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MAGASHEGYVIDÉKI MEGFIGYELŐ ÁLLOMÁS SPECIÁLIS PROGRAMMAL 
MOUNTAIN OBSERVATION STATION WITH SPECIAL PROGRAMME 

Dunkel  Zoltán 
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Összefoglalás. Működik egy magashegyi megfigyelő állomásrendszer a Himalájában, közel a Mount Everesthez. Mérési 
programjába éppúgy beleilleszkedik normál meteorológiai megfigyelés, mint a környező levegő kémiai összetételének 
nyomon követése. A programhoz újabban társult az éghajlatváltozás hatásainak vizsgálata. A program időről időre jelen-
tést küld a világba, hogy mit végeztek az elmúlt években. Ez a kis írás a világhálon található információk és az időnként 
küldött tájékozató alapján kívánja bemutatni az Ev-K2-CNR kutatási projektet és a SHARE programot. 
Abstract. A network of mountain stations works in Himalaya, close to Mount Everest. Its measurement programme con-
tains both normal meteorological observation and tracking the chemical composition of the surrounding air. Examination 
of the effects of climate change joined the program recently. The program from time to time disseminates a report on what 
was carried out in the past years. This short paper wishes to present the Ev-K2-CNR research project and the SHARE pro-
gram using the information available on the web and the report sent occasionally.  

Villanyposta üzeneteim között időről időre feltűnik egy 
olyan levél, amelynek feladója a rejtélyesnek tűnő Ev-
K2-CNR Association <noreply@evk2cnr.org>. Arra 
mindenképp kíváncsi lennék, miként és miért kerültem rá 
a szervezet levelezési listájára. Az első, általam kapott 
üzenet arról tájékoztatott, hogy az Ev-K2-CNR Bizottság 
felállította a világ legmagasabban található felszíni au-
tomata (AWS) meteorológiai állomását, a Mount Everest 
déli oldalán 8000 méteres magasságban. Az állomás 
2008. május 23-án nepáli idő szerint 15:20-kor kezdte 
meg az adatgyűjtést. A műszereket az olasz LSI-Lastem 
cég gyártotta. Olasz és nepáli hegymászók képzett csapa-

ta kivételes erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült a te-
lepítés. A közlemény azt is megemlítette, hogy a 8000 
méteres magasságon három óra kellett ahhoz, hogy ext-
rém időjárási körülmények között oxigénpalack haszná-
lata nélkül sikerült beindítani az adatgyűjtést. Két évvel 
később egy üzenet arról tájékoztatott, hogy a SHARE - 
NCO-P állomás a Mount Everestnél egy soha nem mért, 
olyan magas szennyezőanyag koncentrációt észlelt, ami 
eddig csak városokban fordult elő. 
Az Ev-K2-CNR kutató közösség egy autonóm, nonprofit 
társaság, amely honlapjuk szerint hegyi területekkel kap-
csolatos tudományos és technológiai kutatásokkal foglal-

kozik. Kiemelt hangsúlyt helyeznek a hindu Kushra-
Karakorum-Himalája (HKKH) régióban és a Nepál terü-
letén folyó munkákra. Az itt folyó munkák központja Pi-
ramis Laboratórium/Obszervatórium, ami 5050 méter 
tengerszint feletti magasságban található. 
A nepáli éghajlati obszervatórium, a Piramis (NCO-P, 
27,95°N, 86,82°E) a tengerszint felett 5079 méteres ma-
gasságban helyezkedik el a Sagarmatha Nemzeti Park-
ban, Kelet-Nepálban a Himalájában, a Mount Everest 
közelében. A területek különösen a hideg hónapokban és 
a nyári monszun alatt rövid ideig hóval borítottak. A ku-

tatási terv alapvető célkitűzése, hogy a mérések szennye-
ző anyagok antropogén forrásaitól minél távolabb legye-
nek. 
Az Ev-K2-CNR kutatás programja magába foglal földtu-
dományi, környezetvédelmi, orvostudományi és fizioló-
giai, antropológiai témákat. Profiljukba beletartozik új 
technológiák fejlesztése is. Az Ev-K2-CNR projekt szer-
vezett, széles skálájú integrált multidiszciplináris prog-
ramok együttese. Ev-K2-CNR Association az olasz 
Nemzeti Kutatási Tanács (CNR) által támogatott és fenn-
tartott program, amely, a nemzeti és nemzetközi tudomá-
nyos együttműködések hálózatán keresztül beépül kor-
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mányzati és kormányközi szervezetek tevékenységébe, 
követi azok prioritásait összhangban az ENSZ célkitűzé-
seivel. Több projektet hajtanak végre együttműködve a 
UNEP-pel és a WMO-val, valamint nemzetközi tudomá-
nyos intézményekkel és NGO-kal. 
Az Ev-K2-CNR története hosszú múltra tekint vissza, s 
létrejöttét egy meghökkentő jelentésnek köszönheti. Az 

egész akkor kezdődött, amikor egy amerikai expedíció 
1986-ban arról számolt be, hogy méréseik szerint a K2 
magasabb, mint a Mount Everest. Agostino Da Polenza 
és Ardito Desio professzor nem hittek ebben, s ugyanak-
kor nem tudtak ellenállni annak a kihívásnak, hogy utá-
nanézzenek a dolognak. 1987-ben tudományos kutatókat 
és hegymászókat mozgósítottak az olasz Nemzeti Kuta-
tási Tanács (CNR) keretében, hogy indítsák el Ev-K2-
CNR Projectet. Olyan expedíciókat szerveztek, amik vál-
lalkoztak a hegymászásra extrém körülmények között, 
hajlandók voltak szolgálni a tudományos kutatást, és nem 
utolsó sorban újból, hitelt érdemlően megmérni mindkét 
csúcs magasságát. Ennek során a hagyományos mérési 
technikák mellett innovatív GPS méréseket is végeztek. 
Megerősítették, hogy Mount Everest jogosan használja a 
legmagasabb hegy címét. Két évvel később megalapítot-
ták az Ev-K2-CNR Bizottságot abból a célból, hogy to-
vábbra is különleges technológiai és tudományos kutatá-
sokat végezhessenek a HKKH régióban. 
A legutolsó, a benne résztvevők által nagy örömmel köz-
zétett teljes beszámoló az 2013-as a SHARE jelentés ki-
adásán és a 2012-es SHARE meteorológiai jelentések 
összefoglalásán alapul. A jelentésnek az a célja, hogy 
megmutassa a fő kutatási tevékenységeket és eredmé-
nyeket, amik megvalósultak a SHARE program kereté-
ben. SHARE: Stations at High Altitude for Research on 
the Environment. Most már a legfőbb célkitűzés az ég-
hajlatváltozással való kapcsolatos ismeretek bővítése, a 
felmelegedésnek a hegyi régiókra gyakorolt hatásainak 
vizsgálata. Ezek több szempontból is egyedülálló infor-
mációk, mivel ilyen magasan más mérések nincsenek. 
Az adatsorok hossza lassan megközelíti a 10 évet, s eb-
ből a szempontból is egyedülállók. Ezek az egyedi in-

formációk mindenképp hasznosíthatók a fenntartható fej-
lődés és a kidolgozásra kerülő stratégiák szempontjából, 
amelyet mind a nemzetközi tudományos közösségek, 
mint a döntéshozók hasznosítani tudnak. A SHARE pro-
jekt négy elemből tevődik össze: Work Packages-
Scientific Research; Climate, Technological Research; 
Climate, Information System és Capacity Building. 

Mindegyik egységhez különböző tevékenységek tartoz-
nak. A 2014-ben közreadott jelentés három részből áll. 
Az első rész összefoglalja, különböző felsorolásokon ke-
resztül, mindazon tevékenységeket, amelyeket megvaló-
sítottak a különböző SHARE munkaprogramokban. A je-
lentés ezen részében egy gyors áttekintése is olvasható a 
vállalt feladatok leírása mellett. A második rész mutatja 
be a kapott eredményeket, az azonosított mérési célokat, 
amelyek 2013-ban egy-egy területen végrehajtásra kerül-
tek. A harmadik részben kerül bemutatásra két befejezett 
Pilot project, a SHARE STELVIO és SHARE PAPRIKA 
eredményei. A másik 2014-ben közzétett publikáció a 
2012-es év meteorológiai adattárát adja közre, azokat az 
adatokat, amelyeket a tizenhárom automata meteorológi-
ai állomás (AWSs) gyűjtött, valamint a három csillag-
vizsgáló (ATM), amelyet a világ legmagasabban elhe-
lyezett állomásairól gyűjtöttek össze, a SHARE hálózat-
ban. A légköri viszonyokat leíró adatokat először tették 
közzé. Az adatokat, amelyeket ebben a magasságban 
gyűjtöttek, elsősorban a különféle nemzetközi éghajlati-
környezeti programokba kívánják beépíteni, a különbö-
ző, a témában érdekelt nemzetközi szervezetekkel 
együttműködve: UNEP, WMO-GAW, NASA AERONET. 
Az érdeklődő olvasó további információkat a kutatási 
projektről és a kutatási eredményekről a 
www.evk2cnr.org/cms/en/home.html és a  
www.evk2cnr.org/cms/en/evk2cnr_committee/presentation/ 
honlapokon talál, ahol időnként álláshirdetések is megje-
lennek. 

Nem kizárt, hogy egyszer kalandvágyó magyar kutatók is 
eljuthatnak a Mount Everest közelébe. Ha így történik, 
kérjük, hogy a LÉGKÖR-t feltétlenül tájékoztassák! 
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