót (T. torquatus).

A fatörzs, a lucok törzse külön életteret nyújt néhány specializálódott fajnak. A 
kéreg alól halássza ki eleségét a görbe csörü erdei fakusz (Certhia familiáris) és a kiváló 
akrobata csuszka (Sitta europaeá). A fatestben élő rovarálcák után kutatnak a 
"fadoktorok", a nagytestű, élesen rikoltó fekete harkály (Dryocopus martius), a 
jégkorszaki maradvány fajnak tekinthető háromujjú harkály (Picoides tridactylus) és az 
általánosan elterjedt nagy tarkaharkály (Dendrocopus major). A fenyvesek koronája a 
cinegék finom cippogásától hangos, tipikus magashegyvidéki fajok fészkelnek itt, mint a 
fenyvescinege (Parus ater), búbos cinege (P. cristatus), kormosfejü cinege (P. montanus) 
és a nagyon kecses őszapó (Aegithalos caudatus).

A  színes tollruhájú süvöltő (Pyrrhula pyrrhuld) és a furcsa csőrfelépítésü, de a 
fenyömagot ügyesen kiszedő keresztcsőrű (Loxia curvirostra) tojói és hímjei eltérő 
színezetűek. A "szürke eminenciások" közül énekével tűnik ki az erdei pityer (Anthus 
triviális), szürkebegy (Prunella moduláris), szürke légykapó (Muscicapa striata) és a 
füzikék (Phylloscopus spp.) három faja. A madárvilág törpéi között kell emlegetnünk az 
itt gyakori sárgafejű királykát (Regulus regulus) és az ökörszemet (Troglodytes 
troglodytes).

A  kétéltű fajok közül a barna varangyra (Bufo bufo)y sárgahasú unkára (Bombina 
variegata) és az "időjós" szalamandrára (Salamandra salamandra) hívjuk fel a figyelmet. 
Ugyancsak eső előtt kerül szemünk elé a tátrai bennszülött, az acélkék színű Limax 
schwabii nevű csupaszcsiga is.

Még hosszan lehetne sorolni az ebben az övben élő fajokat, melyek nálunk sem 
ismeretlenek. Az itt túrázó ember azonban sietve igyekszik elhagyni a lucfenyő régióját, 
hogy az erdőhatár fölötti szokatlan sziklahavasokban gyönyörködhessen.
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Szubalpin öv

Az állatfajok magassági elterjedése alapján átmeneti jellegű a törpefenyö öv. A 
fenyves öv nagyobb testű fajainak jó része (pl. medve, hiúz) még fölhúzódik ide, s itt 
keres élelmet a keresztcsőrű, a cirbolyatobozt ügyesen felfeszegetö fenyőszajkó, s még itt 
is fészkel az örvös rigó. A havasi legelők övéből azonban több "havasi" madárfaj, s 
jónéhány kisemlös is megfigyelhető már itt.

A köveken szokott sütkérezni az elevenszülő gyík (Lacerta vivipara) és a nagyon 
félénk keresztes vipera (Vipera berus). Az alacsonyabbrendü állatok közül csak egyet 
emelünk ki, a tenyérnyi nagyságú, sárgásfehér szárnyú, fekete és piros foltokkal tarkított, 
feltűnően szép Apollo-lepkét (Parnassius apolló).

Alpin öv

A nagytestű emlősfajok közül már csak kettő él ebben a régióban. Az óvatos, 
rekedtes füttyentéssel riasztó zerge (Rupicapra rupicaprá) a hegyi lakók életében mindig 
jelentős szerepet játszott. Szívének egykor csodálatos gyógyítóeröt tulajdonítottak, majd 
később a Tátra szimbólumává vált, amit több földrajzi elnevezés is bizonyít: Zerge-tavak, 
Zerge-horhosok, Zerge-csúcs, Zerge-örtorony.

A rágcsálókhoz tartozó mormota (Marmota marmota) vészhelyzetben szintén 
füttyel riaszt, de füttye élesebb, mint a zergéé, s csak úgy visszhangoznak tőle a 
sziklafalak. Föld alatti alagútrendszerükben töltik életük java részét, októbertől áprilisig 
téli álmot is alszanak. Egykor zsírját orvosságként használták, húsát ették, prémjét is 
felhasználták. A múlt század hetvenes éveiben a kíméletlen irtás miatt kipusztulóban volt 
a mormota. A fokozott védelemnek köszönhetően ma már fennmaradása biztosított.

A kisemlös fauna is a havasi jelleget reprezentálja. Bár megtaláljuk még itt is a 
törpe- és erdei cickányt, de az igazán jellemző faj a havasi cickány (Sorex alpinus). Téli 
álmot nem alszik, hanem a hó alatt keresi rovarokból álló táplálékát. Hasonló életmódot 
folytat a havasi pocok (Microtus nivalis) és a tátrai földipocok (Pitymus tatricus) is. Ez 
utóbbi bennszülött faj. Télen a hó alatt ásott alagutakban jár, s növényi táplálék után kutat.

Az előbb említett kisemlösöknek a ragadozó madarakon kívül más ellenségei is 
vannak. A télen fehér ruhába öltöző hermelin (Mustella erminea) és a nála karcsúbb 
menyét (M. nivalis) közülük szedi zsákmányát.

A madarak között is van néhány "havasi" specialitás; a nem feltűnő tollruházatú 
havasi pityer (Anthus spinoletta) és a havasi szürkebegy (Prunella callaris) tipikus lakója 
ennek a régiónak.

A kétéltűek közül a zöld varanggyal (Bufo viridis) és barna ásóbékával (Pelobates 
fuscus) találkozhatunk a vizenyős területeken.
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Szubnivális öv

A havasi legelők fajait, ha ritkábban is, de megtaláljuk még ebben a régióban. 
Különös élőhelyet jelentenek a meredek sziklafalak, ormok, sziklatornyok. Csak az 
akrobatikus ügyességü fajok élnek már itt, így a ragadozó madarak fejedelme, a szirti 
(köszáli) sas (Aquila chrysaetos). Mivel féltették tőle a "hasznos" vadat, ezért Hohenlohe 
herceg vadászai a századfordulón csaknem kiirtották. Amelyik nem került puskacsö elé, az 
csapóvasban fejezte be tátrabeli zsákmányszerzését, hogy aztán rab madárként, 
valamelyik németországi állatkertben tengesse maradék életét.

Itt fészkel a villámsebes röptü vándorsólyom (Falco peregrinus) szintén 
megcsappant létszámú állománya is. Ez a faj a solymászat következtében került a 
kipusztulás szélére. A Tátra szanitéce, a holló (Corvus corax) korr-korr-ja gyakran 
hallható, úgyszintén nem ritka a sarlós fecske (Apus apus) csapatok vijjogása sem. 
Egzotikus szépségű madara ennek a régiónak a hajnalmadár (Trichodroma muraria). 
Földre, fára sohasem száll, a sziklafalon fölfelé kapaszkodva szedi össze rovartáplálékát. 
Gyakran pillangószerüen imbolyog a levegőben, repülő rovarokra vadászva. Ennek az 
övnek is megvan a maga rigófaja a kövirigó (Monticola saxatilis) képében.

Tavak, patakok, források

Az itt élő fajok többé-kevésbé függetlenek a magassági övéktől, a víz 
mennyisége, álló vagy mozgó volta, mélysége határozza meg létüket. A patakok, tavak 
legnemesebb hala a sebes pisztráng (Salmo trutta morpha fario), mely egészen a 
vízesésekig felúszik. Rokona, a pénzes pér (Thymallus thymallus) inkább az alacsonyabb 
régió bővizű patakjait kedveli. A patakokban csapatosan jár a fürge cselle (Fhoxinus 
phoxinus), s gyakori a botos kölönte (Cottus gobio) és a cifra kölönte (C. poecilopus) is. E 
biotóp ragadozói a korábban prémjéért vadászott vidra (Lutra lutra) és a vízicickány 
(Neomys fodiens). A madárfajok közül ki kell emelni a táplálékát itt kereső fekete gólyát 
(Ciconia nigra), a vízirigót (Cinclus cinclus), továbbá a jellegzetes magatartású billegető— 
cankót (Actitis hypoleucos) és hegyi billegetőt (Motacilla cinerea). A farkos kétéltűek 
közül a narancssárga hasú alpesi gőte (Triturus alpestris) és a bennszülött kárpáti gőte (T. 
montandoni) színesíti a vizeket. Az alacsonyabbrendü állatok féltett értéke a magasabb 
régiókban élő jégkorszaki maradványfaj, az arktikus tócsarák.
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Erdőgazdálkodás

A Tátra-vidék erdőgazdasági viszonyait alapvetően meghatározza, hogy itt 
csaknem kizárólag fenyöfélékkel kellett gazdálkodni. Ugyanakkor ezek a fenyöerdök 
nemcsak termesztési célt, hanem véd-, sőt közjóléti, üdülési, pihenési feladatot is elláttak. 
FEKETE LAJOS 1887-ben így foglalta össze a Magas-Tátra erdőinek feladatát: "A 
Magas-Tátra roppant sziklás területein felhalmozódó hótömegeket és lehulló 
nagymennyiségű csapadékot feltartóztatni, hogy azok a helyett, hogy gyakori áradásokat 
okoznának, a forrásokat és folyókat egyenletesebben táplálhassák; felfogni a 
sziklaoldalakból folyton lepergö kőtörmelékeket és málladékot, hogy ezek alantabb fekvő 
területeket el ne boríthassanak, a folyók medrét el ne árasszák; feltartóztatni a 
hegységekből lefelé áramló havasi szeleket, hogy alattuk a vidék lakhatóbb maradjon; s 
végre emelni a vidék szépségét, kellemességét, hogy az utasok és a fürdövendégek jól 
érezzék magukat és évente emelkedjék ezen európai hírű vidék idegenek által való 
látogatása."

A tátrai erdők említett sokirányú feladatainak ellátását nagyban befolyásolták az 
erdők birtokviszonyai. Ezért az erdőgazdálkodás néhány jellemzőjét a birtokosok szerint 
célszerű áttekinteni.

Kincstári erdők

A Magas-Tátra nyugati völgyei-hegyei, a Kriván-csúcs környéke, az egykori 
hradek-likavai kincstári uradalom részeként régóta kincstári tulajdonban volt. Itt a 
kiegyezés után létrehozott liptóújvári főerdöhivatal vichodnai erdőgondnoksága 
működött. A terület kiterjedése mintegy 8800 hektár, amelynek 15 % -a a gazdasági erdő, 
19 % -a a véderdő, 41 % -a a havasi legelő és 25 % -a a sziklás terület volt.

Az 1892-ben elkezdődő birtokvásárlások eredményeképpen részben ehhez a 
területhez csatlakozóan, jórészt viszont a Csorba-tó, Tátralomnic és Vörös Kolostor 
környékén szereztek állami területeket, s valósították meg a kincstári erdőgazdálkodást. A 
tátrai kincstári erdők kezelésére 1904-ben létrehozták a felkai (tátrai) erdögondnokságot. 
Az erdögondnokság előbb a liptóújvári föerdöhivatalhoz, majd 1910-től kezdődően 
közvetlenül a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozott.

A tátrai kincstári erdőkre 1907-ben hagyták jóvá az 1906-től 1915-ig érvényes 
ütemtervet. Az üzemtervben hangsúlyozták a "parkszerű" kezelés szükségességét. Ennek 
érdekében elsősorban szálaló üzemmódot (a fürdötelepek környékén), másodsorban pedig 
kis vágásterületeket (évente alig 2-3 hektárt) írtak elő. Néhány helyen kopárerdösítést is 
végeztek, aminek érdekében két (kis) csemetekertet üzemeltettek.
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A felkai erdögondnokság területe fokozatosan nőtt, 1914-ben elérte a 6,5 ezer 
hektárt. Ebből 19 %-ot a gazdasági erdők, 11-11 %-ot a véderdők és a havasi legelők 
("zergelegelök"), 53 %-ot a sziklás területek foglaltak el, 6 % pedig az egyébre 
(épületek, kertek, golfpályák stb.) jutott. Az erdők zöme, 60-70 % -a lucfenyves volt, 20 
%-a vörösfenyves, míg a többit törpefenyvesként tartották nyilván.

A fakitermelés házilagos kezelésben történt. A faanyagot a poprádi faraktárban 
tárolták, bocsátották áruba. A jó feltártság, fejlett úthálózat, telefonösszeköttetés segítette 
az erdőgazdálkodást, amivel kapcsolatban ismételten utalunk a "parkszerű" kezelés 
elsődlegességére.

A Felkán kialakított erdögondnokság vezetését erdőmémök látta el. 
Tátralomnicon, a Csorba-tónál és Koronahegyfürdőn szolgált egy-egy erdöör, Poprádon 
pedig famester.

Egyéb erdők

A Magas-Tátrában a kincstári birtokokon kívül jelentős mennyiségű erdő volt 
faluközösségek és uradalmak tulajdonában. Délen-délnyugaton a Szentiványi család, 
délen-délkeleten a Máriássy család és a községek, keleten-északkeleten a herceg 
Hohenlohe-uradalom erdői terültek el. Közülük csupán az utóbbi uradalom tett jelentős 
erőfeszítéseket a korszerű, kíméletes erdőgazdálkodás meghonosítására. Törekvésük 
sikerét jelzik a felújítatlan, elkopárosodott területeken végzett fásítások, a mérsékelt, 
elsősorban egészségügyi vágásokra korlátozott fahasználatok.

A községi, birtokközösségi erdők viszont meglehetősen elhanyagolt állapotban 
érték meg az 1879. évi erdőtörvény rendelkezéseit. A jobbágyfelszabadítást követő 
földesúri és (volt) jobbágyi birtokelkülönítések során ugyanis a tátralaji községek is sok 
erdőt legelöilletöségként kaptak meg. Mivel pedig a marhatartásához legelőre volt 
szükségük, irtották az erdőt. Legelőször a község körülieket, majd egyre feljebb hatoltak, 
s tulajdonképpen az üdülőtelepek is irtásterületeken jöttek létre. A fakitermelési kedvet a 
legelönyérésén kívül jelentősen növelte a vasútvonal 1872. évi kiépítése, amellyel az 
itteni faanyagot távolabbi piacokra is el lehetett juttatni.

Az erdészeti szaksajtóban idöről-idöre visszatértek erre a Tátra-vidéki 
erdöirtásra, de az erdők megvédésének törvényes alapját csak az 1879. évi erdőtörvény 
teremtette meg. Ekkortól kezdődően ugyanis kiépült az erdészeti közigazgatás, amely a 
felfektetett erdötörzskönyvek alapján a községi erdők üzemtervezését, állami felügyeletét 
valósította meg. így lehetőség volt legalább a kiépülő fürdötelepek közvetlen 
környékének, illetve a magasabb régiók erdőinek véderdővé minősítésére, amely 
véderdőket a tulajdonosoknak meg kell óvniuk.
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A legeltetés tilalmazásával, illetve az erdőtörvényben előírt felújítási kötelezettség 
érvényesítésével századunkra bizonyos változás, javulás következett be, úgyhogy az OEE 
1909. évi vándorgyűlésének résztvevői már megállapíthatták: "Erdészeti szempontból 
nagyon sajnálatosan tapasztaltuk, hogy a Tátra vidéke vágható fakészletéböl úgyszólván 
teljesen ki is van fosztva, de némi vigasztalásul szolgált, hogy a felújítás legalább a jövőre 
ismét szép értékes faállományokat ígér."

A Magas-Tátra községi erdői már az 1898. évi XIX. te., a kötelező állami 
erdökezelés bevezetése előtt részben a szepesszombati, részben a szepesófalvi járási 
erdögondnoksághoz tartoztak, az 1898-ban létesített állami erdöhivatal központja pedig 
Lőcsén volt.

Zömében községi erdőket károsított az az 1915. november 18—19—i ciklon, 
amelynek mintegy 1000 hektár erdő esett áldozatul. A széldöntés és -törés után 219 ezer 
m3 faanyagot árverésen értékesítettek, majd 1916-ban igyekeztek a fát elszállítani, a 
területeket kitakarítani. VADAS JENŐ ekkor készített egy felújítási tervet, amelyben az 
erdöesztétika kívánalmait, a tátrai erdők sajátos üdülési, közjóléti szerepét próbálta meg 
érvényesíteni. így elegyes, tisztásokkal tarkított, sétautakkal jól feltárt erdők létrehozását 
szorgalmazta. A háború idején azonban mindezt már nem lehetett megvalósítani.

A tátrai erdöbirtokok külön gondját jelentette a turisztika, mert az erdőkben 
különböző séta- és turistautak, pihenőhelyek létesültek. Ezzel a birtokokon állandó volt a 
járás-kelés, amitől a legtöbb erdőtulajdonos úgy általában tartott. Pedig az erdészek 
többször leszögezték: "a turisztika a vidéknek s így első sorban az erdőnek hasznot 
jelent... A turisztika utat, vasutat ígér! Éppen azt, a minek a hiánya az erdészet 
fejlődésének kerékkötője volt." Tehát a turisztikával kapcsolatos esetleges 
kellemetlenségeket is el kell viselni. Mégis, például a Hohenlohe-birtokot -  elsősorban 
vadgazdasági megfontolásokból - , elzárták a turisták elöl.

A fafeldolgozásnak, faértékesítésnek jelentős lendületet adott az említett 
vasútépítés, bár a németországi védővámok életbe léptetése után nem Sziléziában, hanem 
inkább az Alföld felé keresték az értékesítési lehetőségeket. A Szepesség ipari fejlettsége 
a fűrésziparra is kiterjedt, így elsősorban feldolgozott fát szállítottak távolabbi vidékekre.

A mellékhasználat közül a legeltetésen kívül a kéregtermelés és a fenyötüszedés 
volt a jelentős. A szepesi tímáripar nagy mennyiségben használta fel a jegenyefenyökérget 
bőrcserzésre. A gyalogfenyö tűjét pedig a különböző fürdökúráknál alkalmazták. 
Ugyancsak a gyalogfenyö tűjének hasznosítására létesítették a Zöld-tó vidékén az 
illóolajgyárat.
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Vadászat, halászat és természetvédelem

A királyi birtokadományokkal, illetve a Szepesség mai területének betelepítésével 
a király által korábban bírt vadászat és halászat joga is a birtokot kapott föurakra és a 
szepesi városi polgárokra szállt át. A megszerzett jogok jelentősége századokig kicsi volt, 
hiszen a Szepesség északi részén sem a környezeti tényezők, sem a társadalom 
berendezkedése nem kedvezett a kiterjedt főúri vadászatoknak, netalán vadaskertek 
létesítésének. Mégis, amikor a poprádi Szent Egyed-templom toronyórája Szent Egyed 
napján (szeptember elsején) elütötte az éjfélt, számtalan cipszer kerekedett fel, s űzte, 
hajtotta a vadat.

Mire vadásztak az elmúlt századokban? Erre vonatkozólag -  mint mindenhol az 
országban -  a Szepességben is a "bestiáriumok" legendás állatai és a tudományosan is 
igazolható, előforduló állatfajok leírásai keverednek egymással. A legendák szerint az 
utolsó "sárkányt" a XVIII. században a Csorba-tóban ejtették el. A vidék utolsó köszáli 
kecskéjéről, bölényéről, netalán jávorszarvasáról nincsenek hitelt érdemlő források, azok 
középkori tátrai, tátraalji előfordulásai nem bizonyíthatók. A gímszarvas és az őz viszont 
évszázadokig előfordult, s csak a XVIII. század második felében vagy a XIX. század 
elején tűnt el -  nem utolsósorban a kíméletlen vadászat miatt -  erről a vidékről. A 
feljegyzések szerint az utolsó havasi nyulat 1861-ben a Kriván alatt lőtték. A Magas- 
Tátra jellemző vadfaját, a zergét a kíméletlen vadászat szintén ekkor, a múlt század 
közepén sodorta végveszélybe. A tudomány fejlődése és a társadalmi viszonyok haladása 
azonban a tátrai zergeállomány megmentését, sőt elszaporodását tette lehetővé.

Legelőször az Ungarischer Forstverein (Magyar Erdész Egylet) 1856. évi gyűlésén 
került szóba a tátrai zergék és mormoták védelme, majd a Tátra környékének leírói, lakói 
is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A Magyar Királyi Természettudományi Társulat 1866. 
decemberi gyűlésén vetette fel, hogy Magyarországon is csatlakozni kellene ahhoz a 
krakkói tudóstársulati kezdeményezéshez, amely eme nevezetes tátrai állatok megóvását 
tűzte ki célul. A társulat ennek alapján határozott: "A magyar kir. helytartótanács 
fölkérendő, hogy egy minél előbbi rendelet kiadására, melyben a marmották és zergék 
pusztítását, kiváltképpen pedig a csapóvas felállítását és a téli álmot alvó marmották 
kiásását, szigorú büntetés mellett tiltássá." Ha ilyen értelmű országos intézkedés nem is 
született, Szepes vármegye hatósági rendelettel vette védelembe a tátrai zergéket és 
mormotákat.

Az osztrák-magyar kiegyezés utáni első, 1872. évi vadászati törvény ugyan-,4 
zergét különösebben nem védte, de november közepétől július elsejéig vadászati tilalmat 
állapított meg rá. Az 1883. évi XX. törvénycikk viszont a zergegidára teljes tilalmat 
mondott ki. Ezzel igyekezett a zerge elszaporodását elősegíteni. A zergeállomány
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növekedését azonban sokáig a kiterjedt orvvadászat akadályozta. Ezért a Magyarországi 
Kárpátegyesület a legismertebb tátrai orvvadászokat hegyivezetökként, illetve a 
vadászterületek bérlői vadörökként alkalmazták. így a zergékre irányuló orvvadászat 
jórészt megszűnt. A téli álmot alvó mormoták kiásásának szokása pedig fokozatosan, a 
felvilágosítás hatására, a műveltség terjedésével jelentősen csökkent. Egyre kevesebben 
hitték, ugyanis, hogy a mormota zsírja minden betegség ellen alkalmazható 
"csodagyógyszer".

A tátrai zergeállományt az 1880-as évek végén 800-1000 példányra becsülték. 
Ebből évente mintegy húszat ejtettek el. A vadászati mód a múlt században még jobbára a 
hajtás volt. A nagykiterjedésü havasi vadászterületeken általában magánbérlök vadásztak. 
A kincstári birtokvásárlások után az államerdészeti közegek nem adták bérbe a vadászati 
jogot, hanem azt bárcázás útján értékesítették. A megfelelő vadóvás mellett évenként 
meghatározták az elejthető mennyiséget, majd a fürdövendégeknek eladták a lelövés 
jogát. Bárcát lehetett váltani zergére (például 1914-ben összesen 27-re), szarvasbikára, 
özbakra, vaddisznóra, medvére, siket- és nyírfajdra, császármadárra és szalonkára. A 
kiváltott bárca a kísérő díjazását is magában foglalta, aki gondoskodott a megfelelő 
vezetésről, netalán az utánkeresésröl. (A sebzésért is fizetni kellett. A vadászati 
szempontból oly fontos vérebek tartásáról az államerdészet gondoskodott.)

A kincstári birtokokon kiterjedt cserkelőút- és lovaglóút-hálózat állt 
rendelkezésre. Sózókat és etetőket is létesítettek, s gondoskodtak a kártékony ragadozók 
irtásáról.

Az uradalmak közül a vadászatra, vadgazdálkodásra legnagyobb gondot 
Hohenlohe herceg birtokán fordították. A herceg kezdte el az 1880-as években a szarvas 
és az őz (újra-)honosítását, sőt különféle egzotikus vadfajokat is igyekezett a Tátra 
vidékén megtelepíteni. A Hohenlohe-uradalmakban a vadászat érdekeit az üdülési és 
turisztikai igényeknél is előbbre valónak tartották.

A vadásztársulatok közül a Szepesbélai Vadásztársulatot említjük meg, ahol 
különös gondot fordítottak a vadóvásra, vadtenyésztésre. Itt is -  hasonlóan a kincstárhoz
-  a fürdövendégek közül fogadtak vadászokat.

Századunk első évtizedében a tátrai zergeállomány nagyságát mintegy kétezerre 
becsülték, tehát a vadászat korlátozása jelentős eredményt hozott. Ugyanakkor 
fokozatosan elszaporodott a szarvas és az őz is. Ennek ára azonban a ragadozók, 
elsősorban a hiúz és a farkas kíméletlen, mérgezéses és csapóvassal történő irtása volt. 
Különösen a hiúzt tekintették mindenféle nemes vad ellenségének, de a legnagyobb 
üldözések ellenére sem tudták -  a természetvédelem szerencséjére -  a Tátrából 
kipusztítani.
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A medve és a farkas, sőt a szirti (köszáli) sas pusztítását az állattenyésztési 
érdekek is megkívánták, így ezek az állatfajok századunk elején csaknem eltűntek a 
Magas-Tátrából. A fajdféléket, a siket- és a nyírfajdot, továbbá a császármadarat az itt az 
1870-es évek elején felbukkanó vaddisznó kezdte veszélyeztetni. Az említett madarak 
fészkelöhelyeit jelentő háborítatlan, idős erdők is megfogytak, tehát a visszaszorulásuk 
elkerülhetetlennek látszott.

A madarak közül még a vízirigó és a jégmadár a mind belteijesebbé váló 
haltenyésztést, halászatot zavarta, úgyhogy a Tátrát ismerő ornitológusok mind 
gyakrabban fordultak a halászokhoz: ne irtsák az említett "halkártevőket".

A halászati lehetőségek szempontjából a Tátra környéke korán, már az 1880-as 
években különös figyelmet kapott. Itt működött ugyanis 1880-tól kezdődően az Észak- 
magyarországi Halászati Egyesület, majd 1883-tól a Késmárk székhelyű Poprád-völgyi 
Halászati Egyesület. Ez utóbbi egyesület legfőbb célja "a Poprád-völgy Tátra patakjaiban 
fogytán lévő ösanyagnak pótlása és szaporítása." Ennek érdekében nemcsak a halászat 
korlátozását jelentő szabályrendeletet dolgozták ki (még az 1888. évi halászati törvény 
előtt!), hanem Tátraházán pisztrángtelepet is létesítettek.

Az 1888. évi XIX. te., a halászati törvény rendelkezéseinek megfelelően alakuló új 
halászati társulatok közül a szepesbélait említjük meg. Ők szintén pisztrángtelepet 
létesítettek, s a halászat helyett inkább a (bér)horgászatot részesítették előnyben.

A halak természetes szaporodását nagyban gátolta a mind intenzívebbé váló 
halászat, a mérgező, bódító anyagokkal végzett orvhalászat és nem utolsósorban a 
folyóvizek szennyezettsége. A Liptómegyei Vágvízi Halászati Társulat kezelésébe tartozó 
vízfolyásokban a liptóújvári és rózsahegyi ipari üzemek szennyvízkibocsátása okozott 
károkat. Ugyanakkor a kortársak úgy látták, hogy a faúsztatás, tutajozás is akadályozza a 
halállomány elszaporodását. Az Dunajec és a Poprád különleges, angolnát és lazacot is 
rejtő halállományát pedig a Visztulán történő építkezések és az ott folyó kíméletlen 
halászat tette egyre szegényebbé.

A kincstári tulajdonban lévő halasvizekre a földművelésügyi miniszter 1906-ban 
külön szabályrendeletet alkotott. Ennek alapján a Csorba-tóban, a Vág és a Béla folyók 
kincstárhoz tartozó részein csak a horgászatot engedte meg. A horgászoknak a kincstári 
erdészeknél kellett bárcát váltaniuk, amely csak a kifogásra volt érvényes, a halért külön 
kellett fizetni. A tátrai (felkai) erdögondnokságban pedig csak az erdöör felügyelete 
mellett lehetett horgászni.

A Csorba-tó mellett halköltöházat és nyolc nevelötavat létesítettek. Itt már 
nemcsak az őshonos sebes-, hanem a szivárványos pisztráng szaporításával is 
foglalkoztak.



40

Mind az állat-, mind a növényvilág védelme szempontjából a múlt században az 
1879. évi erdőtörvénynek volt a legnagyobb jelentősége. A törvény "az erdők 
fenntartásáról", többek között így intézkedett: "Azon erdőkben vagy erdörészekben, 
melyek magasabb hegyek kö-görgetegjein, havasok fennsíkjain vagy hegytetőkön és 
gerinceken, meredek hegyoldalakon és ezek lejtőin, hegyomlások, kő- vagy 
hógörgetegek és vízmosások támadásának és terjedésének megakadályozára szolgálnak, 
vagy a melyek elpusztulása folytán alantasabb fekvő területek termőképessége vagy 
közlekedési utak biztonsága veszélyeztetnék, vagy szélvészek rombolásának út nyittatnék
-  az irtás és a tarvágás tiltatik." Ezek az állományok, a törvény szerint véderdők, a 
szorosan vett termőföld védelmén túl a szélsőséges termőhelyeken álló, értékes fajú és 
genetikai tulajdonságú fás- és lágyszárú növények megóvását biztosították. Ugyanakkor 
lehetőséget adtak az ottani állatállomány élőhelyének a megőrzésére is, sőt a fatenyészet 
felső határán lévő erdők, havasi legelők és sziklacsoportok, az erdőhöz tartozó természeti 
képződmények változás nélküli megtartására. Minderre a Magas-Tátrában is szükség 
volt.

Bár a Magas-Tátrára -  ellentétben például az Alpokkal -  kevésbé volt jellemző a 
havasi állattenyésztés, a pásztorok mégis sok gondot okoztak. A leginkább legeltetésre 
alkalmas területeken minden eszközzel, így a gyalogfenyvesek felgyújtásával is 
igyekeztek a legelőt gyarapítani. Az erdőtörvény ezt a tevékenységet korlátozta, de 
szükség volt a havasi rétek védelmére is. Ebben a Magyarországi Kárpátegyesület ért el 
eredményeket. A jelentősebb "virágoskertek" közül néhányat, például a Felkait, bérbe 
vette, s ott a legeltetést csak a vegetációs időszak vége felé, augusztus második felében 
engedte meg. (A havasi szénakészítés -  a szekérrel járhatatlan utak és a nagy távolságok 
miatt -  a Magas-Tátrában ismeretlen volt.)

Mind a tátrai erdészek, mind az ottani természetbarátok, turisták kiemelt figyelmet 
fordítottak a fás növények között a cirbolyafenyöre. A kincstári erdőkhöz tartozó Kriván- 
csúcs nyugati oldalán a vichodnai erdögondnokság már az 1880-as évek elején 
védelemben részesítette a cirbolyát, sőt mesterséges erdősítésekkel igyekezett a 
fennmaradását biztosítani. Ugyanezt a célt szolgálta a tátrafüredi fürdöigazgatóság 
rendelete is, amelyben a cirbolyamag és -csemeték jogosulatlan szedését és árusítását 
tiltotta meg. Ennek ellenére FEKETE LAJOS 1887-ben ezt írta: "Sajnos, a magas 
Tátrának e dísze pusztuló félben van, mert fájának ékessége miatt folytonosan vágják... a 
folytonos legelés és a pásztorok tüze meg fejszéje a természetes felújulás lehetőségét is 
kizárja."

A Magyarországi Kárpátegyesület 1890-ben szintén a cirbolya mesterséges 
szaporításával próbálkozott. A túrázóknak kis zacskóban cirbolyamagot adott, és kérte 
őket, hogy a fafaj tenyészhelyén szórják azt szét, hátha néhány csemete kikel s felserdül. 
Ennek ellenére a cirbolya továbbra is visszaszorulóban volt.
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Amikor századunk első évtizedében a természetvédelmi mozgalmak 
Magyarországon megindultak, a Magas-Tátra kincsei mindig elsőként kerültek szóba. 
KAAN KÁROLY 1909-ben a Szent-Iványi-Csorba-tavat és a Nagytarpataki-vízesést 
mint különleges természeti képződményeket ajánlotta megóvásra. A Bélai-havasok 
növényvilágát szintén egyedülállónak, védelemre érdemesnek tartotta.

A természeti emlékek 1909. évi összeírása során Szepes vármegyében valóban 
terjedelmes, a megye csaknem minden természeti értékét magába foglaló felterjesztést 
állítottak össze. A cirbolyafenyöt és a havasi gyopárt mindenhol védendőnek javasolták, a 
Magas-Tátrából pedig összesen 87 objektumot tartottak megóvásra érdemesnek. 
Közöttük szerepelt a hegység minden jelentősebb tava a Szent-Iványi-Csorba-tótól az 
északi lejtőkön lévő Békás-tavakig. Ugyanígy a vízesések a Nagytarpatakitól a Fátyol
vízesésig. Az összeírt, védelemre beterjesztett értékeket a vármegye elöljárósága művészi 
kivitelű albumban szerette volna a nagyközönség elé tárni. Ezzel egy időben a szükséges 
helyeken vaskorlátok elhelyezését és ismertető vastáblák felállítását helyezte kilátásba.

Az 1909-ben elindult országos összeírást azonban nem követte természetvédelmi 
törvény, mert az 1914-ben előkészített javaslat a háború kitörése miatt nem került a 
parlament elé. így a tátrai természeti értékek törvényes védelme is elmaradt. A háború 
alatt pedig egyre nehezebb volt a fennálló rendelkezéseket is betartatni. Példaképpen csak 
a zergéket említjük meg. 1916-ban a földművelésügyi miniszter kénytelen volt átírni a 
hadügyminiszternek, amelyben kérte, hogy a katonai sítanfolyam résztvevői "a 
zergevadászattól és a zergéknek kiabálás, rálövöldözés és bekerítő hajtás által való 
háborgatásától és riasztgatásából szigorúan tartózkodjanak." így aztán a háború után, már 
1919-ben, a védelem gondolata újra a zergék megóvásához kapcsolódott. (1919-et 
"zergevédelmi év"-nek nyilvánították). Elindult azonban egy másik mozgalom is, amely a 
Magas-Tátrában nemzeti park létrehozását tűzte ki célul.

Még 1914-ben, amikor Hohenlohe herceg a jelentős kiterjedésű tátrai birtokainak 
értékesítését fontolgatta, a Magyarországi Kárpátegyesület választmánya elhatározta: 
felkéri a kormányt, "ha csak lehetséges (a birtokot) vegye meg, hogy a Tátra mint 
nemzeti park megmaradjon." Erre a vásárlásra azonban csak később, a herceg 1925-ben 
bekövetkezett halála után került sor. Közben, 1925-ben és 1926-ban, Krakkóban 
tárgyalások folytak a határ mindkét oldalán kialakítandó nemzeti parkokról. A következő 
évtizedben további lépések történtek a Tátrai Nemzeti Park létrehozására, de a 
megvalósulásig újabb egy évtized telt el. 1948-ban mondták ki, s 1949. január elején 
ténylegesen meg is alakult a Tátrai Nemzeti Park. A továbbiakban ez a szervezet 
igyekezett, igyekszik napjainkban is a tátrai értékek fenntartásáról gondoskodni. (A 
lengyel oldalon 1955-ben jött létre a nemzeti park.)

Működésének első évtizedében a Magas-Tátrát károsító gazdasági 
tevékenységeket (legeltetés, köbányászat, erdőgazdálkodás) igyekezett átalakítani, illetve
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megszüntetni. A kővetkező évtizedben, az 1960-as években az idegenforgalom 
ugrásszerű növekedése miatt kiemelt gondot fordítottak a turisztika és a természetvédelem 
igényeinek, lehetőségeinek összehangolására. 1977-ben pedig határozat született a 
különlegesen értékes területek fokozott védelméről, illetve az aktív védelmi tevékenység 
feltételeinek megteremtéséről.

A Magas-Tátra mai látogatói mind az elmúlt idők emberi tevékenységének olykor 
káros nyomait, mind a múlt században kibontakozó természetvédelmi mozgalom 
eredményeit egyaránt láthatják. S talán az utóbbiak meggyőzőbbek: érdemes a természet 
megóvását értő módon, nagy figyelemmel végezni!


