A biológiai sokszínűség magyar fővárosa
2011. július 21. csütörtök, 20:32

„Mindenki idejutott valahogyan Tatára, de tudjuk-e pontosan, milyen ez a város?” –
kezdte Mürkl Levente előadását. Számokban: Tatán 24000 fő lakik. A legnagyobb
erdőgazdálkodással rendelkezik, a helyi jelentőségű természetvédelmi területek mérete
180 hektár. A vízfelület 300 hektár, és az elmúlt négy évben 12000 fát ültettek, ebből 2000
Tatán belül.

Tata egyik legnagyobb turistalátványossága az Öreg-tó, 250 hektárnyi vízfelületével. Ez a tó
természetes víztároló, turisztikai terület és halastó egyszerre. Télen leeresztik, így a
vízimadarak kedvelt helye. Gyakori itt a vadlúd, és ennek kapcsán megrendezik novemberben a
Vadlúd sokadalmat.

A Cseke-tó régebben az Angolkert részét képezte, de most az Olimpiai Edzőtábor kezeli a 25
hektárnyi vízfelületet. Régen a város területén bányászat folyt, de a feltörő karsztvíz miatt, amit
a Cseke-tóba csapoltak le, be kellett zárni a bányákat. Később az esőzések következtében
feltörő források gondot okoztak a városon belül is. Ilyen például a Tükör- és az Angyal-forrás.

A Kálvária-domb Tata legmagasabb pontja, ahonnan nagyon jól belátható egész Tata. Ennek
tövében fekszik a Geológiai Múzeum. Az Agostyáni Arborétumot néhány éve csatolták Tatához,
azelőtt különálló falu volt. Így Tata nagyon fontos része lett, mivel déli fekvésű, erdős terület.

Mürkl Levente a Fényes-forrásokkal kapcsolatban elmondta, hogy egy régi fürdőről van szó,
amely most eléggé elhanyagolt állapotban van, de igyekszenek felújítani. Különleges természeti
érték, tiszta, iható karsztvíz fakad belőle. 22 C-os a víz, és télen is csak 21 C-ig hűl le, nem is
fagy be. Később szeretnék is ezt az energiaforrást hasznosítani.

Mürkl Levente részletezte, hogy mik az önkormányzat természetvédelmi intézkedései: a
természetvédelmi területek önkormányzati kézben tartása, a Környezetvédelmi Alap
létrehozása, a Természetvédelmi–Társadalmi Kerekasztal-beszélgetés összehívása,
információs táblák felszerelése a természetvédelmi területekre, természetvédelmi őrök
alkalmazása a terület nagysága miatt, visszatérő források lokalizálása.
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Az elmúlt időben két nagyobb díjat nyert el Tata. 2010-ben a Biodiverzitás magyar fővárosa
címet, amellyel 2 milliós értékű webes megjelenést kaptak. Mürkl Levente Japánban,
Nagoyában mutathatta be előadását egy konferencián, amelyen 43 város vett részt. Az ENSZ
által szervezett Biodiverzitás Világéve keretében az országok figyelmét felhívják a Föld biológiai
sokszínűségének megőrzésére, emellett cél a kormányzatok meggyőzése a gyakorlati
haszonról. 2011-ben a Biomassza Bajnokságon Tata harmadik helyezést ért el.
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