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75. évfolyamába lépett hetilapunk. Igaz, ez 
még nem a „kerek” hét és fél évtizedes szüle-
tésnap esztendeje, hiszen 1946. december 1-jén 
jelent meg az itt látható címlappal először 
az Élet és Tudomány, de egy kisebbfajta 
előzetes ünnepi esztendőre azért már talán 
elég alkalmat ad.

Mint minden januárban, ilyenkor is előre 
tekintünk: mi mindennel, milyen kiemel-
kedő témákkal, sorozatokkal tervezhe-
tünk 2020-ban? 

Idén lesz a növényi egészség éve. Erre az 
egész emberiség számára fontos, de a ma-
gyar agrárium szempontjából is jelentős 
kérdéskörre többször is vissza-visszatérünk 
majd lapunkban. A másik évforduló, 
amelyről több cikkben is megemléke-
zünk majd: a trianoni békediktátum szomorú centená-
riuma. Szerzőink révén felidézzük majd az oktrojált 
szerződés megkötésének körülményeit, s elemezzük 

annak következményeit. Aktuális rovatainkban beszá-
molunk továbbá a kiemelt évhez és az évfordulóhoz 
kapcsolódó tudományos rendezvényekről, konferenci-

ákról, kiadványokról.
Tesszük mindezt abban a szellemiség-

ben, amit lapunk alapítója, a Nobel-
díjas Szent-Györgyi Albert az első év-
folyam indításakor megfogalmazott: az 
ismeretterjesztés mindenkor szövetség-
kötés a tudomány képviselői és az ő ered-
ményeik iránt nyitott, érdeklődő nagy-
közönség között. Reméljük, e szövetség-
ben idén is számíthatunk Olvasóink 
partnerségére! Ígérjük, a nyomdai és 
terjesztési költségek emelkedése miatti 
kényszerű árváltoztatásunk nem tánto-
rítja el az Élet és Tudomány – szerencsére 
igen népes – olvasótáborát a már meg-
szokott közös gondolkodástól, együtt-
működéstől, eleven kapcsolattól!

Sikeres, s tudományos olvasmányélményekben gazdag 
új évet kívánok Szerkesztőségünk nevében!

Gózon Ákos

Kedves Olvasónk!
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Például azok az emberek, akik vala-
milyen elhúzódó betegséggel élnek vagy 
túlsúlyosak, arról panaszkodnak, hogy 
mentális képességeik visszaesnek. De azt 
nehéz megmondani, hogy e jelenség a 
betegségükkel járó gyulladás következmé-
nye, vagy más okok is meghúzódnak a 
háttérben. Kutatásunk feltárt egy speci-
ális, alapvető fontosságú folyamatot az 
agyban, melyet egyértelműen befolyásol, 
ha a szervezetben gyulladás található” 
– mondta Ali Mazaheri, a tanulmány 
egyik szerzője.

A vizsgálat az agy azon területére 
összpontosított, mely a vizuális fi-
gyelemért felelős. Húsz önkéntes fia-
tal férfi vett részt a kísérletben, olyan 
anyaggal oltották be őket, mely ide-
iglenesen gyulladást okoz, ám kevés 
mellékhatással jár. A résztvevők kog-
nitív képességeit néhány órával az in-
jekció után tesztelték, számítógépen 
látható képekre adott válasz alapján, 
így leginkább a figyelemirányító 
képességüket tudták mérni. Amíg a 
résztvevők megoldották a figyelem-
tesztet, agyi aktivitásukat is nyomon 
követték. Egy másik napon, a fenti 
mérés előtt vagy után, a résztvevők 
placeboként vizes injekciót kaptak, és 
ugyanazt a figyelem-tesztet végezték 
el. Egyik tesztnapon sem tudták, ép-
pen melyik injekciót kapták. A testük-
ben a gyulladás mértékét minden nap 
vérvizsgálattal mérték.

Agyunkra mennek 
a gyulladások

A hosszan tartó betegségekkel küz-
dők gyakran számolnak be tompa 
észjárásról, ködös gondolkodásról. 
Az egyesült-királyságbeli Birmin-
ghami és a hollandiai Amszterdami 
Egyetem új kutatása kimutatta, a 
szervezetben jelenlévő gyulladás 
akadályozza meg az agyat ab-

ban, hogy megőrizze készenléti álla-
potát és élénk maradjon.

Az Egyesült Királyságban a becslé-
sek szerint 12 millió ember szenved 
valamilyen krónikus betegségben, 
sokan számolnak be mentális fá-
radtságról, gyengeségről, amit tom-
paságként, nehéz gondolkodásként 
aposztrofálnak. Ez az állapot általá-
ban éppolyan erősen rontja az élet-
minőséget, mint maga a betegség.

A kutatócsoport a lelassult gon-
dolkodás és a szervezetben található 
gyulladás közötti kapcsolatot vizs-
gálta. Kimutatták, hogy a gyulladás 
rendkívül negatív hatást gyakorol 
az agy dinamikus állapotának eléré-
sére és fenntartására. A részletekről 
beszámoló tanulmány a Neuroimage 
tudományos folyóiratban jelent meg.

„A kutatók régóta gyanították, hogy 
kapcsolat áll fenn a gyulladás és a gon-
dolkodás között, de nagyon bonyolult 
tisztázni az ok-okozati összefüggést. 

A teszt, amit a kísérletben használ-
tak, a következő három, különböző 
figyelmi folyamatot ölelte fel, mind-
egyik az agy különböző részét foglalta 
magában. Az egyik a „Készenléti ál-
lapot”, melyet az agy elér és fenntart. 
A másik az „Orientáció”, ami során az 
agy kiválasztja és fontossági sorrendbe 
állítja a hasznos, érzékelésből szárma-
zó információt. A harmadik a „Vég-
rehajtó figyelem” (más néven figyelmi 
kontroll), mely során az agy kiválaszt-
ja, mire figyeljen, és mit hagyjon fi-
gyelmen kívül, amikor egyszerre több 
hozzáférhető információ éri.

Az eredmény azt mutatta, hogy a 
gyulladás különösen az agy azon ké-
pességét befolyásolta, ami a készen-
létért felelős, míg a többi figyelmi 
folyamatot érintetlenül hagyta. „Ez a 
kutatási eredmény nagy lépés afelé, hogy 
megértsük az összefüggést a fizikai, a kog-
nitív és a mentális egészség között, emellett 
azt is megmutatja, hogy még a legenyhébb 
betegség is csökkenti az agy készenléti ál-
lapotát.” mondta Jane E. Raymond, a 
tanulmány egyik szerzője.

„Ha jobban megértjük az összefüggést 
a gyulladás és az agy funkciói között, 
akkor új utakat találhatunk a kóros ál-
lapotok kezelésére. A jövőbeni kutatá-
sok például kimutathatják, hogy azok 
a páciensek, akiknek betegsége krónikus 
gyulladással jár – például elhízástól, 
vesebetegségtől vagy Alzheimer-kór-
tól szenvednek –, a gyulladáscsökkentő 
gyógyszerektől remélhetnek hasznot, 
mert szedésük megőrizheti a kognitív 
képességeket, melyekben az esetlegesen 
bekövetkező finom változások a gyul-
ladásos betegségben szenvedő páciensek 
esetében akár a kognitív hanyatlás korai 
figyelmeztető jeleként is értelmezhető” 
– összegezte Leonie Balter, a tanul-
mány fő szerzője.  A kutatócsoport 
a továbbiakban a gyulladás hatását 
más agyi funkciókon, például a me-
mórián fogja tesztelni.

(University of Birmingham)
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Az adatok részletes analízise azt 
mutatta, hogy a megvizsgált felnőtt 
kék bálna szívének teljesítménye a 
felső határt súrolta a vizsgálat ideje 
alatt, ami esetleg magyarázatot ad-
hat arra, hogy ezek az állatok miért 
nem nőnek nagyobbra. Ezt a szo-
katlanul magas, mégis szinte állandó 
teljesítményt a bálna szívének né-
hány egyedi beállítása teszi lehetővé.

„Ezek az élettanilag igen szélsőségesen 
működő állatok segíthetnek megérteni 
az olyan, első hallásra triviálisnak tűnő 
kérdéseket, mint az állatok méreteinek 
korlátai – tette hozzá Goldbogen. – 
Ezek az állatok különösen érzékenyek a 
környezetük legapróbb változásaira, me-
lyek táplálékuk elérhetőségét is befolyá-
solhatják. Éppen ez az, ami munkánkat 
olyan fontossá teszi például konzervá-
cióbiológiai szempontból.” A kék bálna 
szíve egyébként elképesztő, méretei 
arányosak az állat testméreteivel: a 
szív egyes erein akár egy búvár is 
keresztülférne.

A kapott eredmények majdnem 
meghaladták a bálna pulzusára tett 
előzetes felső becsléseket, míg a leg-
alacsonyabb pulzusszám 30–50 szá-
zalékkal volt alacsonyabb a vártnál. 
A kutatók úgy vélik, hogy a különle-
gesen alacsony pulzus egy szokatlanul 
elasztikus aortaívvel magyarázható, 
mely a kék bálna testében nagyon-na-
gyon lassú összeszűkülésre képes, hogy 
fenntartsa a vérkeringést az egyes szív-
összehúzódások között. A magas pul-
zusszám esetében a szív mozgásának 
és alakjának finomhangoltsága játszik 
fontos szerepet, melyek együttes, ösz-
szehangolt munkája megakadályozza, 
hogy az összehúzódások nyomán ke-
letkező lökéshullámok megzavarják a 
véráramlás kiegyenlítettségét.

Így tehát nyilvánvaló, hogy a kék 
bálna szíve összességében véve nem 
képes ennél nagyobb teljesítményre. 
Ez részben megmagyarázza, miért 

A kék bálna 
szívdobogása

Kutatók egy csapata némi le-
leményességgel és szerencsével 
sikerrel készített tudományos 
színvonalon értékelhető felvé-
teleket egy vadon élő kék bálna 

szívveréséről. Ezt az egyedülálló ku-
tatást Jeremy A. Goldbogen, a kalifor-
niai Stanford Egyetem kutatóbiológusa 
vezette, a kutatócsapat eredményeit 
pedig a Proceedings of the National 
Academy of Sciences folyóirat közölte.

A felvételkészítés már első olvasat-
ra sem hangzik hétköznapinak, en-
nek megfelelően nem egyszerű mű-
szereket kívánt az ötlet megvaló-
sítása. A kutatók számos, rendkívül 
finoman hangolt elektromos érzé-
kelőt szereltek egy uzsonnásdoboz-
méretű, neon-narancssárga tartályba, 
amelyet a kaliforniai Monterey-öböl 
vizében fogtak munkára. Az érzéke-
lőkkel teli műszerdobozt a rajta talál-
ható négy tapadókorong segítségével 
rögzítették egy vadon élő kék bálna 
testéhez, annak bal mellúszója mellett. 
A készülék vezérlését úgy állították 
be, hogy adott idő elteltével a tartály 
levált az állat testéről és a vízfelszínre 
emelkedett. Színének köszönhetően a 
kutatók könnyen megtalálták a hatal-
mas öböl hullámzó felszínén.

Mint kiderült, a tapadókorongok-
hoz csatlakoztatott elektródák siker-
rel rögzítették az állat szívverését. 
„Fogalmunk sem volt, hogy a tervünk 
működni fog-e, és még akkor is kicsit 
szkeptikusak voltunk, amikor az első 
nyers adatokat megláttuk. Paul Ponganis, 
a Scripps Oceanográfiai Intézet kutatója 
elég éles szemű és tapasztalt volt ahhoz, 
hogy az adatokban meglássa az állat 
szívverésének mintázatát – magyarázta 
Jeremy Goldbogen. – Emlékszem, hogy 
valóságos ünneplés alakult ki a laborató-
riumban, tapsvihar kíséretében.”

nincs a kék bálnánál nagyobb állat: 
egy ennél nagyobb test energiaigé-
nye már meghaladná a szív teljesí-
tőképességét. Eredményeiken fel-
buzdulva, a kutatók mostantól még 
keményebben dolgoznak, szeretnék 
további kisebb érzékelőkkel (például 
gyorsulásmérővel) ellátni műszerei-
ket, hogy a bálna szívének egyéb ak-
tivitásait is vizsgálni tudják. Szeret-
nék kipróbálni eszközeiket és mód-
szereiket más, nagytestű bálnafajokon 
is, mint például a hosszúszárnyú bál-
nán vagy a csukabálnán.

„Terveink új technológiák kipróbálását 
és új ötletek, metodikák kipróbálását és be-
vonását foglalják magukba – tette hoz-
zá David Cage, szintén a Stanford 
Egyetem kutatója, a munkából készült 
tudományos cikk társszerzője. – Tulaj-
donképpen folyamatosan azon dolgozunk, 
hogy módszereink határait kitoljuk a te-
kintetben, hogy hogyan is vizsgálhatnánk 
ezeket az állatokat.”

Az ilyen kutatások kiemelkedően 
fontos pontokon egészítik ki bio-
lógiai tudásunkat, és nagyban hoz-
zásegítenek bennünket az élővilág 
védelméhez és megőrzéséhez. A kék 
bálna a legnagyobb ismert állat, hossza 
30 méter körüli, tömege pedig meg-
haladhatja a 170 tonnát. Az emberi 
tevékenység következtében a Vörös 
Listán veszélyeztetett státuszú állatfaj.

Szabó Márton
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Kék bálna szívének kiállított modellje 
a Royal Ontario Múzeumban

(FORRÁS: EARTHTOUCHNEWS.COM)

Kék bálna légifelvétele 
(FORRÁS: RUSHHOURDAILY.COM)
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Szamárbőr-kuruzslás

A szamarakat sok negatív szte-
reotípia sújtja. A közhiedelem 
szerint buták, igénytelenek és 
nem képesek kifinomult érzel-
meket megélni. Emiatt kevesen 
vannak, akik a kutyákhoz vagy 
a lovakhoz hasonló mértékben 
éreznének együtt velük. Keve-
seknek jut így eszükbe, hogy a 
szamarak jóléte iránt érdeklődje-

nek, és a velük szembeni kegyetlen bá-
násmód miatt felemeljék a szavukat.

Pedig a világ szamárpopulációja 
hatalmas válságban van. Kínai ke-
reskedők szinte minden harmadik és 
második világbeli országban megje-
lentek, ahol számottevő szamárállo-
mányt tartottak, és felvásárolják az 
összes szamárbőrt, amit csak tud-
nak. Hogy minek nekik a szamár-
bőr? Nos, a hagyományos kínai „or-
voslás” praktizálói azt állítják, hogy 
a szamárbőrből készített ejiao nevű 
főzet gyakorlatilag minden betegsé-
get gyógyít. Ilyen értelemben a tör-
ténet szinte semmiben sem különbö-
zik az orrszarvúk, a tobzoskák vagy 
a feketemedvék megtizedelésétől. 
Hiszen ezen állatoknak azért kell 
meghalniuk, mert Ázsiában sokan 
hisznek az orvosi babonákban.

Az ejiaoipar annyiban különbözik 
a ritka, és ezért egyedenként is rend-
kívül értékes állatok lemészárlásától, 
hogy itt egy-egy állat nem képvisel 
olyan nagy értéket – pénzügyi és mo-
rális értelemben sem. Ahhoz azon-
ban, hogy az ejiao valóban vagyono-
kat termelő üzlet legyen, döbbene-
tes tömegben kell szamarakat ölni. 
A The Donkey Sanctuary nevű állat-
védelmi szervezet jelentését szemléző 
Science közlése szerint évente 4,8 mil-
lió szamarat ölnek és nyúznak meg, 
hogy bőréből ejiaót készítsenek.

Először persze a kínai szamarak 
estek áldozatul ennek a minden tu-
dományos alapot nélkülöző kereslet-
nek. 1992-ben még 11 millió szamár 
élt Kínában. Ma már csak 2,6 millió 
– a többit leölték a bőréért. A hazai 
csacsik elfogyásával az ejiao iránti 
igény persze jottányit sem csökkent, 
és a kínai beszerzők ekkor kezdtek 
bőröket importálni külföldről. 

Olyan sok pénzt fizetnek egy-egy 
állat bőréért (200 dollárt), hogy a 
világ legszegényebb országaiban, 
főképp Afrikában, kevesen tudnak 
ellenállni a csábításnak. Sokan úgy 
vágják le a család szamarát, és adják 
el bőrét, hogy az állat volt megélheté-
sük egyetlen alapja. Hiszen a szamarat 
egy tanyasi gazdaságban számos célra 
alkalmazzák a teherhordástól a tejter-
melésig. Különösen az egyedülálló 
nők számára jelenti a szamár a tisz-
tes megélhetés lehetőségét. Ha elve-
szik a szamár, a család élete szó szerint 
összeomlik. Nem tudnak a gyerekek 
iskolába járni, nem tudnak elegendő 
mennyiségű vizet hordani a messze 
lévő kútról, nem tudják a beteg csa-
ládtagot a távoli város orvosához vin-
ni. Szamár nélkül nem tudnak árut 
szállítani a piacra, elesnek egyetlen 
bevételi forrásuktól.

A szamár tehát megélhetést nyújt a 
világ legszegényebb közösségeinek. 
Még azok sem érezhetik biztonság-
ban az állataikat, akik tudatában 
vannak a szamarak különleges jelen-
tőségének. Bűnbandák járják a vidéki 
afrikai tanyákat, és ott helyben leölik 
a szamarakat, mert a bőrén kívül 
egyéb részei értéktelenek számukra. 

De a szamárbőr-felvásárlás állatvé-
delmi szempontból is katasztrofális 
következményekkel jár. A felvásár-
lók nem tesznek különbséget szamár 
és öszvér, vemhes, öreg és fiatal állat 
között. Mondani sem kell, hogy az élő 
állatokat lemészárlásukig az elképzel-
hető legembertelenebb körülmények 
között tartják. Több száz szamarat 
zsúfolnak egy-egy teherautóra, így az 
állatok ötöde meg sem éri, hogy a mé-
szárszékre jusson. Szerencsétlenségük-
re a kínai babonák arra nem térnek ki, 
hogy a szamár jóléte bármilyen mó-
don is befolyásolná a bőr minőségét 
és (nem létező) gyógyhatását. Emiatt 
a felvásárlóknak és a mészárosoknak 
semmilyen érdekük nem fűződik ah-
hoz, hogy levágás előtt adjanak enni-
inni az állatnak, illetve hogy ne okoz-
zanak neki elviselhetetlen fájdalmat.

A szamárbőr-kereskedelem volume-
ne napjainkban olyan ütemben nö-
vekszik, amellyel képtelen lépést tar-
tani a szamártenyésztés. Magyarul a 
populációk fogyatkoznak, mégpedig 
drasztikus mértékben. A The Donkey 
Sanctuary előrejelzése szerint öt év 
múlva már csak feleannyi szamár fog 
élni a világon, mint ma. Ez a ritka sza-
márfajták teljes kihalásához vezethet.

A hiedelmek szerint ejiao a vetéléstől 
a szív- és érrendszeri megbetegedé-
sekig számos betegséget gyógyít, és 
visszájára fordítja az öregedést. Talán 
mondanunk sem kell, hogy klinikai 
vizsgálatok nem támasztják alá eze-
ket az állításokat. Ennek ellenére az 
ejiaokészítésnek évezredekre visszave-
zetett szigorú szabályai vannak. Esze-
rint csak egy bizonyos kínai tartomány 
ásványvizét lehet hozzá használni, és 
csak az év meghatározott szakaszában 
lehet kifőzni a kollagént a bőrből egy 
99 lépésből álló eljárás lépéseit követve.

A szamarak szerencsétlenségére az 
ejiao, amely egykoron csak az elit 
számára elérhető kincs volt, ma már 
megfizethető a kínai középosztály 
számára is. A keresletet a világ összes 
szamara sem képes kielégíteni. Ezt az 
is nehezíti, hogy a szamarak egy tel-
jes évig vemhesek, és két év alatt érik 
el a felnőttkori méretet. Az import 
megkönnyítése érdekében Kínában 
leszállították a szamárbőr vámját ötről 
két százalékra. Ez a Kínától sok ezer 
kilométerre élő szamarakra is halálos 
veszélyt jelent. 2007 és 2017 között 
például a brazil populáció 28 százalék-
kal csökkent, gyakorlatilag kizárólag 
az ejiaoipar miatt.

KovácS MárK
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(FORRÁS: THE DONKEY SANCTUARY)
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A CSODÁLATOS FÉNYHOZÓ

A FOSZFOR 
FELFEDEZÉSE

Nem csoda hát, hogy Brand 
mielőbb meg akarta vizs-
gálni a lepárlás eredménye-

ként visszamaradt furcsa, fehéres 
lágy anyagot. Amikor azonban spa-
tulájával megpróbált egy kis meny-
nyiséget kiemelni a lombikból, az 
váratlanul meggyulladt. A csodál-
kozó alkimista az anyagnak a 
„phosphorus mirabilis”, azaz a „cso-
dálatos fényhozó” nevet adta, amit 
ma foszforként ismerünk. Brand az 
anyag elnevezéskor – érthető okból 
– gondosan kerülte a fény latin 
megfelelőjéből (lux) származtatható 
fényhozó szót (Lucifer), s helyette ennek 
görög megfelelőjét, a „phosphoros” 
szót használta.

A foszfor lett a 13. ember által fel-
fedezett kémiai elem, mely több 
elsőséget is magáénak mondhat. 
Az első elem, amelyet az ókorban 
még nem ismertek; az első olyan 
elem a periódusos rendszerben, 
melynek felfedezési helyét, idejét, és 
felfedezőjének személyét is ismerjük; 
és az első olyan anyag, amit az em-
beri szervezetből izoláltak. 

Kérdezhetnénk, hogy vajon mi 
volt az a nem túl kellemes szagú fo-
lyadék amiből Brand a foszfort ki-
nyerte? Ehhez tudnunk kell, hogy a 
többi alkimistához hasonlóan Brand 
is a „bölcsek kövét” kereste, mely 
képes bármely anyagot arany-
nyá változtatni, visszaadni a fiatal-
ságot, és örök életet biztosítani an-
nak, aki a birtokába jut. Brand úgy 
vélte, hogy az ember megszületé-
sekor az emberi test birtokában 

van mindazon anyagoknak, amik a 
fiatalsághoz és az örök élethez szük-
ségesek. Idővel azonban ezek meny-
nyisége csökken a testből távozó 
nedvek és salakanyagok következté-
ben. Így ha az emberi testnedvek va-
lóban tartalmaznak egy keveset 
ezekből a csodálatos anyagokból, ak-
kor ezek összegyűjthetők és vizsgál-
hatók. Amennyiben elképzelése he-
lyes – vélekedett – úgy egy kis sze-
rencsével ezek nyomaira rábukkan-
hat akár az emberi vizeletben is. 
Ráadásul a vizelet színe sárga, ami 
az arannyal is rokonságban lehet…  
Így már érthető, hogy választása mi-
ért az emberi vizeletre esett. 

Brand szerencséje, hogy kísérlete 
során a lombikba nemcsak vizeletet 
töltött, hanem egy kevés faszenet 
(Carbon, C) és egy kevés homokot 
(kémiailag szilícium-dioxid, SiO2) is 
tett, melynek a vizelet összetevőivel 
való reakcióját ma már meg tudjuk 
magyarázni. Az emberi vizelet szá-
mos szerves és szervetlen anyagot, 

Bő 350 éve, az Úr 1669-ik esztendejében egy este különös eset történt Hamburg városában. Egy bizo-
nyos Hennig Brand nevű alkimista laboratóriumában befűtötte kemencéjét, megtöltötte retortáját 
egy nem túl kellemes illatú folyadékkal, majd elkezdte lepárolni azt, hogy a maradékot megvizsgál-
hassa. Időközben ráesteledett és nagy meglepetésére a sötétben zöldeskék fénnyel világító gőz 
fejlődött lombikjában. Sőt a rotyogó üvegedényből kifröccsenő és a laboratórium kövezetén szerte-

gördülő folyadékcseppecskék továbbra is különös módon világítottak. 
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mint a modern kémia atyja, a foszfor 
felfedezése Hennig Brandtól elvitat-
hatatlan.

A Brand által eladott recept érde-
kessége, hogy ez a folyamat sokkal 
kevesebb foszfort eredményezett, 
mint amennyit ki tudott volna nyer-
ni a vizeletből. A kikristályosodott 
só, amelyet ő eltávolított, tartalmaz-
za a foszfát nagy részét. Brand mint-
egy 5500 liter vizeletet használt fel, 
melyből mindössze 120 gramm 
foszfort állított elő. Ha a teljes 
masszát alkalmazta volna, ennek 
ötszörösét kapta volna: egy liter 
felnőtt emberi vizelet körülbelül 1,4 
gramm foszfátot tartalmaz, amely-
ből körülbelül 0,11 grammnyi tiszta 
elemi foszfort (fehér foszfort) lehet 
kinyerni, azaz 5500 literből több 
mint 600 grammot. Kémikusszemmel 

nézve az is felesleges lépés volt, hogy 
az eljárás előtt hagyta állni a vizele-
tet, „amíg borzasztó szaga nem 
lesz”, ez ugyanis nincs hatással an-
nak foszfortartalmára.

Mindez persze nem von le sem-
mit a megfigyelés, a kísérletezés és 
a felfedezés értékéből. Ebből a pél-
dából is láthatjuk, hogy az alkimis-
ták tevékenysége nem volt teljesen 
haszontalan: miközben álmatlan 
éjszakákat töltöttek sikertelen kí-
sérletezéssel, hogy megtalálják a 
bölcsek kövét és aranyat állítsanak 
elő közönséges anyagokból, mint-
egy „mellékhatásként” új anyago-
kat fedeztek fel és olyan folyama-
tokat figyeltek meg, amelyek ko-
rábban ismeretlenek voltak s ma nél-
külük mi is szegényebbek lennénk.

Hollósy Ferenc

köztük nátrium-foszfátot tartalmaz. 
Melegítéskor a nátrium-foszfát oxi-
génatomjai a faszén szénatomjaival 
léptek kémiai reakcióba, szén-mon-
oxidot és légnemű elemi foszfort 
eredményezve. A foszforgáz lehűlve 
kicsapódott és szilárd állagú, lágy, 
sárga foszfort eredményezett. A ké-
miai folyamat során a gőzök fosz-
fortartalmának egy része lassan oxi-
dálódni kezdett. A felszabaduló 
energia mozgásba hozta a foszfor-
atomokat, amelyek ettől elkezdték 
kibocsátani nem eviláginak tűnő fé-
nyüket (kemilumineszcencia). Ma már 
tudjuk, hogy a kemilumineszcencia 
és a foszfor oxidációja (égése) együt-
tesen eredményezte a Brand által ész-
lelt fénytüneményt. A folyamat reak-
cióegyenlete a következő:

4 NaPO3 + 2 SiO2 + 10 C → 
2 NaSiO3 + 10 CO + P4

Brand eleinte titkolta felfedezését, 
és tovább kísérletezett a vizelettel és 
a foszforral. Majd végül 200 tallé-
rért – ami akkor jelentős összeg volt 
– eladta receptjét egy bizonyos drez-
dai illetőségű Daniel Krafftnak, aki 
a csodálatos világító elemmel, mint 
valamilyen cirkuszi bűvészmutat-
vánnyal Európát járta előadásával. 
A recept a következő volt:

 Forrald fel a vizeletet, amíg sűrű 
sziruppá nem válik. Melegítsd ezt, 
amíg egy piros olaj nem desztillálódik 
a tetején, és ezt fölözd le. Hagyd a 
maradékot kihűlni, mely egy fekete, 
szivacsos felső és egy sós alsó részből 
fog állni. Távolítsd el a sót, és keverd 
vissza a piros olajat. Melegítsd erőtel-
jesen e keveréket 16 órán keresztül. 
Előbb fehér gőzök fognak keletkezni, 
majd egy olaj válik le, végül pedig a 
foszfor. A foszfort hűtsd le hideg víz-
ben, hogy megszilárduljon.

Krafft az „örök tüzet” Angliában 
II. Károly királynak is bemutatta. 
Az előadáson a kor egyik híres ve-
gyésze az angol Robert Boyle is részt 
vett, akinek kérdésére Krafft csak 
annyit árult el, hogy az anyag az 
ember testéből származik. Ettől 
inspirálva Boyle maga is kísérlete-
zésbe fogott, és 1680-ban sikerrel 
járt. Így másodszorra is sikerült 
felfedezni a foszfort. Mivel Boyle 
kísérletét és eredményét széleskö-
rűen publikálta, sokáig őt tekintették 
a foszfor felfedezőjének. Habár Boyle 
neve úgy vonult be a történelembe 

A foszfor felfedezése (JOSEPH WRIGHT OF DERBY OLAJFESTMÉNYE (1771))
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A baglyok számos dologban ha-
sonlítanak a nappali ragadozó 
madarakhoz, ám rendszerta-

nilag igen távol állnak egymástól − 
ennek ellenére a környezetükben ha-
sonló szerepet töltenek be. Csőrük a ra-
gadozó madarakhoz hasonlóan kam-
pós, amelyet a puha, dús tollazatuk 
félig eltakar. Sajátos tollszerkezetüknek 
köszönhetően repülésük szinte hang-
talan. Lábukon erőteljes karmok talál-
hatók zsákmányállataik biztonságos 
megragadására. Míg a ragadozó ma-
daraknak három lábujja előre, egy 
hátrafelé néz, addig a baglyoknak ve-
télőujja van, azaz lábuk külső ujjai hát-
rafordíthatók. Vélhetően ez is a sikere-
sebb zsákmányolást segíti elő. 

Többnyire éjszaka vadászó ragado-
zók, amelyekre jellemző a nagy, 
gömbölyű fejforma. Előre néző, ha-
talmas szemük révén látásuk kiváló 
− erre szükségük is van az éjszakai 
vadászat során. A fejüket mindkét 
irányban 270 fokkal képesek elforgat-
ni. A zsákmány elejtésében a kiváló lá-
tásuknál is fontosabb szerepe van a 
hallásuknak. Ez utóbbit segíti elő a fej 
arcrészének fátyoltollazata, amely töl-
csérként vetíti a hangokat a fej két ol-
dalán, aszimmetrikusan elhelyezkedő 
méretes fülnyílásokba. Kiváló térhal-
lásuk révén rendkívül pontosan be 
tudják tájolni leendő zsákmányukat.

Nappal láthatatlan
Az év madara a bagolyalakúak rend-
jén belül a bagolyfélék családjába tar-
tozó közepes termetű faj. Hazánkban 
12 bagolyfaj fordul elő, közülük 9 költ 
nálunk. Az erdei fülesbagoly közeli 

2020 ÉV MADARA: AZ ERDEI  FÜLESBAGOLY

NESZTELEN RAGADOZÓ

rokona a hasonló méretű, ám zömö-
kebb réti fülesbagoly. Lényeges kü-
lönbség, hogy utóbbinak a tollfüle 
alig látszik, a szeme pedig citromsár-
ga színű. Ez a faj inkább réteken, 
gyepeken, mezőgazdasági területe-
ken költ igen kis számban, ezért fo-
kozottan védett kategóriába tartozik. 
Ám télen olykor egy-egy közülük a 
telelő erdei fülesbaglyokhoz társul.

Az erdei fülesbagoly elterjedési terü-
lete hatalmas, szinte az egész északi 
félteke mérsékelt övi zónájára kiterjed. 
Eurázsián kívül fészkel Észak-
Amerikában és Afrika északnyugati 
részén is. Négy alfaja közül Európában 
a törzsalak él. A lomb- és tűlevelű-, 
valamint vegyes erdőkkel, ligetekkel, 
nyíltabb területekkel mozaikos élőhe-
lyeket kedveli. A nagy, összefüggő er-
dőtömböket kerüli, ezeknek csak a pe-
remvidékein található meg, s a fátlan 
területeken sem fordul elő. Hazánk sík- 
és dombvidékein egyaránt elterjedt, a 
leggyakoribb bagolyfajunk.

Az egyetlen közepes termetű, varjú 
nagyságú bagolyfajunk, amelynek vi-
szonylag hosszú tollfüle van. Teste 
karcsú, de alakját képes változtatni. 
Olykor, tollait felborzolva, kétszer ak-
korának tűnik, mint valójában, más-
kor, ha veszélyt sejt, keskeny alakja 
megnyúlik, így faághoz válik hasonla-
tossá: „Napközben az erdőben vonul meg, 
hol nehezen vehető észre, mert megnyújtja 
testét és ekkor úgy néz ki, mint valami 
csonka, durva, repedezett kérgű ág” – írja 
Herman Ottó. Feje kevésbé kerek, in-
kább szögletesnek tűnik. Szeme na-
rancssárga színű. Arcának tollazata na-
rancsos árnyalatú, amelyet a fejtetőről 

induló szürkés háromszög és a csőr két 
oldalán található fehér szemöldöksávok 
osztanak ketté. Feltűnő, felmereszthe-
tő tollfüle feketés alapszínű, világosabb 
szegésű. Ez gyakran jól megfigyelhető, 
így udvarláskor vagy rejtőzködés köz-
ben, máskor, például röptében vagy 
nyugalmi állapotban teljesen lelapítja. 
Etológusok szerint a fül alakja és színe-
zete egymás megismerését segíti. Népi 
neveit is jellegzetes tollfülei alapján 
kapta: füles bagol, füles bagó, filesbagoj, fü-
les bagu, szarvasbagoly. 

Az erdei fülesbaglyot rejtőszíne 
miatt nagyon nehéz észrevenni. 
Rozsdássárga alapszínű tollazatát 
sűrű, sötét hosszanti sávozás és fi-
nom keresztvonalak tarkítják. Leg-
több tollának a szegélye világos 
homoksárga. Összezárt szárnyán né-
hány fehér folt található, narancssár-
gás színű evezőtollai feketén sávo-
zottak. Alsóteste egyöntetűen sávo-
zott. Csüdjét és lábujjait sűrű, apró 

A rejtett, különleges képességű baglyokra mindig sajátos módon tekintett az emberiség. Egykor, 
az ókori Görögországban még a bölcsesség jelképének tekintették Pallas Athéné madarát, így szent-
ként tisztelték és védték. Később ez alaposan, negatív irányban megváltozott. A középkorban Európa-
szerte, évszázadokon át számos hiedelem, babona, előítélet alakult ki körülöttük titokzatosnak tűnő, 
éjszakai életmódjuk miatt. Az emberek gyakran társították a boszorkánysággal és a halállal, emiatt 
kíméletlenül pusztították. Napjainkra e téves eszmék jórészt eltűntek Európában, szinte mindenütt 
védetté nyilvánították fajaikat, így az idei év madarát, az erdei fülesbaglyot is, melyet Chernel István 

így aposztrofál: „Kimélendő tehát, mert gazdaságilag egyik leghasznosabb madarunk”. 

Sziluettje a Hold előtt
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táplálék mellett ez a szám 7-8 is le-
het. Évente rendszerint egyszer 
költ. Ha a tojásos vagy fiókás fészek-
alj megsemmisül, pótköltésbe kezd a pár.

A kotlás már az első tojás lerakása 
után megkezdődik. Csak a tojó kot-
lik, a hím pedig táplálékot hord a fé-
szekhez. A fiókák 27-28 nap eltelté-
vel kelnek ki a tojásból. A kibújás 
nem egyidejű, a kelés a tojások lera-
kásának sorrendjében történik, ezért 
a fiókák nagysága orgonasípszerűen 
változó. Eleinte a tojó apróra tépett 
húsdarabkákkal eteti fiókáit. Később 
mindkét szülő hord már táplálékot, 
de csak a tojó etet. A fiókák kéthetes 
koruktól már egészben képesek le-
nyelni a kisemlőst. A fiókák közül 
mindig a nagyobbak táplálkoznak 
először. Ha van elég táplálék, vala-
mennyi fióka felnevelődhet, de táp-
lálékhiány esetén a később kelt fió-
kák pusztulásra vannak ítélve. 
Háromhetes koruk környékén el-
hagyják a fészket, szétmásznak és a 
közeli fák ágain várják a táplálékkal 
érkező szülőket, tartózkodási he-
lyüket jel legzetes sípolásukkal 
jelzik. Teljes röpképességüket 35 
napos korukra érik el, ám szüleik 
még hosszabb ideig táplálják utódai-
kat. A fiókáknak csak egy része éri 
meg a kirepülést, amit a táplálékhiány 
mellett a ragadozók pusztítása okoz.

 A fiatal madarak kora őszig a csa-
láddal tartanak. Az öreg madarak 
még sokáig etetik fiókáikat. Néha 
még augusztusban is lehet hallani a fi-
atalok eleségkérő hangját. Bizonyára 
nehéz, hosszadalmas feladat a vadá-
szat elsajátítása, az önellátás.

Éjszakai vadász
Az erdei fülesbaglyok a nappalt a fák 
sűrű lombja között rejtőzködve töltik, 
a fatörzsköz húzódva, egyenes test-
tartással pihennek, alszanak. Alapve-
tően éjszakai madarak, de érzékszer-
veik nappal is kiválóan működnek. 
Zsákmányszerzésük ideje szürkület-
kor kezdődik és hajnalig tart. Több-
nyire valamilyen kiemelkedő pontról 
csapnak le mit sem sejtő áldozataikra. 
Ám képesek nesztelen repülés közben 
is megfogni zsákmányukat. Kitűnő 
hallásuk révén elkapják a sűrű fű kö-
zött neszező kisemlősöket is. Áldoza-
tuk elkapásakor, vetélő ujjukat hátra 
fordítva, a prédát mindkét oldalról 
precízen meg tudják ragadni.

tollazat borítja. A csőr és a karmok 
színe szarufekete. Röptében szárnya 
és farka hosszabbnak tűnik, mint 
ülő helyzetben, szárnycsapásai mé-
lyek. Ilyenkor a külső kézevezők tö-
vén nagy, narancssárga folt látható, 
amelyet hangsúlyoz a sötét szárny-
csúcs. A faroktollazat sűrűn és hal-
ványan sávozott. A két nem méretre 
hasonló, de a hímek általában vilá-
gosabbak, főként az arcrész kevésbé 
sárgás, alsóteste nem annyira csíkos. 
A tojók sötétebbek, színűk barnásabb. 
Erre a fajra is jellemző a változatosság, 
így vannak sötétebb tónusú hímek és 
világosabb tojók. A fiatal madarak 
hasonlítanak a felnőttekhez, de erő-
sebben sávozottak.

Hangja halk, sóhajtásszerű huho-
gás. Nászidőszakban mély „húú”, 
amelyet 5−10 másodpercenként is-
métel s olykor 1 kilométerre is elhal-
latszik. Időnként a pár duettet „éne-
kel”, a költési idő elmúltával elcsen-
desednek. A fiókák hangos, elnyúj-
tott panaszos eleségkérő, sípolásszerű 
hangja is messze elhallatszik.

Orgonasípszerű fiókák
A költés időszaka márciustól júniusig 
tart. Enyhébb teleken már február vé-
gén megkezdődik a madarak párba 
állása. Párválasztás idején a hím szár-
nyait sajátos módon csattogtatja. Saját 
fészket nem épít, más madarak fész-
keiben költ. Leggyakrabban a szarka 
és a dolmányos varjú elhagyott gally-
fészkeit foglalja el. Szükség esetén ra-
gadozó madarak, leggyakrabban 
egerészölyv, héja, olykor mókus vagy 
örvös galamb fészkébe is megtele-
pedhet. Fészek hiányában idős fák 
nyitott odvaiban, üregeiben vagy bo-
toló fűzfák koronájának elágazásá-
ban is költhet. Nagyobb erdőtöm-
bök szegélyében, erdősávokban, fa-
sorokban vagy egyedülálló fákon 
telepszik meg. Gyakran megjelenik 
parkokban, öreg temetőkben, sőt 
olykor lakótelepeken is. Utóbbi he-
lyen nem használt lakások erkélyein 
találták tojásait, de a tetőszerkezetben 
is költhet olykor.

Az első tojásokat többnyire március 
második felében rakja le. Teljes fé-
szekalja általában 5-6 tojásból áll, de a 
lerakott tojások száma nagyban függ 
kisemlős táplálékállatainak mennyi-
ségétől. Táplálékban szűk esztendő-
ben csak 3-4 tojást rak, míg bőséges 

Águtánzó pózban

Erdei fülesek csapata
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A megfigyelések szerint egy kifejlett 
bagoly napi tápláléka átlagosan 4-5 
kisemlős. Hazai vizsgálatok szerint az 
erdei fülesbaglyaink legfőbb tápláléka 
a mezei pocok. Schmidt Egon orszá-
gos vizsgálatai szerint ez a faj teszi ki a 
táplálék 67,4 százalékát, bár az ország 
különböző régióiban ez a részarány 
némi eltérést mutat. Emellett jelentős-
nek mondható az erdei egerek és a há-
zi egér részaránya is. Az ugyancsak 
kistermetű cickányok csupán elenyé-
sző számban szerepelnek az étlapju-
kon. Esetenként a madárzsákmányok 
részaránya is jelentős lehet, különösen, 
ha nincs pocok és egér. Főleg verebe-
ket fog, de szerepelhet a zsákmánya 
között sármány, zöldike, pinty, rigó, 
pacsirta és poszáta is. Nagy hidegben 
nagyobb testű madarakat is képes 
zsákmányolni, mint például a balkáni 
gerle. Nagyon ritkán a madárfo-
gyasztása elérheti akár a 70 százalé-
kot. Kutatók megfigyelése szerint az 
erdei fülesbagoly szelektáló vadász, az-
az gyakran bizonyos zsákmányállatra 
specializálódik. Esetenként nagyobb 
termetű rovarokat és békát is elkaphat.

A baglyok táplálkozásának vizsgála-
ta viszonylag egyszerű, ezért behatóan 
tanulmányozták a szakemberek. Szá-
mos más madárfajhoz hasonlóan a 
táplálék emészthetetlen részét – így a 
csontokat, szőrt, tollat, kitindarabokat 
– köpet formájában visszaöklendezik, 
s az a „nappalozó” helyeiken könnyen 
összegyűjthető. A baglyok emésztő-
nedvei kevésbé erősek, köpeteikben a 
legapróbb csontok is épségben megta-
lálhatók, így viszonylag könnyen ha-
tározhatók. Fogságban tartott mada-
rakon figyelték meg, hogy a zsák-
mány elfogyasztását követő három óra 
elteltével az emésztés befejeződött, a 
köpet kiöklendezhetővé vált. A köpe-
tet a bagoly az alvási idő alatt vagy ak-
kor öklendezi ki, amikor új zsákmány 
keresésére indul – ezzel mintegy helyet 
készít az új tápláléknak. A köpetek 
formája, mérete és színe igen jellemző 
az egyes bagolyfajokra. A bagolykö-
petek vizsgálatával a zsákmányolt ál-
latokon kívül a környék kisemlős-
faunájáról is adatokat nyerhetünk. 

Állandó madarunk
Kontinensünkön csupán az északi ál-
lománya vonul, ott csak kivételesen 
enyhe, rágcsálókban gazdag teleken 
marad helyben. A délebbiek, így a 

hazai állomány sem vonul, legfeljebb 
kóborol. A kifejlett madarakra jel-
lemző a területhűség, a gyűrűzött 
madarak több mint 80 százaléka a je-
lölés helyétől 5 kilométeren belül 
került újra kézre. A télen befogott 
madarak ivararánya is majdnem egy-
forma volt. Ugyanakkor a fiatal ma-
darak egy csekély része akár néhány 
száz kilométerre is elkóborolhat, bár a 
többség itt sem távolodik el messzire. 
A fiókaként gyűrűzött madarak kö-
zül a legtávolabbi Lengyelország déli 
részén került kézre. A hazai állomány 
télen északabbról, így Oroszország 
nyugati részéről, Lengyelországból és 
a Balti-államokból érkezőkkel gya-
rapszik. A kutatások szerint az erdei 
fülesbaglyok mozgása ivarfüggő, 
a tojók nagyobb arányban, valamint 
messzebb vonulnak, mint a hímek.

Állományát télen az északabbról ér-
kező példányok gyarapítják. Ezek ál-
talában októbertől márciusig tartóz-
kodnak hazánkban. Ebben az idő-
szakban nappali pihenőhelyeiken, 
ártéri erdőkben, facsoportokban, par-
kokban, temetőkben, de akár lakott 
települések központi részein, utcai fá-
kon, kisebb-nagyobb csapatokban 
rendszeresen megfigyelhetők. Lehető-
leg tűlevelű fákat keresnek, amelyek-
ben nappalra jobban el tudnak bújni. 
Olykor viszont nyílt helyen, lombos 

Hóban, borostyán között …
… és platánfán

Fiókája
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fákon, így például nyírfán vagy platán 
ágai közt ücsörögnek. Az egyes pihe-
nőhelyen nappalozók száma a néhány 
egyedtől akár a 2-300 példányig is ter-
jedhet. A telelő példányok jelenlétét el-
árulja a sok köpet. Télen ragaszkod-
nak nappalozó helyeikhez, ott hóna-
pokon, sőt éveken át kitartanak. 

Az elmúlt évtizedekben mintegy 
8000 erdei fülesbaglyot jelöltek meg 
gyűrűvel, melyek közül 9 példány 
került elő külföldről, többnyire a 
szomszédos országokból, hazánkban 
pedig 11 külföldön gyűrűzött bagoly 
került elő. A legnagyobb távolságot 
− 2080 kilométert − egy Oroszor-
szágban gyűrűzött, majd hazánk-
ban kézre került madár tette meg.  
A legidősebb hazai, ismert korú ma-
darat a jelölést követően 10 év múlva 
találták meg, a legidősebb európai 
példány a gyűrűzést követően 17 év 
11 hónappal került újra kézre.

Védelméért sokat tehetünk
Az európai állomány nagyságát mint-
egy 400 000 párra becsülik a szakem-
berek. Állománya a legtöbb ország-
ban, így hazánkban is stabilnak ne-
vezhető. Hazai állományát 6500 – 
12 000 párra becsülik; e szám az egyes 
években fő táplálékállatának, a rág-
csálóknak az állományváltozásait kö-
vetve ingadozik. Magyarországon az 
erdei fülesbagoly védett madár, ter-
mészetvédelmi értéke 50 000 forint.

Hajdan rendszeresen vadászták. 
Chernel István már 1899-ben az aláb-
biakat írta: „Azért ezt a mi munkás, se-
gítő – habár félszeg alakú – barátunkat 
úgy pusztítani, mint azt lőjegyzékeink 
tanúsítják, legalább is szégyenfoltot vet 

vadászainkra”. A korábbi évtizedekben 
a szarka- és varjúfészekben költő ma-
darak gyakran estek áldozatul a szak-
szerűtlen dúvadirtásnak, amely mára 
már megszűnt. Sajnos, a tavaszi sza-
lonkavadászat idején is vélhetően né-
hány madár a türelmetlen vadászok 
puskavégére kerül. Az egyre nagyobb 
közúti közlekedés szintén jelentős szá-
mú pusztulást okoz országszerte. Mi-
közben a baglyok az aszfaltúton átsza-
ladó, könnyen meglátható rágcsálókra 
vetik magukat, a gyors gépkocsik el-
ütik őket. Ennél is nagyobb veszély le-
selkedik rájuk, ha a mezőgazdaságban 
használt rágcsálóirtó szerekkel meg-
mérgezett pockokat fognak. Már 2-3 
ilyen pocoktól is súlyos mérgezést kap-
hatnak. A madárvédők néha találnak 
még élő, de méregtől legyengült bag-
lyokat − ha időben állatorvoshoz ke-
rülnek, van remény a felépülésükre.

Egyre jobban urbanizálódik: mára 
az erdei fülesbagoly a lakott terüle-
teken a leggyakrabban költő bagoly-
féle. A településeinken is más mada-
rak, így gyakran varjúfélék fészkeit 
foglalja el, melyek az utóbbi időkben 
szintén beköltöztek városainkba, de 
találtak már fehér gólya fészkében is 
erdei fülest. Egyre több alkalommal 
költ lakótelepek emeleti balkonládá-
iban, illetve erkélyein. A közeli fákra 
kimászó fiókák messzehangzó sípo-
lása (eleségkérő hangja) miatt a la-
kók sokszor panaszkodnak. Ilyenkor 
a fiókákat szelíd módszerekkel más, 
távolabbi fákra kell átterelni.

A telelő bagolycsapatok gyakran 
húzódnak be a települések parkjaiba, 
ahol örökzöld vagy lombhullató fá-
kon pihennek napközben. Ebben az 
időszakban nagyon fontos a csapatok 
nyugalmának, zavartalan pihenésé-
nek biztosítása. Telelésüket előse-
gíthetjük egy egérvár létesítésével 
is. Ez egy mesterségesen kialakított, 
például nem használt deszkákból 
összeállított tereptárgy, amelybe a 
rágcsálók által kedvelt magvakat kell 
tenni. Ez odavonzza a rágcsálókat, 
majd egy idő után a környék baglyai 
is megjelennek és táplálékot találnak.

A természetes költőhelyek hiányában 
az erdei fülesbagoly is jól telepíthető 
mesterségesen. Szívesen elfogadja a 
műfészkeket, költőládákat. A fész-
kes fát fészekvédő palásttal tudjuk 
megvédeni a kisragadozóktól, első-
sorban a nyesttől és a nyuszttól, me-
lyek gyakran pusztítják el a bagoly-
fészekaljakat.

A bagolyfiókák még teljes röpképes-
ségük elérése előtt szétmásznak a 
környéken, és gyakran leesnek a fá-
ról. Ebben az időszakban sok fióka 
kerül be állatkertekbe vagy madár-
menhelyekre. Ilyenkor a legtöbb, 
amit tehetünk, hogy a megtalálás 
helyszínének közelében, egy nyugal-
masabb helyre visszük, és ott tesszük 
fel egy fára. A bagolyfiókák számára az 
a legjobb, ha a saját szüleik nevelik fel és 
tanítják meg vadászni…

Andrési Pál
biológus

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

A rokon réti fülesbagoly

Bagolyköpet pocokcsontokkal
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Az Iparművészeti Múzeum kiállítása a Várkert Bazárban a design és a különböző technikák iránt 
érdeklődők számára kínál betekintést a jelenleg rekonstrukciós munkák miatt zárva tartó intézmény 
színfalai mögé, az ezredfordulú óta a gyűjteménybe került, illetve az utóbbi két évtizedben restaurált 
tárgyakon keresztül. Gondos válogatás által 200 darab került a kiállítótérbe: a mindennapi élet 
eszközeitől a szakrális tárgyakon át az autonóm műalkotásokig, amelyek különböző korszakok és 

kultúrák emlékei, a XVII. századtól a jelenkorig, Magyarországtól a Közel-Keletig.

AZ IPARMŰVÉSZETI  MÚZEUM ÚJ SZERZEMÉNYEI

SZUBJEKTÍV
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intézmény gyűjtőköre is gazdago-
dott, hiszen az ikongyűjtés egyik 
fontos hazai színhelye lett. A XIX. 
századból származó, kézi csomózással 
készült mudzsur imaszőnyeg kapcsán 
a tárlat rendezői emlékeztetnek arra, 
hogy egyik kultúra szakrális tárgya 
egy másik közegbe átkerülve profán 
használatúvá válhat: ekként a tárgytípus 

eredeti vallásos tartalma helyett de-
korációs értéke miatt vált kedvelt da-
rabbá a keresztény országokban. 

A Közel-Keleten nem csak vallási 
célra szánt imaszőnyegek készültek. 
Különös kontrasztot jelent a terem-
ben látható három afgán háborús 
szőnyeg, melyeknek célja a térségben 
zajlott konfliktusok áldozatairól való 

A kiállítás a múzeum gyűjtemé-
nyének sokszínűségét igyek-
szik bemutatni, a teljesség igé-

nyére való törekvéssel. Ennek ellenére 
a kiválasztott műtárgyak mégis egyfaj-
ta szubjektivitást tükröznek, amire a 
kiállítás címe is utal, egyszersmind il-
lusztrálva az egyén szerepét a gyűjte-
ményezési koncepció meghatározásá-
tól kezdve, a restaurációs folyamat 
döntésein át a kiállítási szelekcióig.

Az első terembe érkezve változatos 
formájú, alakú és funkciójú tárgyak so-
kasága fogadja a látogatókat: karácsony-
fadíszek, Rubik Ernő logikai játékai, 
köztük a bűvös kockával, társasjátékok, 
valamint geometrikus üveginstallációk 
és egyéb önálló alkotások. A kiállítás 
rendezői lehetőséget nyújtanak a rajzol-
ni vágyók – közöttük a kisebbek – szá-
mára is, hogy a tárlaton bemutatott da-
rabok stilizált, papírból készült ábráit 
kiszínezzék saját fantáziájuk szerint. 
Ezután az egyéni elképzelés digitálisan 
összevethető az eredeti darabokkal egy 
multimédiás eszköz segítségével.

Szakrális vagy profán?
Tovább haladva szakrális tárgyak egy 
csoportja található: képek, szobrok, 
valamint egy XVII. századi, finom 
kidolgozású, elefántcsontból faragott 
Madonna. Az elmúlt évszázadban az 

Az Iparművészeti Múzeum Textil- és Viseletgyűjteményében 188 leltári tételt tesznek ki a 
különböző korszakokból származó lábbelik

Kortárs üveginstalláció
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megszervezése?” „Pontosan mi a porce-
lánfajansz vagy a méltán híres eozin?” 
„Melyik a kiállítás legrégebbi műtár-
gya?” „Mióta fehér a menyasszonyi ru-
ha?” „Milyen végzettségű emberek dol-
goznak egy művészeti múzeumban?” – 
a tárlat igyekszik választ adni a látoga-
tókban felmerülő gondolatokra, melyre 
az oldalfalakon elhelyezett, kör alakú 
táblák elforgatásával nyílik lehetőség. 
A megoldás frappáns, hiszen az érdeklő-
dő azt a kérdés nyitja ki, amely számára 
relevanciával bír, így az információszer-
zés interaktívvá és személyessé válik.

Szintúgy modern szemléletet tükröz 
az első emelet végén található digitális 
installáció. Az elsötétített térbe lépve 
egy színes darabokból álló animációt 

megemlékezés volt. A harcok 1979–
1989 között több mint egymillió afgán 
életét követelték. A hagyományos tech-
nikával készült tárgyak kidolgozása 
egyszerű, az ország térképe mellett sze-
repelnek rajtuk az időszak jellegzetes 
fegyvereinek stilizált ábrázolásai: Kalas-
nyikov gépkarabélyok, vállról indítható 
rakétavetők, gránátok, harckocsik és 
páncélozott csapatszállítók, valamint 
harci helikopterek és lopakodó repülők.

A sokszorosított grafika tárgykörébe 
tartozó színes vivát szalagok szintúgy a 
hadviselés világához köthetők, ugyanis 
ezek az Osztrák-Magyar Monarchia 
első világháborús hadisegélyezésének 
tárgyi emlékei. Mellettük állították ki 
az ex libriseket (könyvjegyeket), ame-
lyek tulajdonosok (személyek, vagy 
gyűjtemények) azonosítására szolgál-
tak. Az Iparművészeti Múzeum Adat-
tára közel 70 000 ex librist számlál, 
amely a világ egyik legnagyobb kollek-
ciója. A nyomtatott illusztrációk is a 
grafikus alkotások csoportjába tartoz-
nak, melyekből a szomszédos tárlóban, 
válogattak. Maguk a könyvek is 
értelmehetők múzeumi tárgyként, me-
lyek értékéhez a tipológia, a képek és a 
kötés egyaránt hozzájárul. Könyvmű-
vészeti szempontból akkor is lehet meg-
őrzésre érdemes egy tárgy, ha irodalmi, 
vagy tudományos tartalma (már) nem 
jelent különösebb értéket. A múzeum 
4500 példányt őriz, amelyek könyvkö-
tészeti jelentőségük miatt is kiemelkedő 
alkotásoknak tekinthetők.

„Hogyan használták az imaszőnyeget?” 
„Mennyi ideig tart egy rekonstrukciós fo-
lyamat, vagy éppenséggel egy kiállítás 

vetítenek. A folyamatos mozgásban 
lévő darabok egy kar meghúzása 
után egy-egy olyan műtárggyá áll-
nak össze, amely a kiállítótérben 
szemrevételezhető.

Kulisszatitkok
A múzeumi működés kulisszái mö-
gé enged betekintést egyes tárgyak 
restaurációs eljárásának bemutatása. 
A XVI–XVII. századi, bőrből ké-
szült, míves török fejfedő, valamint 
az ahhoz tartozó alkarvért, további 
amGundel-tál melletti tablók segítsé-
gével az érdeklődők tájékozódhatnak 
ezen tárgyak felújításának főbb lépé-
seiről, eljárásairól és technikáiról. 
A különböző tárgytípusokra és anya-
gokra szakosodott gyűjteményekben 
zajló állagmegóvó munkálatok kisfil-
mek formájában is megtekinthetők.

A következő emelet első terme kü-
lönböző korszakokból származó búto-
rokat és designtárgyakat foglal magá-
ban. A tágas bemutatótérben körül jár-
hatóvá tették a kiállított darabokat, 
melyeket a színesre festett falfelületek 
is gondosan kiemelnek, segítve azok 
érvényesülését. Nem enteriőröket ren-
deztek be, hanem kontextusukat nél-
külöző bútorokról van szó (például 
üres álló tálalószekrény, üveges vitrin 
stb.), így az alkotások tisztán, eredeti 
formájukban láthatók. Mivel külön-
böző korszakokból származó szerze-
mények kerültek egymás viszonylagos 
közelségébe, szembetűnő, mennyire 
különböző koncepciók érvényesültek 

Interaktív digitális installáció
(A SZERZŐ FELVÉTELEI)

Az első emeleti kiállítótér részlete
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megalkotásukkor: néhol a dekorációs 
szempont dominál, másutt a funkcio-
nalitás, míg egyik példány összetett 
elemekből áll, a másik az egyszerű, le-
tisztult formát részesíti előnyben. 

Az utolsó helyiségbe lépve a látogató 
megtapasztalhatja, hogy a bámulatos 
színű Zsolnay kerámiák mellett a má-
zak színminta-lapjai is megőrződtek, 
hiszen ezek jelentik a megvalósult 
művészi elgondolás hátterét, egy-
szersmind gyártási- és technológiai 
jelentőséggel bírnak. A pompás tex-
tíliák között a magyar díszviselet 
emelkedik ki. Ez az öltözéktípus 
V. Ferdinánd 1830. évi pozsonyi ko-
ronázásakor alakult ki, majd az 
1860-as évektől elválva a minden-
napi élettől az ünnepségek fontos 
elemévé vált. Kedveltek maradtak 
egészen az 1940-es évekig, hatásuk 
a rendszerváltozás óta is tetten érhe-
tő. A viselet elsősorban férfiak köré-
ben terjedt el, akik XIX–XX. század 
gazdasági-, társadalmi-, politikai és 
szellemi életében vállaltak szerepet. 
A magyar díszviselet több elemből 
állt: dolmányból, kabátból, menté-
ből, felsőkabátból, zsinórövből, 
magyar nadrágból, tollforgóval és 
madártollal ékesített fövegből, il-
letve csizmából. Ezt egészítette ki 
számos egyéb ékszer és tárgy: kard 
és sarkantyú, valamint mentekötő és 
kardkötő, továbbá ötvösművek. A ki-
állított, bordó alapszínű, nercprémmel 
szegélyezett öltözet Csapó Loránd 
(1862–1914) pomázi járási főszolgabíró 

tulajdonában állt, aki rövid ideig 
Pest–Pilis–Solt vármegye alispáni 
tisztjét is betöltötte. 

Becses tárgyak
Az iparművészeti múzeum elsődlege-
sen olyan tárgyakat gyűjt, amelyeket 
saját korszakukban gondolkodása sze-
rint kiemelkedő értéket jelentettek. 
A szubjektivitás szerepe ebben a vo-
natkozásban is tetten érhető: az hogy 
mi számít becsesnek kultúránként és 
időszakonként különbözhet, viszont a 
felhasznált nyersanyag értéke, az al-
kalmazott szaktudás és a készítésbe 
fektetett idő mindenképpen fontos 
szempontot jelent. Ezzel szemben az 
esztétikai érték, az innováció, vagy a 

kivitelezés igényességének megíté-
lése eltérő lehet. Az Iparművészeti 
Múzeum gyűjtőkörébe magyar vo-
natkozású és külföldi tárgyak egy-
aránt tartoznak, a középkortól nap-
jainkig. Az intézmény kutatói a mű-
tárgyak készítése mögötti kérdésekre 
keresik a választ, rámutatva azok törté-
nelmi, stílustörténeti, készítéstechnikai, 
funkcionális és eszmetörténeti jelentő-
ségére, felfedezve az egyes darabok 
alkotóit, birtokosait és kapcsolatait. 

A mai kor embere számára is szub-
jektív egy-egy tárgy megítélése. Míg 
számos jobb sorsra érdemes ipartörté-
neti emlék lomként kallódik valahol, 
addig néhány darab megbecsült stá-
tusnak örvend: értékük fontos lehet 
például egy család számára, akik relik-
viaként tekintenek ezekre, viszont 
másoknak akár értéktelennek tűnhet-
nek.  A látszólagos ellentmondás felol-
dására a tárlat rendezői megadják a le-
hetséges választ: a műtárgyak alapo-
sabb megismerése és bemutatása révén 
több érdeklődő tud kapcsolódni ezek-
hez a darabokhoz, akik számára így 
ezek értékké válnak. A folyamat 
visszafelé is érvényes: minél több ra-
jongója van egy iparművészeti vagy 
ipartörténet tárgynak, annál nagyobb 
eséllyel kerülhet be a múzeum gyűj-
teményébe azzal a céllal, hogy meg-
őrizzék az utókor számára.

A kiállítás 2020. január 31-ig te-
kinthető meg a Várkert Bazár Test-
őrpalotájában.

KozáK-Kígyóssy  
szabolcs lászló

történész

A második emeleti kiállítótér részlete

Egy alacsony szekrény díszített részlete
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A Fehér-sziget az Északi-
szigettől keletre, mintegy 
50 kilométerre a Bőség-öble 

(Bay of Plenty) partjaitól emelkedik a 
tenger szintje fölé. A szárazföldről 
szinte állandó gázfelhőbe burkolózó 
elnyúlt sziget misztikus látványt 
nyújt. Bár látható része egy csupán 
2 kilométer átmérőjű sziget, annak 
alapzata egy 16 x 18 kilométeres ellip-
szoid alakú vulkánóriás, mely egy kö-
rülbelül 1600 méter magas vulkáni 
kúpot alkot, ám abból mindössze 
320 méter emelkedik a tengerszint fölé.

A mai sziget két, egymásra települő 
vulkáni felépítményre bontható: a 
belsejét egy lapos fenekű kráter al-
kotja, melynek felszíne szinte állan-
dóan változik a kráterben működő 
szolfatárák, fumarolák és hévforrá-
sok hatására, ezek folyamatosan „alá-
ássák” az amúgy meredek kráterfa-
lat, gyakori kőomlásokat előidézve. 
A mai kráter alig 30 méterrel van a 
tenger szintje felett, benne több ki-
sebb krátert, kúpot lehet felismerni. 
Legmélyebb pontján erősen savas krá-
tertavat láthatunk leginkább, de a 

VULKÁNTRAGÉDIA ÚJ-ZÉLANDON

KÓDOLT KATASZTRÓFA

vulkán életében többször is megfi-
gyelhető volt teljes kiszáradása. Mivel 
a kráter belseje szinte folyamatosan 
változik, annak aktuális geomet-
riájáról csak az utóbbi évtizedben 
kifejlesztett megfigyelőrendsze-
rek segítségével kaphatunk pon-
tos képet. A sziget legnyugatibb 
kráterrészében, melyben még a leg-
szárazabb időszakokban is látható 
zavaros víz, különösen magas hő-
mérsékletű, akár 60 Celsius-fokos, 
erősen savas krátertó a megszokott 
látvány. 

Akár egy túlfűtött gőzkazán
A vulkán születéséről nagyon keve-
set tudunk, bár annak legidősebb, 
főleg lávadóm és lávafolyás eredetű 
kőzetei több százezer éves múltat 
idéznek. A kőzetek legtöbbje andezit 
és dácit. Mindkét kőzettípus lomha, 
sűrűn folyós magmából származik, 
melyek olyan ásványösszetétellel szi-
lárdulnak meg, hogy erősen savas, 
nedves közegben gyorsan és igen vál-
tozatosan mállanak, így egy fölöt-
tébb instabil vulkáni felépítményt 

hoznak létre. A vulkánsziget meg-
figyelése az 1960-as évektől kezd-
ve fokozódott: szeizmikus mérő-
rendszereket telepítettek, a szol-
fatárák, fumarolák és hévforrások 
kémiai összetételét legalább havon-
ta kezdték mérni, mely mérések gya-
korisága néhány napra rövidült az 
utóbbi időben. Ezenfelül több olyan 
mérőberendezés is került a szigetre, 

2019. december 9-én 14 óra 11 perckor mint egy kukta, felrobbant az új-zélandi Fehér-sziget, szinte 
esélyt sem adva az épp a kráterben tartózkodó 47 turistának a menekülésre. A robbanás következtében 
5 ember azonnal életét vesztette. A több tucat sebesült közül néhányan még a menekülés közben vagy 
a súlyos égési sérülések miatt a kórházban hunytak el, ezzel cikkünk nyomdába adásáig, december 
18-ig 16-ra emelkedett az áldozatok száma. A katasztrófa rávilágított arra, hogy milyen veszélyes is 
egy aktív vulkán kráterébe turistacsoportokat engedni, még akkor is, ha a lehetőségekhez képest a 
vulkanológiai megfigyelőrendszereken keresztül szinte élő adásban követhetjük e veszélyes vulkán 
minden lélegzetét. E tragédia alapjaiban fogja megváltoztatni nemcsak Új-Zéland, de a világ többi 
vulkánjára vonatkozó katasztrófakezelési stratégiát is, és fontos kérdéseket vet fel az egyre népszerűbb 

vulkáni kalandturizmus fenntarthatóságát illetően.

1.
rész
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is képesek sokáig megrekedni, folya-
matos hőt produkálva fűteni a vulkáni 
felépítmény felső részét. 

A Fehér-sziget azonban egy különle-
ges hely, melynek vulkáni felépítmé-
nye vízzel átjárt, hisz nagy része a ten-
gerben áll, így a sekély mélységben 
megrekedt magma sokáig képes azt 
felfűteni, komplex és nagy méretű hid-
rotermális rendszert kialakítva, amely-
nek egy része látványos hévforrásként 
látható a kráter belsejében. Nos, ez az, 
ami nagyjából előrejelezhetetlen prob-
lémát jelent, hisz a gyorsan málló kő-
zetek agyagásványban gazdag részei, 
amikor azok éppen kiszáradnak, el-
lenálló fedőrétegeket hozhatnak létre, 
lefojtva a túlfűtött „gőzerőművet”. 
Amint a lefojtó rétegek megrepednek, 
a hirtelen kitáguló gőz akár 1700-szo-
ros térfogatnövekedésre is képes, vá-
ratlanul szétvetve mindent. 

Éppen az utóbbi, freatikus típusú ki-
törések lettek egyre gyakoribbak az 
1976−2000-es ciklust követő idő-
szakban. 2012-ben és 2013-ban több 
freatikus kitörés is megzavarta az ak-
korra beinduló vulkánturizmust. 
Ezek között akadtak olyanok is, me-
lyek egy kisebb lávadóm benyomulá-
sával voltak kapcsolatosak, és inkább 
freatomagmás kitöréseknek kell te-
kinteni azokat, mint freatikusnak. 

A legnagyobb robbanásos kitörések 
2012. augusztus 5-én és 2013. októ-
ber 11-én és 20-án történtek. Hatal-
mas vulkáni bombákat repítettek a 
magasba: közülük több mérete akár 
egy autóé, míg a legtöbb bomba 

ökölméretű volt, s szinte teljesen bete-
rítette a kráter egészét, melyet akko-
riban már rendszeresen turisták láto-
gattak. A kirepített bombák mellett 
piroklaszt torlóárak is befedték a krá-
ter talpát, sőt a kitörési ponttól legtá-
volabb eső kráterfal feléig felcsaptak 
− úgy 150 méter magasságba is fel-
szaladt egy-egy ilyen torlóár.

Ezek az események voltak az első fi-
gyelmeztető jelek, hogy a vulkántu-
rizmus veszélyben van, s komolyabb 
szervezés és felkészülés szükséges egy 
jövőbeli kitörés esetére. Bár kiépítet-
tek egy megfigyelőrendszert, sem-
milyen terv nem született a turisták 
fokozottabb biztonságára, illetve 
esetleges evakuálására, melyet a vul-
kántúrákat szervező turisztikai iro-
dák magukévá tehettek volna. Mivel 
az ilyen freatikus és freatomagmás 
robbanásos kitörések előrejelzése le-
hetetlen, a katasztrófa kódolva volt. 
Több vulkanológus is jelezte évekkel 
ezelőtt, hogy itt nagy baj lehet, de ér-
demi lépés a vulkánturizmus kezelé-
sében nem született.

Valós időben elérhető 
információk

Maga a Fehér-sziget a Taupo Vulká-
ni Zóna legészakibb pontja, melytől 
északabbra a Kermadec-szigetek vul-
kánfüzére már teljesen a Csendes-
óceáni-lemeznek az Indo−Ausztrál-
lemez alábukási vonalában kialakuló 
szubdukciós folyamatok eredménye. 
A Taupo Vulkáni Zóna ennek déli 
folytatása, ahol a szubdukciós vonal 

melyek több kamera segítségével  és 
valós időben is képesek rögzíteni az 
eseményeket.

A sziget vulkanizmusának leginten-
zívebb szakaszát 1976 és 2000 közé te-
szik, amikor többé-kevésbé folyama-
tos volt a kitörés, a tűzhányó szinte 
minden nap finoszemcsés vulkáni ha-
mut is produkált. Ebben az időszakban 
többször is megfigyelték, hogy a sziget 
éjjelente narancsszínbe borult, jelezve, 
hogy a kitörések során forró magma is 
a felszínre került, és annak gáztartal-
ma − szétrobbantva a kijutó magmát 
− izzó vulkáni hamuban gazdag fel-
hőbe burkolta a szigetet. Akadtak 
olyan napok az idő tájt, amikor a 
Fehér-sziget tűzijátékszerű, a névadó 
olasz vulkánon látható, ezért Stromboli-
típusúnak nevezett kitörésekkel káp-
ráztatta el a vulkanológusokat. 

Ugyanezen időszakban gyakori ese-
mény volt, hogy a kitörések hirtelen 
hevessé váltak, és szürke, gomolygó 
kitörési felhőket produkáltak. E felhők 
nyaki részén gyakran megfigyelhető 
volt a kráter talpán gyorsan mozgó 
torlóár, jelezve, hogy a robbanásokat 
sokkal inkább a magma és a nedves 
vulkáni kráterben található víz robba-
násos kölcsönhatása okozta. Az ilyen, 
freatomagmásnak nevezett vulkánkitö-
rések során a magma és a víz közvet-
len találkozásakor hirtelen keletkező 
és kitáguló túlfűtött gőz okozza a rob-
banást. Magmáiról kiderült, hogy 
azok kémiai értelemben véve szárazak 
és igen magas hőmérsékletűek, így el-
vileg a felszín alatt sekély mélységben 

A Fehér-sziget legöregebb része is egykori robbanásos kitöréseket idéz
(NÉMETH KÁROLY FELVÉTELEI)

Az alig 500 méter széles krátertalapzat a turistaösvényekkel A nyugati aktív krátert erősen savas, forró tó töltötte ki 2017-ben

Az állandóan megújuló kénforrások, 
szolfatárák látványa vonzza a turistákat
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Mindemellett a fokozott turizmus ré-
vén, a látogatóktól napi szintű informá-
ciók születnek a fumarola-tevékenység 
vizuálisan érzékelhető változásairól. 
A szigetre 2013-at követően évente leg-
alább 13 500 turista tette a lábát. Több-
ségük valódi „adrenalinturista”, akik-
nek a vulkánlátogatás az új-zélandi 
bungy jumpinggal, ejtőernyős ugrá-
sokkal vagy a különleges veszélyspor-
tokkal egyenértékű napi eseményként 
szerepelt az amúgy csillagászati összegű 
programok sokaságában. A turista-
programok bevezetőjében ugyan a lá-
togatók tájékoztatást kapnak, azok sú-
lyát legtöbbjük fel sem foghatta, legin-
kább azért, mert olyan helyekről jön-
nek, mint például Magyarország, ahol a 
vulkanizmus távoli, misztikus, félelme-
tes, de vonzó esemény képeként él a 
gondolatukban (szinte minden terepbe-
járásunkon találkoztunk magyar turis-
tákkal, kész csoda, hogy most épp nem 
volt senki hazánkfia a túrán). Részlete-
sebb, tervszerű forgatókönyv egy vá-
ratlan eseményre voltaképpen mind a 
mai napig nem létezik…

Az 1914-es történet 
megelevenedik

Halálos áldozatokkal járó vulkáni ese-
mény nem példa nélküli a Fehér-sziget 
esetében, azonban a korábbi, 1914-ben 
bekövetkezett tragédiát a meredek krá-
terfal összeomlását követő csuszamlás 

mögött kialakuló széthúzó tektoni-
kai erők egy riftesedési vonalat al-
kotnak, több tucat vulkánt létrehoz-
va, melyek között a legismertebbek 
a Taupo-kaldera, a Tarawera-vulkán, 
illetve a Fehér-sziget.

Az említett lemeztektonikai körül-
mények tekintetében nem véletlen, 
hogy Új-Zélandon az egyik leginkább 
megfigyelt vulkánok közé tartozik a 
Fehér-sziget: a webkamerák felvételei, 
a vulkáni rengések szeizmikus adatai és 
a felszíndeformáció bárki számára va-
lósidőben elérhető az Új-zélandi Geológi-
ai Szolgálat (GNS Science) weboldaláról 
(https://www.geonet.org.nz/). Ezen-
kívül távérzékelés segítségével mérik a 
kén-dioxid-kibocsátást, valamint rend-
szeres helyszíni geofizikai mérésekben 
és további gáz- és vízminták gyűjtésé-
ben merül ki a vulkán megfigyelése. 

okozta, minek következtében a 
kénfeldolgozómű és a munkások lak-
helye szinte teljesen megsemmisült, 
12 kénbányász életét kioltva. A kráter 
fenekén tapasztalható 5−10 méter ma-
gas, vulkáni törmelékből álló buckák és 
a móló melletti rozsdás épületmaradvá-
nyok mementóként őrzik az egykori 
esemény emlékét. A korábbi látogatása-
ink során ironikus és egyben elgondol-
kodtató volt hallani az egykori tragikus 
történetet túravezetőnktől, Hayden 
Marshall-Inmantól, aki a Fehér-szigetet 
leginkább ismerő, azt tisztelő személyi-
ség volt. Sajnos, 2019. december 9-én ő 
is életét veszítette, és úgy tűnik, a szere-
tett vulkánja meg akarja őrizni a testét, 
hisz eddig még nem került elő – ezzel ő 
is szomorú legendává válik.

Az 1914-es katasztrófa történetét hall-
gatva, alig 500 méterre az aktív kénfel-
hőt kilövellő krátertől, ahol a kénfeldol-
gozó üzem masszív beton és acéltömb-
jei az akkori vulkáni csuszamlás követ-
keztében papírszerűen összegyűrt 
állapotban, vulkáni törmelékkel befed-
ve láthatók, mindig is komolyan elgon-
dolkodtattak, hogy mennyire vállalha-
tó ez a típusú vulkánturizmus. Geoló-
gusszemmel az már csak hab a tortán, 
hogy ugyanezen a helyen kitűnően lát-
ható szelvényben tárul fel az egymásra 
települő hamurétegekben egy olyan 
vulkáni történet, amelyben néhány 
éves, évtizedes gyakorisággal heves 
erejű kitörések szerepelnek, melyek az 
egész látogatott krátertalpat befedhet-
ték. A kérdés természetes: mennyire le-
hetünk biztosak abban, hogy nem lesz 
hasonló? S ha lesz, képesek lennénk e 
menekülni? 2019. december 9-e szo-
morú választ hozott…

Következik két hét múlva: Ha a veszé-
lyességi skála kitörést jelez.

Németh Károly vulkanológus
Massey Egyetem, Új-Zéland

KósiK szabolcs vulkanológus
Massey Egyetem, Új-Zéland

 WHAKĀRI, A FELTŰNŐ

A Fehér-sziget (angolul White Island) neve helyi maori nyelven Whakāri, jelentése nagy-
jából a „jól látható”, „feltűnő” vagy „látszódni akaró”. A helyes és teljes maori elnevezés, 
a Te Puia Whakaari már sokkal inkább a sziget vulkáni eredetére utal, s annyit tesz: „Drámai 
Vulkán”. A szigetet sokszor Új-Zéland egyik legaktívabb vulkánjaként említik, kifejezve azt, 
hogy szinte állandó aktivitást mutat, amióta csak ember él Új-Zélandon. Több maori legenda 
is kapcsolódik hozzá, melyek közül az egyik szerint Ngatoro-i-rangi, a maorik egyik legfon-
tosabb spirituális vezetője Polinézia szívéből, Hawaiiról úton délnek, éppen Whakāriról hoz-
ta a tüzet az Északi-sziget közepén emelkedő Tongariróhoz. Egy másik, talán jobban ismert 
legenda szerint Whakāri a tengerből emelkedett a felszínre, miután Maui, a polinéz isten vá-
ratlanul olyan erős tüzet érintett meg véletlenül a semmi közepén, a mai új-zélandi szigetek 
felé tartó útja során, hogy hirtelen a tenger mélységébe kellett vetnie magát fájdalma csilla-
pítására. Erre Whakāri pont ezen a helyen egyszer csak kiemelkedett a tengerből. Ezenfelül 
számos más kevéssé ismert legenda is él a maori mitológiában, melyek mindegyikének kö-
zös vonása, hogy valami erős, forró és váratlan, meglepetést okozó erő kapcsolódik a hely-
hez és a szigethez.  Éppen ezért, a helyi őslakosok szemében Whakāri egy tabu hely, létük 
egyik fontos mitológiai eleme, a saját lelki világukban kitüntetett helyen áll, így annak láto-
gatása csak nagyon különleges esetekben lehetséges számukra, illetve a szigetet lakhatat-
lan helynek minősítik. Az elmúlt évszázadokban kenukkal leginkább a szigetet ellepő ma-
dárkolóniákat keresték fel, amikor a tengeri madarak vándorlásuk során bizonyos idősza-
kokban kitűnő élelemforrást jelenthettek a környéken élőknek. A sziget körüli mély tengert 
pedig viszonylag könnyen elérhető halászhelyként tartják számon a maorik.

A savas gázok „megeszik” az 1914-ben 
elpusztított kénfeldolgozómű vasszerkezeteit is

In memaoriam Hayden Marshall-Inman 
(a fotó egy 2017-es útunkról készült)
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Induljunk el képzeletbeli sétára egy 
„átlagos” gazdasági erdőben! Mit 
látunk? A fák többsége azonos mé-

retű, egykorú, és az egy-két fő fafa-
jon kívül csak elvétve bukkanhatunk 
rá más fafajokra. Az erdő alja „szép 
tiszta”: kevés bokor, lábon elszáradó 
vagy kidőlt holtfa zavarja meg a lát-
ványt. Sokak számára talán ez tűnik 
a természetes erdőképnek, hiszen ez-
zel találkozhatunk leggyakrabban. 
Az erdőket többfelé megtörik lecsu-
paszított vágásterületek vagy áthatol-
hatatlanul sűrű fiatalosok – ez a lát-
vány talán már az erdőjárók szemében 
sem olyan szívet melengető. Vajon 
mennyire természetes egy ilyen táj?

Napjainkra igazán természetes, em-
beri bolygatások által nem érintett őser-
dők Európában már csak igen kicsiny 
foltokban maradtak fenn. Ha azonban 
eljutunk egy ilyenbe, megdöbbentően 
más látvány fogad, mint a legtöbbünk 
számára közismert gazdasági erdők-
ben: az egész erdő vadregényesebb, 
„rendetlenebb”, hiszen tele van álló 
vagy kidőlt, a korhadás különböző fázi-
saiban lévő holtfával, a zárt lombozatot 
pedig kisebb-nagyobb felnyílások, 
szakszóval lékek szakítják meg. Általá-
ban többféle fafajt találunk, a fák mére-
te pedig változatos: kis területen belül is 
előfordulnak csemeték, közepes mére-
tű fák és óriási böhöncök. Helyenként 
cserjés foltokkal is találkozhatunk, és 
gyakran bukkanunk furcsa, szabálytalan 

alakú vagy odvas fákra. A fafajok vál-
tozatossága és az erdő szerkezetének 
sokfélesége első látásra is szembetűnő. 
Tudományos vizsgálatokkal azonban 
az is kimutatható, hogy ezekben az er-
dőkben más élőlények diverzitása is 
magasabb. A különböző fafajokhoz 
változatos növényevő fajok, gyökér-
kapcsolt gombák, fán élő moha- és zuz-
mófajok kötődnek. A cserjésebb foltok-
ban számos madár találhat otthonra. 
Az eltérő sűrűségű lombkoronák alatt 
kialakuló változatos fényviszonyok 
más és más erdei lágyszárúaknak jelen-
tenek kedvező körülményeket. A holt-
fák, furcsa alakú fák mikroélőhelyei 
(odvak, törött ágak, sérült kéregrészek, 
kikorhadt üregekben megülő víztó-
csák, gyökerek közti zugok) számos ál-
latnak nyújtanak búvóhelyet. A magas 
biodiverzitás a kulcsa annak is, hogy a 
természetesebb erdők többféle öko-
szisztéma-szolgáltatást nyújtanak a tár-
sadalom számára. Tudományos vizsgá-
latok igazolták, hogy ezeknek az er-
dőknek a természeti katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképessége is nagyobb. 
Mi az oka, és szükséges-e, hogy ennyi-
re eltérjenek egymástól a gazdasági és a 
természetes erdők?

A vágásos gazdálkodásról
Közel 200 évvel ezelőttig az erdők hasz-
nálata szabályozatlan módon történt. 
A fákat a faanyagigénynek megfelelően 
vágták ki, többnyire sarjaztatták, 

közben pedig az erdőket sokfelé legel-
tették, illetve más módokon hasznosí-
tották (pl. erdei termények gyűjtése, 
szénégetés). A népesség és az igények 
növekedésével ez a folyamat az erdők 
kizsigereléséhez vezetett. Ennek meg-
oldására születtek az első erdőtörvé-
nyek, melyek az erdőket erdőrészle-
tekre osztották, meghatározták az ál-
lományok vágáskorát és felújítási köte-
lezettséget szabtak ki a levágott 
erdőkre. Az így létrejött vágásos 
gazdálkodás a mai napig Európa-
szerte a legelterjedtebb gazdálkodási 
mód. Ennek leggyakoribb módszere 
szerint egy erdőrészletet egy lépésben 
vagy 1-2 bontóvágás után vágnak le. 
A folyamat végén vágásterület keletke-
zik, amely az erdei életközösségek szá-
mára a körülmények drasztikus meg-
változását jelenti. Eltűnik az élőhely-
ként, búvóhelyként, táplálkozóhelyként 

A FOLYAMATOS ERDŐBORÍTÁST FENNTARTÓ GAZDÁLKODÁSRÓL

FÁT IS VÁGJUNK, DE AZ 
ERDŐ IS MEGMARADJON
Erdeink az emberi társadalmak számára évezredek óta elsősorban faanyagtermelő szerepet töltenek 
be. Az ipari és tűzifa iránti igény mai, modern világukban sem csökken. A globális környezeti változá-
sok korszakában élve azonban egyre jobban felismerjük a biodiverzitás megőrzésének szükségessé-
gét is, a növekvő városi lakosság pedig kellemes kikapcsolódást nyújtó kirándulóerdőkre is vágyik. 
Mindeközben egyre gyakrabban érkeznek hírek természeti katasztrófáktól pusztuló erdőkről, hegyek-
ből lezúduló árvizekről, klímaváltozás okozta károkról. Hogyan lehet harmonizálni és fenntartható 
módon kielégíteni az erdők kapcsán felmerülő összetett gazdasági, közjóléti és természetvédelmi 
igényeket úgy, hogy közben az erdők stabilitását, ellenállóképeségét is megőrizzük? A választ a folya-

matos erdőborítást fenntartó gazdálkodásban érdemes keresni.

Elegyes őserdő állományképe



léptékű lékdinamika keretében zajlik: 
egy-egy fa elöregszik vagy megbe-
tegszik, kidől, és a helyén keletkező 
kis lékben felcseperedik az újulat. 
Az idők során újabb és újabb lékek 
nyílnak, de körülöttük folyamatosan 
jelen van a zárt erdő is. A lékdinamika 
néhány száz négyzetméteres léptéké-
hez viszonyítva a vágásos gazdálko-
dás során jóval nagyobb, több hektár-
nyi területen történik a fakitermelés.

E megfontolások alapján született a 
gondolat, hogy egy olyan erdőművelé-
si rendszer, melynek térléptéke az er-
dők természetes dinamikájához jobban 

szolgáló lombsátor. A vágásterületek 
mikroklímája jóval szélsőségesebb, 
mint a zárt erdőké, amit az erdei élőlé-
nyek jelentős része rosszul tűr. Az erdő 
felújítása mesterségesen vagy a termé-
szetes újulatra alapozva, ápolási és tisz-
títási munkák hosszú során át történik. 
Előbb fiatalosok keletkeznek, amelyek 
sok élőlény számára a sűrűségük, sö-
tétségük miatt kedvezőtlenek, majd 
ahogy felnő az állomány, eljutunk a 
fentebb említett homogén, egykorú, 
szegényes szerkezetű erdőkhöz. 

Mindez tehát azt jelenti, hogy a vá-
gásos gazdálkodás faanyagtermelési 
szempontból fenntarthatóságot ho-
zott ugyan, az erdei biodiverzitás te-
kintetében azonban ez már jóval ke-
vésbé igaz. Sajnos ma már egész Euró-
pa léptékében igen kevés az olyan er-
dő, amely gazdálkodástól mentes 
lenne. Bár elengedhetetlen, hogy 
ezeket a természetes erdőmaradvá-
nyokat továbbra is megőrizzük a 
maguk érintetlenségében, az erdei 
biodiverzitás fenntartására ezek nem 
elegendőek. Szükségessé vált olyan 
gazdálkodási módok kidolgozása, 
melyek egyidejűleg, egyazon terüle-
ten képesek biztosítani a faanyagter-
melést és az erdei élővilág megőrzését. 

Egy alternatív irány
Ha megfigyeljük a vágásosan kezelt 
és a természetes erdőket, láthatjuk, 
hogy a legfontosabb különbség a boly-
gatás térléptékében van. A természe-
tes erdők felújulása rendszerint finom 

illeszkedik, kevésbé lenne trauma-
tikus hatású az élővilág számára. 
A 2000-es évektől kezdődően egyre 
jelentősebb területeken indult meg a 
folyamatos erdőborítást fenntartó 
gazdálkodás. Magyarországon erre 
ma külön erdészeti üzemmód, az 
úgynevezett örökerdő gazdálkodás 
keretében van lehetőség. A gyakorlati 
megvalósítás különböző módszerek-
kel történhet, melyek közös tulajdon-
sága, hogy a fakitermelés gyakoribb 
visszatérési idővel, de kis térléptékben 
zajlik. Egy-egy foltban egyszerre csak 
egy vagy néhány fa kivágása történik, 
amelyek helyén – nagy vágásterületek 
helyett – csak kis kiterjedésű lékek ke-
letkeznek. A faanyagtermelés és az er-
dő felújítása nem válik el egymástól 
élesen: a lékekben spontán módon 
megindul a természetes újulat növe-
kedése, így mesterséges telepítésre 
nincs szükség. A lékek méretének, 
alakjának szabályozásával az újulat 
számára kedvezően alakítható a talaj-
nedvesség, illetve a beérkező fény 
mennyisége. Az ápolási munkák is 
leegyszerűsödnek, ami jelentős 
költségmegtakarítást jelent a gaz-
dálkodó számára. Bükkösökben 
szinte teljesen elhagyható az ápolás, 
tölgyesekben szükség lehet az ár-
nyéktűrő elegyfák (elsősorban a 
gyertyán) részleges visszaszorításá-
ra. A rövidebb visszatérési idők mi-
att a folyamatos erdőborítást fenn-
tartó gazdálkodás időben kiegyen-
lítettebb profitot eredményez, ami 

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

A közép fakopáncs igényli az idős, korhadó 
fák jelenlétét, így a hagyományos vágásos 

gazdálkodással kezelt, elhaló fákban szegény 
erdőkből visszaszorul

Lék és vágásterület látképe. Vágásos gazdálkodás során jóval nagyobb területen szűnik meg a lombsátor borítása.
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különösen magánerdők esetében fon-
tos szempont. A gyakorlatban azon-
ban kihívást jelenthet az erdészek 
számára, hogy ez a fajta gazdálkodás 
a hagyományoshoz képest más 
szemléletet, részletekre való odafi-
gyelést igényel.

A kis térléptékű beavatkozásoknak 
jóval enyhébb az élővilágra gyakorolt 
hatása, hiszen a lékek körül a lombsátor 
borítása folyamatosan megőrződik. 
A kivágott fák helyén is kevésbé lesz-
nek szélsőségesek a körülmények, hi-
szen egy-egy folt a hagyományos vá-
gásterületeknél jelentősen kisebb terü-
letű. Az erdei mikroklíma fennmara-
dása miatt az ilyen fajta erdőkezelés a 
specialista, kizárólag erdei körülmé-
nyek között élő fajokat is kevésbé veszé-
lyezteti. A lékek eltérő korából adódó-
an a felnövekvő faállomány többkorú 
lesz, így változatosabbá válik az erdő 
szerkezete. Az erdei munkák fino-
mabb léptéke lehetővé teszi az elegy-
fák, cserjék, holtfák és más fontos 
szerkezeti elemek megkímélését. 
Mindezek következtében több faj ké-
pes fennmaradni az erdőben, és job-
ban érvényesülhetnek a természetes 
folyamatok. Fontos szempont továb-
bá, hogy nem darabolódik fel az erdős 
táj, így ennek a gazdálkodási módnak 
szinte nincs fragmentációs hatása. 

Az így kezelt erdők többféle öko-
szisztéma-szolgáltatást nyújtanak. 
Az erdőborítás fennmaradásának ta-
laj-, erózió- és árvízvédelmi jelentősé-
ge van. A vágásterületekkel kevésbé 
szaggatott táj látképi szempontból is 
értéket képvisel, árnyas, hűvös mikro-
klímájával pedig kellemesebb lehet a 
kirándulók, erdőben sportolók számá-
ra. Az olyan, ember által extrém mó-
don megváltoztatott élőhelyeken, 
mint a vágásterületek, a klímaváltozás 

hatása különösen szélsőségesen érvé-
nyesülhet. A beavatkozások léptéké-
nek finomítása ezt jól tompíthatja. 
Az elegyes erdők lehetőséget biztosí-
tanak arra is, hogy többféle körül-
ményhez alkalmazkodni képes fafa-
jok is megőrződjenek – így akadhat 
majd olyan faj, amely a megváltozó 
éghajlat mellett is képes lesz túlélni.

Hazánkban jelenleg az erdőterületek 
csekély hányadán zajlik folyamatos 
erdőborítást fenntartó gazdálkodás, 
de aránya magánerdőkben és üzemi 
léptékben dolgozó erdőgazdasági rész-
vénytársaságoknál egyaránt növek-
szik. Számos erdész rendelkezik már 
több évtizedes gyakorlati tapasztalat-
tal, ám a bizonyíték alapú szakmai irá-
nyítás érdekében fontos, hogy tudo-
mányos vizsgálatok is alátámasszák a 
gyakorlati megfigyeléséket. 

Kutatással a természetközeli 
erdőgazdálkodásért

Az Ökológiai Kutatóközpont hat év-
vel ezelőtt indította el terepi kísérlete-
it Pilisszentkereszt mellett, a Pilisi 
Parkerdő Zrt-vel és más partnerinté-
zetekkel szoros együttműködésben. 
A Pilis Kísérlet célja, hogy – nemzet-
közileg publikált tudományos ered-
mények mellett – a gyakorlatban is 
hasznosítható információkkal segítse 
a folyamatos erdőborítást fenntartó 
gazdálkodást. A projektben több kü-
lönféle erdőkezelési beavatkozás erdei 
környezetre és élővilágra gyakorolt 
hatásának vizsgálata zajlik. Egy kí-
sérlet a vágásos gazdálkodás és a lék-
vágás hatásait hasonlítja össze, míg 
egy második azt a méretű és alakú lé-
ket keresi, amely a biodiverzitás és az 
erdő felújulása szempontjából is a leg-
kedvezőbb lehet. Hogy minél teljesebb 
legyen a kapott kép, számos különböző 

élőlénycsoport (lágyszárúak, fásszárú 
újulat, mohák, futóbogarak, pókok, le-
gyek, televényférgek), és ökosziszté-
ma-funkció (lebontás, hernyópredáció) 
megfigyelése is bekerült a célok közé. 
A kísérletek hosszú távra tervezettek, 
de már néhány év után is szolgál-
nak olyan új eredményekkel, 
amelyek hozzájárulnak a gazdál-
kodás alatt álló erdők természetköze-
libbé tételéhez.

Tinya Flóra
biológus

Ökológiai Kutatóközpont

A kutatás a Nemzeti Kutatási és 
Innovációs Alap (K128441, PD123811) 

támogatásával zajlik, eredményei nyomon 
követhetők a https://www.piliskiserlet.

okologia.mta.hu/ honlapon.

Különböző méretű és alakú lékek, illetve zárt lombsátor halszemoptikás felvétele 
a Pilis Kísérletből (A SZERZŐ ÉS FRANK TAMÁS FELVÉTELEI)
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AGYI AKTUALITÁSOK

A z utóbbi 150 évben elképesz-
tő mennyiségű új eredmény 
látott napvilágot a sejtek 

működésével kapcsolatban, így ma-
napság már úgy vélhetjük, hogy át-
látjuk működésük legfontosabb tör-
vényszerűségeit. Tudjuk, hogy a sejt 
összes funkcióját fehérjék látják el, a 
fehérjék előállítására vonatkozó in-
formáció (gének) pedig a sejtmag-
ban lévő DNS-ben raktározódik. 

Bámulatos folyamat
Az emberi sejtek magjában például 
6 és fél milliárd bázispár összhosszúságú 
DNS található, ami több mint 20 000 
gént kódol. A DNS bázissorrendjé-
ben tárolt információ a génkifejező-
dés bámulatos folyamata révén ala-
kul a fizikai világ befolyásolására al-
kalmas formába: a DNS bázissor-
rendje egy mRNS molekulába 
íródik át a sejtmagban, majd kikerül 
a sejttestbe, és itt egy riboszómához 
köt. A bázishármasoknak megfelelő 
tRNS a rajta lévő aminosavat beil-
leszti a riboszómán növekedő lánc-
ba, és így létrejön egy aminosavlánc. 
A lánc hamarosan feltekeredik, ki-
alakul a tényleges fehérje, ami tér-
szerkezetéből adódóan különféle fel-
adatok ellátására képes.

A sejtben zajló összes folyamatot fe-
hérjék kivitelezik. Érdekes azonban, 
hogy szervezetünk sejtjei rendkívül 
különböző feladatok elvégzésére spe-
cializálódtak, mégis mindegyikben 
ugyanaz a genetikai információ van 
jelen. Ezt a látszólagos ellentmondást 

MEMBRÁNPOTENCIÁL 
ÉS GÉNKIFEJEZŐDÉS

az a tény oldja fel, hogy a gének 
kifejeződése egy precízen szabá-
lyozott folyamat: különböző fe-
hérjék fejeződnek ki például egy 
májsejtben és egy idegsejtben, ez 
teszi lehetővé, hogy az egyik 
elektromos jeleket közvetítsen az 
idegrendszerben, a másik pedig a 
megszerzett tápanyagokat raktá-
rozza. A génkifejeződés szabályo-
zását is fehérjék végzik (transz-
kripciós faktorok), méghozzá 
úgy, hogy a DNS bizonyos szaka-
szaihoz kötve akadályozzák, vagy 
éppen fokozzák bizonyos gének 
átírását. Az emberi DNS kb. 8%-
át teszik ki a szabályozásban szerepet 
játszó szakaszok, míg a géneket 
mindössze 2% DNS kódolja.

Az idegrendszer működése
Az idegrendszer működésének 
alapjai is tisztázottak: az idegsejtek 
belsejében és környezetükben eltérő 
az ionösszetétel, így a membránjuk-
ban lévő ioncsatornák kinyílásakor 
ionáramok keletkeznek, megválto-
zik az ionok eloszlása, és ez a válto-
zás tovaterjed a sejt membránján, il-
letve a szinapszisokban ingerületát-
vivők segítségével átterjed a soron 
következő idegsejtre is. Ezek az 
elektromos jelek az idegrendszer 
egyik pontjáról a másikra terjednek 
és így létrehozzák az idegrendszer 
működéséhez köthető jelensége-
ket, mint például a mozgást vagy 
az érzékelést. Az elektromos jelek 
terjedése viszont végső soron azon 

múlik, hogy az adott idegsejt 
membránjában milyen fehérjék 
(ioncsatornák) találhatók, illetve 
például azon, hogy az általa felsza-
badított neurotranszmitter előállí-
tásában résztvevő fehérjékből (enzi-
mekből) mennyi van a sejtben, tehát 
végső soron ezt is a génkifejeződés 
határozza meg.

A tanulás esetében feltehető, hogy 
a membránpotenciál megváltozásai-
tól függő módon kell befolyásolni a 
génexpressziót, hogy az tartósan be-
folyásolhassa a membránpotenciál 
felvehető értékeit, vagyis a sejt inge-
relhetőbbé vagy éppen nehezebben 
ingerelhetővé váljon. Képzeljük el, 
hogy az adott idegrendszer tulajdo-
nosa éppen egy fontos eseményen 
megy keresztül, például megtanul 
egy hangingert egy veszélyforrás-
hoz kötni. Ebben az esetben valószí-
nűleg megerősödik a hanginger és a 

Az idegrendszer működése a benne lévő idegsejtek által létrehozott elektromos jeleken, a membrán-
potenciál megváltozásain múlik. Ahhoz, hogy az idegsejtek ilyen jeleket legyenek képesek produkál-
ni, egy sor speciális fehérjét kell kifejezniük, ahhoz pedig, hogy a jelek terjedésében bekövetkezze-
nek azok a változások, amiket elengedhetetlennek tartunk a tanuláshoz, az idegsejt fehérje-összeté-
telének, vagyis végső soron a génkifejeződésének kell megváltoznia, a rajta kialakult potenciálválto-

zások függvényében. Egy új kutatás ezen folyamat részleteit feszegette.

A génkifejeződés legfontosabb lépései az átírás
(a transzkripció), és a fordítás (transzláció)
(FORRÁS: ALZFORUM, JESSICA SHUGART).
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AGYI AKTUALITÁSOK

így megfigyelhették hogyan alakul 
az NPAS4 kifejeződése a piramis-
sejtek ingerlésének hatására. 

A kutatók azt tapasztalták, hogy az 
akciós potenciálhoz vezető ingerlés 
hatására 15 perccel az ingerlést köve-
tően volt kimutatható mennyiségű 
NPAS4 a piramissejtek dendritjei-
ben, és 90 perccel az ingerlést köve-
tően tetőzött a fehérje mennyisége, 
ami ekkorra már a sejtmagba is be-
került. A membránpotenciált csak 
kisebb mértékben lecsökkentő in-
gerlés hatására már 3 perccel az in-
gerlés után kimutatható volt a 
NPAS4 a dendritekben és 5 perc el-
teltével tetőzött a mennyisége, ké-
sőbb pedig szintén a sejtmagba ke-
rült. Érdekes módon csak az akciós 
potenciálokat okozó ingerlés eseté-
ben lehetett megakadályozni a 
NPAS4 megjelenését a transzkripci-
ót gátló aktinomicin segítségével, 
ami azt jelenti, hogy ebben az 
esetben a fehérje génjének átíró-
dása is szükséges, míg a másik 
esetben feltehetőleg a dendritek-
ben lévő mRNS-ekről szintetizáló-
dik az NPAS4, ami összhangban van 
a megjelenésének gyorsaságával is.

A NPAS4 transzkripció faktor lévén 
a génexpressziót szabályozza, ám eh-
hez az Arnt fehérjecsalád egyik tagjá-
val kell összeállnia, dimerizálódnia. 
A kutatók egy molekuláris biológiai 
eljárás (Western-blot) révén mutatták 
ki, hogy a NPAS4 más-más Arnt fe-
hérjével dimerizálódik amennyiben 
akciós potenciál vagy membránpoten-
ciál csökkenés váltja ki kifejeződését. 
Ennek a ténynek ismeretében vált ér-
dekessé a kérdés, hogy vajon ezek a 
különbző dimerek, különböző gének 
kifejeződésére hatnak-e. A kutatók 
egy olyan eljárást alkalmaztak ennek 
kiderítésére, melynek első lépésében a 
DNS-hez kötődő fehérjéket rögzítik a 
nukleinsavhoz, majd a nukleinsavat 
darabokra törik és különböző fehér-
jékkel borított részeket elválasztják 
egymástól. Végül az adott fehérjéhez 
kötődő DNS-szakaszt felszabadítják 
és megszekvenálják, így kiderül, hogy 
az adott fehérje a genom melyik részé-
hez köt. Azt találták, hogy az akciós 
potenciálok hatására kialakuló 
dimerek olyan gének kifejeződését 

szabályozó régiókhoz kötődnek, ame-
lyek a sejt önfenntartó működéseiben 
fontosak. A membránpotenciált ksiebb 
mértékben megváltoztató ingerlés ha-
tására kialakuló dimerek azonban 
olyan gének kifejeződését szabályozó 
szakaszokhoz kötnek, amelyek a 
szinaptikus jelátvitelt befolyásoló fe-
hérjéket kódolnak, vagyis a szinaptikus 
plaszticitás szolgálatában állnak.

A kutatók azt találták, hogy ameny-
nyiben a kísérleti állataikat új környe-
zetbe helyezik, azok hippokampális 
piramissejtjeiben megjelenik mind-
két típusú NPAS4-dimer, vagyis in-
tenzív tanulást igénylő helyzetben 
mindkét most feltárt folyamat végbe-
megy a hippokampuszban: a memb-
ránpotenciál változásai kihatnak a 
génexpresszióra, ez pedig feltehetőleg 
meghatározza a membránpotenciál ké-
sőbbi változásainak mértékét. Az ered-
mény jól példázza, hogy az idegrend-
szer összetettsége nem csak a benne 
lévő idegsejthálózatok kusza kapcso-
latrendszerének eredménye, a hálóza-
tokat alkotó sejtek maguk is bonyo-
lult rendszerek. 

ReichaRdt RicháRd

veszélyforrás neurális leképezéséért 
felelős idegsejtcsoportok közötti 
kapcsolat, vagyis bizonyos idegsejt-
kapcsolatokba például újabb recep-
torok kerülnek, hogy nagyobb 
eséllyel váltsa ki a veszélyforrást le-
képező sejtek tüzelését a hangin-
gert leképező sejtek transzmitteré-
nek felszabadulása. Egy új kísérlet-
sorozat egy olyan folyamat részleteit 
tárta fel, ami ennek a jelenségnek a 
hátterében állhat, vagyis az idegsej-
tek membránpotenciál-változásainak 
függvényében képes befolyásolni a 
génexpressziót.

Intenzív tanulás
Egy amerikai kutatócsoport a 
NPAS4 nevű fehérje kifejeződését 
vizsgálta idegsejtekben, mivel ismert 
volt, hogy ez egy transzkripciós fak-
tor, aminek a kifejeződése az adott 
idegsejt aktivitásától függ. A kuta-
tók a hippokampusz piramidális sejt-
jeit ingerelték, majd immunfestés se-
gítségével mérték fel a NPAS4 
mennyiségét a sejtekben. Az ingerlés 
paramétereit úgy állították be, hogy 
egyes esetekben aktiválja az idegsej-
teket, vagyis akciós potenciál kiala-
kulásához vezessen, míg más esetek-
ben csak a membránpotenciál le-
csökkenését okozza. Az immunfes-
tést is különböző időtartamok 
elteltével végezték el a metszeteken, 

Az idegrendszerben elektromos jelek ter-
jednek egyik idegsejtről a másikra, ezek az 

izmokhoz jutva például azok összehúzódását 
váltják ki (FORRÁS: KHANACADEMY.ORG).

Egy emberi hippokampális piramissejt: 
1 – sejttest; 2 – bazális dendrit; 3 – apikális 

dendrit; 4 – axon; 5 – axon kollaterális
(FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG).
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Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és 
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére 
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, 

eredményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

2. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Töltse ki az ábrát úgy, hogy az 1-9 számjegyek mindegyik sorban,  
oszlopban és azonos színnel jelölt területen pontosan egyszer  

szerepeljenek! 
Az egyes cellákban csak az előzetesen beírt számjegyek  

fordulhatnak elő.
Hányféleképpen olvasható ki a TÉL szó, ha bármelyik T betűtől  

elindulva csak vízszintesen vagy függőlegesen szomszédos  
mezőre léphetünk?

A számmal jelölt szavak közül melyik nem illik a többi közé?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: SZILVESZTER

(A figurát alkotó betűkből.)
 

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: Testrészek: pl. kar, arc, orca, nyak, sarok.
Állatok: pl. kos, rák, orka, koca.

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: KARÁCSONYFADÍSZ

4. fejtörő – Maksa Marietta feladványa

Megoldás: 2019

5. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Boldog új évet!

6. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 505

(A felsorolt számokat 2-vel kezdve, sorra egymást követő egész 
számokkal szorozzuk meg, így egymást követő egész számokat 

kapunk: 1009x2=2018; 673x3=2019; 505x4=2020; 404,2x5=2021; 
337x6=2022; 289x7=2023; 253x8=2024.)
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Előfizetési ár 2020-ra belföldre: 1/4 évre 4755 Ft, 1/2 évre 9510 Ft, 1 évre 18240 Ft

Fiatalok a munkaerőpiacon

A 19 éven aluli korosztály kis létszámban van jelen a mun-
kaerőpiacon, akár foglalkoztatottként, akár munkanél-
küliként. (Ennek hátterében döntően a kötelező közokta-
tási részvétel korhatára áll. Az uniós országok többségé-
ben 15–16 év az iskolaköteles kor.) De emellett 
munkaerőpiaci részvételüket a felsőoktatási részvétel ará-
nya is befolyásolja, jóllehet a világ számos részén a felső-
oktatásban való részvétel melletti munkavégzés – ha csak 
részmunkaidőben is – szorosan összekapcsolódik. 

2018-ban a 20–34 év közötti fiatalok 70,2%-a volt foglal-
koztatott az EU–28 átlaga szerint, ez 2,9 százalékpontos 
növekedést jelentett a 2010. évihez viszonyítva. Hat uni-
ós tagországban (Belgium, Ciprus, Dánia, Görögország, 
Olaszország, Spanyolország) a foglalkoztatás 2018. évi 
szintje nem érte el a 2010. évit, kettőben (Hollandia, 
Franciaország) lényegében megegyezett, a többi tagor-
szágban pedig magasabb volt annál. Kiemelkedő mér-
tékben, 11,3–17,1 százalékponttal bővült a foglalkozta-
tási arány Magyarországon és a balti államokban. 2018-ban 

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben 
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu 
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. 

a foglalkoztatás szintje az Egyesült Királyságban, Hollandi-
ában és Máltán érte el a legmagasabb, 79,0–82,6% közötti 
értéket, a legalacsonyabbat pedig Olaszországban és Görög-
országban (52,2 és 53,6%). Hazánkban a 20–34 év közötti 
fiatalok foglalkoztatási aránya 2010 és 2018 között 58,0-ről 
69,3%-ra emelkedett, továbbá a korábbi jelentős (–9,3 szá-
zalékpontos) uniós átlaghoz viszonyított különbség 0,9 szá-
zalékpontra redukálódott. Ennek köszönhetően a 28 tagál-
lam rangsorában a legalacsonyabb értékkel jellemezhető or-
szágok közül elmozdultunk a középmezőny vége felé.

2016-ban egy kiegészítő adatfelvétel során átfogóan vizs-
gálták a fiatalok munkaerőpiaci helyzetét. Ennek rengeteg 
aspektusa közül két dimenzióval foglalkoznék részletesebben. 
Az egyik azt a kérdést járta körbe, hogy a 20–34 év közötti 
fiatal munkavállalók milyen módszert alkalmaztak jelenlegi 
munkájuk megtalálásakor. Kevés kitételtől eltekintve a TOP3 
metódus azonos volt mindenhol: hirdetés, internet útján; ro-
kon, barát, ismerős ajánlásával; illetve az adott személy köz-
vetlenül lépett kapcsolatba a munkáltatóval annak érdekében, 
hogy álláshoz jusson. Lettországban kiemelkedően sokan, a 
válaszadók 55%-a rokon, barát ajánlása révén került be jelen-

legi munkahelyére, de Lengyelországban és Magyarorszá-
gon is igen magas volt ennek aránya, 45–46%. Romániá-
ban 49%-ot tett ki azon foglalkoztatottak aránya, akik je-
lenlegi állásukat a munkáltatóval való közvetlen kapcsolat-
ba lépés útján kapták meg. Németországban és Írországban 
pedig legtöbben, a válaszadók 36–37%-a hirdetés, internet 
felhasználásával találta meg jelenlegi munkáját. 

A 2016. évi adatok alapján az uniós országok viszonyla-
tában – bizonyos tagállamoktól eltekintve – a 20–34 év kö-
zötti alkalmazottak mobilitása alacsony szintű volt. 
Az Európai Unióban átlagosan 9–10%-ot tett ki azok ará-
nya, akik ingáznak, vagy hajlandóak ingázni, ha szükséges 
akár egy órát is, hogy beérjenek munkahelyükre, továbbá 
azoké, akik nem változtatták meg, vagy nem lettek vol-
na hajlandóak megváltoztatni tartózkodási helyüket egy 
munka, egy álláslehetőség érdekében. Írországban 
mindkét mutató tekintetében nagyobb ennek aránya, 
nagyobb a mobilitás. Amennyiben hajlandóak tartózko-
dási helyet váltani, legtöbben saját országukon belül ten-
nék ezt meg, sokkal kevesebben vannak azok, akár más 
uniós ország felé elmozdulva is vállalkoznának erre, az 
pedig, hogy akár unión kívüli ország irányába történjen 
ez meg, még kisebb arányban, vagy egyáltalán nem volt 
jellemző. Hazánkban az uniós átlagnál némileg maga-
sabb volt az ingázók aránya (12%), viszont alacsonyabb 
azoké, akik egy munka érdekében elköltöznének, vagy 
hajlandónak mutatkoznának erre (6%).

Kelemen nóra

A 20–34 évesek foglalkoztatási aránya az uniós országokban, 2018
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Miért élnek tovább a nők 
mint a férfiak?

Közismert, hogy a férfiak élete – ál-
talában -  kevésbé egészséges és rö-

videbb is, mint a nőké. Ez a különbség 
részben azért van, mert a nők jobban 
figyelnek a saját egészségükre mint a 
férfiak. Ahogy azt számos, a közel-
múltban készített tanulmány kimutat-
ta, sok esetben ugyanarra a problémá-
ra másképpen reagálnak a nők mint a 
férfiak. A logika azt diktálná, hogy 
eltérő kezelésekre lenne szükség, de a 
gyógyászatban általában az „uniszex” 
megközelítést alkalmazzák (kivéve a 
nemi jellegzetességeket, például a 
méhnyakrák vagy a prosztatarák). 

Izgalmas felmérést készített Erik 
Madssen, a Norvég Tudományos és 
Technológiai Egyetemről, az emel-
kedett koleszterinszintű férfiak és 

Egyrészt sokkal jobban figyelnek 
a napozókrémek használatára mint 
a férfiak akik nem tartják „férfias 
dolognak” a testük bekenését, más-
részt Keiran Smalley, a tampai Moffitt 
Rákközpont és Kutatóintézet kutató-
ja megállapította, hogy az ösztrogén 
női nemi hormon védőhatással bír a 

Hatalmas fejű őshüllők  
a dínók előtt

Nagyjából 250 millió évvel ezelőtt, a 
triász elején élte virágkorát a hül-

lők Erythrosuchidának nevezett cso-
portja. A testükhöz viszonyítva hatal-
mas fejük volt, ennek megfelelően 
rettenetesen erős állkapocs segítette 
ezeket az állatokat a zsákmányszer-
zésben. Koruk szárazföldi ragadozói 
között a legnagyobbnak számítottak. 
Közülük is kiemelkedik a földtörté-
netileg legidősebb Garjainia génusz. 
Az ide tartozó fajok elérhették a 3 mé-
teres testhosszt, fejük a csoportra jel-
lemzően igen nagy volt, négy lábon 
jártak, megjelenésük összképe egy ma 
élő komodói varánuszéra emlékeztet. 
Garjainia-maradványok ismertek Dél-
Afrikából és Oroszországból.

Az oroszországi példányokról csak 
keveset tudni, épp ezért a Birminghami 
Egyetem és Múzeum kutatói – társulva 
oxfordi, moszkvai és Buenos Aires-i 
szakemberekkel – alaposan meg-
vizsgálták az idetartozó hét egyed 
maradványait, köztük egy majdnem 
teljes épségnek örvendő koponyama-
radványt. A kutatást Richard J. Butler, 
a Birminghami Egyetem kutató pa-
leontológusa vezette, eredményeiket 
pedig a Royal Society Open Science 
nevű tudományos folyóirat közölte.

„A földtörténet ezen időszakában 
rengeteg bizarr megjelenésű állat élt a 
Földön, és sokukról mindmáig szinte 
alig tudunk valamit. Jómagam azért 
foglalkozom ezekkel az állatokkal, 
mert fontos információkkal szolgál-
hatnak az ősi archosauriák evolúció-
jával kapcsolatban. Ez az állatcsoport 
magában foglalja a dinoszauruszokat, 
a madarakat és a krokodilokat is” – 
magyarázta Richard Butler.

Noha az erythrosuchidák nem 
dinoszauruszok, sőt, még csak 
nem is éltek velük egyazon időben, 
mégis hozzájuk hasonlóan domi-
náns szerepet töltöttek be önnön 
életközösségükben.

nők körében. Több mint 10 évig,  
Madssen és csapata több mint 
44 000,  60 évnél fiatalabb férfi és 
nő sorsát követte.  Az évek során 
a nők és a férfiak egyharmada 
halálos szívrohamot szenvedett 
(157 nő és 553 férfi). Azaz, négy-
szer több férfi halt meg mint nő!

Ebből világosan látszott, hogy 
a magas koleszterinszinttel élő 
középkorú férfiak sokkal veszé-
lyeztetettebbek, mint a nők, ám a 
valóságban ezt a szívbetegséggel 
foglalkozó orvosok egyáltalán 
nem veszik figyelembe! Azaz: egy-
forma terápiát írnak elő mindkét nem 
képviselőinek, pedig a férfiak számá-
ra „drasztikusabb” óvintézkedésekre 
lenne szükség – mondta Madssen.

Ami például a halálos bőrrák, a 
melanoma kialakulását illeti, a 
nők két ok miatt is védettebbek. 

A paleontológusok korábbi vizs-
gálataik alapján úgy vélték, hogy 
az orosz koponyamaradványok két 
külön erythrosichud fajhoz tar-
toznak, a Garjainia prima-hoz és a 
Vjushkovia triplicostata-hoz. A csont-
leletek alapos revíziója alapján úgy 
vélik, hogy azok között nincs olyan 
különbség, amely indokolná, hogy 
azokat két külön állatfaj maradvá-
nyainak tekintsük. Ennek megfele-
lően a maradványokat egységesen 
a Garjainia prima-hoz rendelték. 
A kutatás tárgyát képező csontma-
radványokat az 1950-es években 
ásták ki az oroszországi Kzyl-Sai és 
Rassypnaya közelében.

A Garjainia prima kiegészített csontváza (FORRÁS: ORNITHODIRA.NAROD.RU)
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melanoma ellen. Arra is rámutatott, 
hogy az elhízott férfiaknak jobb a 
túlélési arányuk és jobban is reagál-
nak a melanoma kezelésre, mert a 
zsírszövetük ösztrogént termel, és az 
elhízott férfiak vérében magasabb 
az ösztrogén szintje.

Nagyon érdekes, hogy a depresszi-
ót, amely szélsőséges esetben halálos 
is lehet, szintén másképp kezelik a 
nők mint a férfiak. A nők sokkal in-
kább foglalkoznak vele, kibeszélik a 
problémáikat a barátnőikkel, tanács-
adásra is járnak, olykor pszichoterá-
pián is részt vesznek. Ezzel szemben 
a férfiak, szintén a „nem férfias” 
meggyőződésük miatt inkább alko-
holba, munkába, drogba fojtják az 
érzelmi hullámzásokat, tehát olyan 
cselekedetekbe „menekülnek” ame-
lyek rombolják az egészségüket.

Szegő MiklóS

fái, a magukra hagyott erdőkben pe-
dig több odú található, mint a fagaz-
dálkodásba bevont állományok esetén 
tapasztalható. Az odúkat elsősorban a 
fák betegségeinek és a harkályok ku-
tatómunkájának tulajdoníthatjuk.

Ha már ismerjük az odúk számát, ak-
kor becslés adható a vadméh-populáci-
ókra is. A méhek viszont válogatósak, 
és nem minden nyílás van kedvükre. 
Egy ideális odú űrtartalma legalább 
20 liter: ez a tér biztosítja, hogy elegen-
dő mézet gyűjthessenek össze a télre. 
Ez alapján az odúk mindössze 0,4-
0,8%-a alkalmas lakóhelynek, azon-
ban ezeknek is csak 1%-át lakhatják. 

A legkevesebb méhkolónia a liech-
tensteini erdőket lakja, (0,4 kolónia 
ezer hektáronként), a legtöbb vadméh 
pedig Magyarország, Horváthország 
és Szerbia erdeiben található (1 kolónia 

ezer hektáronként). A kutatók számí-
tásai alapján mindösszesen 80 ezernél is 
több vadméh-csoport lelhető fel Euró-
pa-szerte a fák nyújtotta élőhelyeken. 
Ez az érték a munkára fogott méhek 
számának csupán két százaléka.

A nagymértékű aránytalanságból is 
kitűnhet, hogy a vadon élő méhek ko-
lóniáinak megőrzése jelentős kihívás. 
A legtöbb esélyük erre a nagy kiterje-
désű, háborítatlan erdőkben van, épp 
ott, amiből egyre kevesebb található 
kontinens-szerte. Bizakodásra ad-
hat okot a kutatók azon álláspontja, 
hogy a tényleges állomány nagyságát 
valószínűleg alulbecsülték, hiszen a 
kutatásba nem vonták bele az egyéb, 
méhek számára ideális helyeket, mint 
az erdőkön kívüli fákat, sziklanyílá-
sokat, ember alkotta üregeket.

DáviD Tibor

„Eredetileg már az 1990-es években 
szerettük volna újraértékelni ezeket az 
anyagokat moszkvai kollegánk, Andrey 
Sennikov bevonásával, de más projek-
tek kerültek előtérbe, végül mára, to-
vábbi kutatók bevonásával egy sokkal 
komolyabb munkát tudtunk végezni 
– tette hozzá David J. Gower társ-
szerző, a Londoni Természettudományi 
Múzeum munkatársa. – A Garjainia 
prima most már minden bizonnyal az 
erythrosuchidák egyik legjobban ismert 
képviselője, mely fontos adalékokkal 
szolgálhat az archosauriák triászbéli fel-
emelkedéséről.”

A Garjainia megjelenése előtt a 
Föld tulajdonképpen a története 
során elszenvedett legnagyobb faj-
pusztulási kihalási eseményen esett 
át: a perm-triász kihalási esemé-
nyen. Ez a drasztikus, főleg vulká-
ni események által vezérelt kihalási 
hullám a földi fajok mintegy 90 
százalékát pusztította ki. Az élet ter-
mészetesen talpra állt a kihalási ese-
mény lecsengése után, s csakhamar 
megjelentek az erythrosuchidák is.

Butlerék munkájukban arra is kitér-
nek, hogy testükhöz viszonyítva min-
den hüllő közt az erythrosuchidáknak 
volt a legnagyobb fejük. A kutatók 
szerint ez azzal állt szoros összefüg-
gésben, hogy ezek az állatok afféle 
szuperragadozók lehettek, azaz bár-
mit képesek voltak megtámadni, 
megölni és megenni, ami csak ke-
resztezte az útjukat.

Sz. M.

Zümmög az erdő

A beporzást végző rovarok közül a 
legtöbb kutatás a háziméh egye-

deit és populációit érinti. Ez persze 
nem meglepő, hiszen méhészeti és 
mezőgazdasági szempontból e kap-
tári rovarok tevékenysége képvisel 
kézzelfogható gazdasági értéket. 
Mindezzel szemben a vadon élő mé-
hekről nem áll rendelkezésünkre 
nagy mennyiségű, részletes adat. 

A helyzet szerencsére nem ennyi-
re rossz, mindenesetre a vadméhek 
fenyegetett helyzetben érezhetik 
magukat. A más vidékről származó 
háziméhek kiszoríthatják a helyi ős-
lakókat, és helyben ismeretlen kór-
okozók átadásával megbetegíthetik 
azokat. A populációk felmérése, azo-
nosítása, lakóhelyük megismerése és 

védelme különös figyelmet érdemel. 
A Würzburgi Egyetem kutatóinak a 
Conservation Letters című folyóiratban 
megjelent cikke az Európában élő 
vadméhek helyzetével foglalkozik.

A rendelkezésre álló német és lengyel 
adatok alapján az odvas fák a vadmé-
hek kedvelt lakóhelyei közé tartoznak, 
így az ilyen növények a kontinens más 
tájain is menedéket jelenhetnek a va-
don élő beporzók számára. A kutatók 
korábbi felmérések adatainak segítsé-
gével, összesen 106 erdőt érintő ku-
tatás eredményével határozták meg 
Európa erdeinek odúsűrűségét.

A méhpopulációk számának előrejel-
zésében nagy szerepet játszik az erdő 
típusa, és az is, hogy folyik-e benne er-
dőgazdálkodás. A tűlevelű erdők pél-
dául sokkal kevesebb lakható nyílással 
rendelkeznek, mint a lombos erdők 

A fák odvai Európa-szerte több mint nyolcvanezer vadméh-kolóniának szolgálnak lakóhelyként
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Csikók veszélyben – kívül-
belül ellenség

Valóságos biológiai közhelynek szá-
mít, hogy a fiatal egyedek a leg-

több faj esetében sokkal több veszély-
nek vannak kitéve, mint a kifejlett 
példányok. A kölykök, fiókák, ivadék 
körében a halandóság sokszor igen 
magas, hiszen nemcsak saját tapaszta-
latlanságuk van a fiatalok kárára, ha-
nem például a ragadozók is célzottan a 
könnyebben elejthető, gyengébb, 
ügyetlenebb zsákmányra pályáznak 
többnyire. Kevésbé ismert viszont, 
hogy sok olyan fajt ismerünk, ahol 
eme veszélyeken túl még a kölyök-
gyilkosság jelensége is ritkíthatja a fia-
talok sorait. Kölyökgyilkosság alatt azt 
értjük, amikor az adott fiatal egyed 
életét saját felnőtt fajtársa oltja ki. 
Talán a legközismertebb példája ennek 
az oroszlánok esete. Őnáluk, ha új hí-
mek veszik át az uralmat a nőstények 
egy csoportja felett, megölik az előző 
hímektől származó fiatalabb kölykö-
ket – ezáltal hamarabb tudnak saját 
kölyköket nemzeni az ismét megter-
mékenyíthetővé váló nőstényekkel.

A kölyökgyilkosság emlősöknél 
igen gyakran a hímekhez köthető, és 
általában az oroszlánoknál említett 
haszon érdekében történik: a hímek 
a saját szaporodási esélyeiket tudják 
növelni, ha a másik hímtől származó 
utódok „eltűnnek” a színről. Eddig 
megfigyelt eseteit társas fajoknál írták 
le – ezek egyike a mindenki számá-
ra ismerős ló. Természetes körülmé-
nyek között a lovak kisebb-nagyobb 

csoportokban élnek, ezeket egy vagy 
néhány kifejlett mén, valamennyivel 
több kifejlett kanca, valamint fiatalabb 
egyedek és a csikók alkotják. Ha több 
kifejlett mén is tartozik a csoporthoz, 
rangsor alakul ki közöttük, és ennek 
az egyik legfontosabb következménye 
az, hogy a domináns mén lesz a leg-
több megszülető csikó apja. Lovak kö-
rében a csikógyilkosság az alacsonyabb 
rangú mének „számlájára írható” – 
a csikóját vesztő kanca hamarosan újra 
megtermékenyíthető állapotba kerül.

Ausztrál kutatók azt vizsgálták, 
hogy a kontinensen elvadulva (vagy-
is természetes körülmények között) 
élő lócsordákban megfigyelhető-e a 
kancák részéről a csikót védelmező 
magatartás kétfajta fenyegetés esetén: 
ragadozó közelsége, illetve a csoport-
ban élő több mén jelentette veszély 
hatására. Tucatnál is több csapatot 
figyeltek meg, vizsgálva a csikót ne-
velő kancák viselkedését: mennyi időt 
töltenek figyeléssel, milyen közel tar-
tózkodnak a csikókhoz. Az elvadult 
lovak számára a helyi dingók jelentik 
a legfőbb ragadozót, a kutatók ezért 

ÉT-ETOLÓGIA

felvételről dingóüvöltést játszottak 
vissza a lovak közelében, majd ösz-
szehasonlították a lovak viselkedé-
sét az üvöltést megelőző állapottal. 
A csikógyilkosság elleni védekező vi-
selkedést pedig úgy elemezték, hogy 
összehasonlították a kancák maga-
tartását csak egy ménnel rendelkező 
és többménes csoportok között. 

Az eredmények meglepők. A kan-
cák védelmező magatartását sokkal 
jobban motiválja a „belső ellenség”, 
mint a ragadozók jelenléte. A csi-
kóval rendelkező nőstények ugyanis 
nem változtattak éberségükön és a 
csikókhoz való közelségükön akkor, 
ha dingók üvöltését hallották. Ezzel 
szemben sokkal többet őrködtek, és 
utódaikhoz is közelebb tartózkodtak, 
ha a csoporthoz több mén is tartozott. 
Vagyis annak esélye, hogy a csikókat 
megtámadhatja egy másik mén, erő-
sebb fenyegetésnek tűnik ebből, mint 
egy esetleges dingótámadás. Érdekes 
módon a mének ezzel szemben ébe-
rebbek lettek és közelebb húzódtak 
a csoporttársaikhoz a dingóüvöltést 
hallva – azt mutatva ezzel, hogy a ra-
gadozókkal szembeni fellépés mint-
ha inkább a hímek feladata lenne. 
Végül kiderült az is, hogy a kancák 
csikóvédő magatartását a csikó kora 
és a kanca kondíciója is befolyásol-
ja: minél fiatalabb (gyámoltalanabb) 
volt a csikó, illetve minél jobban táp-
lált volt az anya, annál többet őrködött 
(a legelés rovására) a kanca. Összes-
ségében tehát azt mondhatjuk, hogy 
a kancák védelmező magatartása fi-
noman egyensúlyoz a fenyegetés mi-
nősége (kölyökgyilkos mének jelen-
léte), a csikó sérülékenysége (életkor) 
és az anya lehetőségei (legelés vagy 
energiaigényes figyelem) között. 

Pongrácz PéTer
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AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

A HÓNAP KÉPE

Ifj. Kóta Róbert (Érsekújvár, rbert.kta05@gmail.com) Magyar 
századok című képe 50. számunkban jelent meg az 1589. 
oldalon.

Kis dombsor szélin tehenek legelnek, kezdhetnénk Juhász 
Gyula modorában, de más a szándék s az eszköz. A fekete-
fehérben fogalmazás kiemeli a hegyoldal zaklatott, suvadá-
sos tagoltságát, szembeállítva a szelíden hajló réttel. Vitáju-
kat két egymást ellenpontozó tömb foglalja össze, és zárja le: 
egy magányos épület és egy öreg fa: fehér és fekete. Két világ 
testvériesül, hogy ez a magyar ecsettel festett gerecsei táj 
évszázadok óta hallgathassa a völgy legmélyéről felmagasodó, 
a meredélytől védett templom harangját. 

Ne nézzük, hogy van-e térerő… (H. J.)

DECEMBER Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

- Államilag elismert
- Számítógépes nyelvvizsga

- 7. munkanapon eredményt ad

Az idei év első keresztrejtvénye már a 2020 év fájával, a tatár juharral 
foglalkozik. Őshonos fafajunk, mely főleg a hegyvidéki országrészek-
ben gyakori, az Alföldön elvétve fordul elő. A juharfélék családjába 
tartozó fa kicsi vagy legföljebb közepes termetű, gyakran többtörzsű, 
s viszonylag hosszú élettartamú, akár 300 évig is elél. Girbegurba tör-
zséből és méretéből adódóan az erdészek nem sokra becsülik, ám az 
éghajlatváltozás miatt szerepe felértékelődhet, mivel a szárazságot s 
általában a hőmérsékleti szélsőségeket jól tűri. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A múlt évi, 46. heti számunkban elkezdődő 12 hetes rejtvény-
ciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − 
egy 245 éve született matematikusunk nevét adják ki. A név 
megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését 
sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A tatár juhar latin neve. 7. Perzsa uralkodói cím. 10. 
Tengeri állat; szépia. 12. Keleti eredetű táblajáték. 13. Olivér, Olívia 
beceneve. 14. A hegy szeszes leve, régiesen. 16. Miklóska. 18. Part 
menti örvény. 19. A szüret évszaka. 21. Körülbelül, latinul. 22. Műsor 
vége! 24. Agyaras ősormányos. 25. Síkság szélei! 26. Nagyszerű. 
28. Edénybevonat. 30. Hivatalos papír. 32. Jerikói ...; díszcserje. 34. 
Masíroz. 36. Hézag. 37. Postscriptum (utóirat), röv. 38. Hasítékos csőből 
kinyomva zsírban megsütött kelt tészta. 40. Borsodi település, a barkó 
„főváros”. 41. Hosszú, könyörgő ima.

FÜGGŐLEGES: 1. Fegyverkezési stop. 2. Becézett Cecília. 3. Esze-
nyi ...; Kossuth-díjas színművésznő, rendező, színigazgató. 4. Rész-
vénytársaság, röv. 5. Városka Siófoktól 25 kilométerre, járási központ. 

6. Amely helyen. 8. Szarvasbika ékessége. 9. Alveolus. 11. Korlátoz. 
15. Ajtót szélesre nyit. 17. Szerzett tudás. 20. Csattogva robog. 23. 
Gyümölcsösláda. 27. Minimum, röv. 29. Az egyik Sztevanovity fiú. 31. 
Csordultig töltött. 33. Idősebb nő. 35. Ábrahám unokaöccse a Bibliában. 
39. Fánk fele!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése (a gólyatöcs népi nevei): gólyalábú 
kosztonca, gólyalábú töcs, gyöngyvér lile, karólábú sneff, gólya-
szalonka, székiszarka, széki gólya.
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

A Budapesti Történeti Múzeum 
Aquincumi Múzeumában a 7000 
éves üzenet című időszaki kiál-
lítással a sokak számára talán ke-
vésbé ismert újkőkor világába 
szeretnének betekintést nyújtani 
a látogatók számára, a főváros 
körzetében eddig napvilágra került 
eredmények bemutatásával.

Az újkőkorral (neolitikum) kap-
csolatban elsősorban a kornak nevet adó csiszolt kőesz-
közökre gondolunk, pedig a kor legfontosabb újítása –
ezek mellett – az ember és természet kapcsolatát új 
alapokra helyező élelemtermelés és egy új, letelepült 
életforma megjelenése volt.

Az október 31-ig nyitva tartó kiállítással megidézik, 
miképpen jutott el és honosodott meg a paraszti gazdál-
kodás és életforma ismerete a Kárpát-medencében, és 
hogyan élhettek az első élelemtermelők Budapest föld-
jén, akik egyben e vidék első állandó lakói is voltak. 
Hátrahagyott emlékeiket, építészetüket 3D-s film és 
rekonstrukciós rajzok segítségével teszik érthetőbbé, 
élményszerűbbé a látogatók számára.

Az itt élő újkőkori közösségek életének rekonstrukciós 
kísérletei mellett, képzeletvilágukat szimbólumok, ti-
tokzatos agyagszobrocskák és emberi arccal felruházott 
edények segítségével igyekeznek megfejteni.

A Fővárosi Nagycirkusz 1889-es 
megnyitása óta pontosan 130 
év telt el. Ez idő alatt a ligeti 
porond számos változáson 
ment át: volt állatkerti látvá-
nyosság, 1908-ban nyolcvan 

méterrel arrébb költöztették, számtalanszor felújítot-
ták, a háborúk idején menekültszállónak és katonai is-
tállónak használták, bombatalálatok érték, államosí-
tották… Végül lebontották, és 1971-ben új, modern 
épületet emeltek a helyén. Sok bérlőt és igazgatót lá-
tott, sok történelmi korszakot megélt, ám mindig 
ugyanaz maradt: a Városliget közkedvelt szórakoztató 
intézménye, Magyarország és Közép-Európa egyetlen 
ma is álló kőcirkusza.

Műsorain generációk nőttek fel, híres artistáink mon-
datai mára mottóvá váltak. „Van mááásik!” – halljuk ma 
is sokszor, és rögtön felidéződik bennünk Eötvös Gábor 
zenebohóc felejthetetlen alakja: „Na látod?”

A „Nincs mááásik!” című kiállítással a Fővárosi 
Nagycirkusz 130 éves jubileumát ünnepli. A 130 moz-
galmas cirkusztörténeti évet artisták és nézők közremű-
ködésével, személyes tárgyakkal és történetekkel, törté-
nelmi és kortárs dokumentumokkal mutatják be. A cir-
kusz varázslatos, ám zárt világába pedig lépten-nyomon 
betekintést nyerhetnek a látogatók.

A bemutató középpontjában ritkán látható archív film-
felvételek, régi fotók és plakátok állnak, amelyek hitele-
sen szemléltetik a Fővárosi Nagycirkusz megnyitását és 
első évtizedeinek műsorait, a régi és a mai cirkuszépület 
változását, a magyar artistaképzés kezdeteit és a cirkusz-
művészet megújulását. 

Zórád Ernő képregényrajzoló, festő, 
grafikus, illusztrátor, karikaturista Pre-
cíz-bohém című életmű-kiállítását 
láthatják az érdeklődők Balassagyar-
maton a Jánossy Képtárban.

Zórád Ernő, a magyar művészet-
történet egyik legsokoldalúbb alakja azért kapta a precíz-
bohém elnevezést, mert bármilyen témán dolgozott, abból 
alaposan felkészült. 1911-ben született Balassagyarmaton, 
és 2004-ben halt meg Budapesten. Pályáját alkalmazott 
grafikusként és illusztrátorként kezdte. A világháború 
után a hazai diafilm- és képre-
gényrajzolás úttörője lett. 

A polihisztor művész 1947-től 
a Magyar Vasárnap, a Pesti Izé, 
a Szabad Száj és a Magyar 
Nemzet grafikusa, karikaturis-
tája volt, miközben sajátos mű-
fajjal, az irodalmi pantheonnak 
nevezett montázsrajzokkal kísérletezett, legjellemzőbb 
műveikkel együtt megörökítve az irodalom nagyjainak 
portréit. A kiállítás január 31-ig várja az érdeklődőket.

Az országban először a Werk 
Akadémián látható a világ száz 
legjelentősebb illusztrátora közé 
egyedüli magyarként beválasztott 
Valló Berta grafikus kiállítása, a 
Tájkép banyatankkal.

Digitális technikával készült képein Budapest karakteres 
alakjait jeleníti meg, köztük a buszon utazó öregasszonyt 
szatyorral, a pesti fürdő közönségét, vagy éppen hétköz-
napi, kiszolgáltatott arcokat. Egyéni formanyelvét a me-
seszerű látásmód jellemzi, a felszíni harmónia mögött 
azonban mindig ott húzódik a csúf, a groteszk, a morbid.

Valló Berta az Eötvös Gimnázium után, 18 évesen köl-
tözött Londonba, ahol a Central Saint Martins Művé-
szeti Egyetemre iratkozott be. A Taschen kiadó az 
Instagramon fedezte fel képeit, és miután bekerült 
a The Illustrator – 100 Best From Around The World című 
kiadványukba, keresett illusztrátor lett. A London-
Stansted repülőtéren is van például egy falrész, amelyet őt 
tervezett, emellett cégeknek, magazinoknak dolgozik.

Képei tele vannak ötlettel, humorral. Rajzai 
részletgazdagok, a háttér, a ruházat, az épü let ab-
lakai mind-mind izgalmas felfedeznivalót rejteget-
nek. A tárlat január 12-ig látogatható.

Újkőkori Budapest

Élet a nagyvárosban
A cirkusz mindenkié

Zórád, a polihisztor
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Mengyelejev táblázatának 
ünneplése
A tavalyi igen szerencsés évnek bizo-
nyult a 150. évforduló megünneplé-
sére: a periódusos rendszer jelenleg 
ugyanis egyfajta teljesség érzetét kelti. 
A hetedik periódusban már minden 
elemet felfedeztek és el is neveztek 
egészen a 118-as rendszámúig, míg a 
várakozások szerint következő nyolca-
dik periódusból még egyetlen elemet 
sem sikerült előállítani. 

Az Attila-vonal 
Ősszel új ökológiai és történelmi 
ismeretterjesztő helyszínt nyitott 
Rákosmente Önkormányzata és a 
Pilisi Parkerdő Zrt: a fővárosi Kereszt-
úri-erdő területén egy 15 állomásból 
álló tanösvényt, melynek 3 állomása – 
egy harckocsiárok és egy gyalogsági 
állás rövid, rekonstruált szakaszá-
val – az Attila védelmi vonalnak 
állít emléket.

Csemegék a pesti jassznyelvből
Jassznyelvnek sokáig a szlenget nevez-
ték. Kabdebó Oszkár jassz-szótára sze-
rint a jassz alatt „inkább csibészt, mun-
kakerülőt, de nem feltétlenül elvete-
mült gonosztevőt értünk.” Ők főként 
külvárosi, elszegényedett, de szeretetre 
méltóan bohém emberek – véli a szer-
ző, aki Molnár Ferenc Liliomát tartja 
példának a jasszkarakterre. 

A hátlapon
Szentlélek Ispotály Nürnbergben

Nürnberg szívében, a Pegnitz folyó 
látványos szigetén áll a Szentlélek 
Kórház, a Heilig-Geist-Spital. Az is-
potályt a szegények és az idősek befo-
gadására, gondozására és ápolására 
építették a XIV. században. 

Magát a kórházat 1339-ben emelték, 
ezt követte a Mindenszentekről elne-
vezett kápolnája építése éppen 600 
évvel ezelőtt, 1420-ban, a kor ne-
ves patrícius patrónusa, a nürnber-
gi bankár, Herdegen Valzner jóvol-
tából. Az épületet aztán az évszáza-
dok folyamán többször átalakítot-
ták, bővítették, a XIX. században 
historizáló elemekkel díszítették, majd a 
második világháborús bombatalálatot 
követően az 1950-es évek első felében új-
jáépítették a ma látható formában.

A kórházszigetek a középkori Euró-
pa folyóparti vagy csatornák által 
határolt városainak – több helyen 
máig visszaköszönő – jól felismerhető 
városrészei voltak. Rómában vagy 
Brugge-ben mind a mai napig meg-
csodálhatjuk, miként alakították ki a 
vizek által körülhatárolt gyógyító 
központokat, amelyek egyszerre biz-
tosították azt, hogy a betegeket a 
szükséges mértékben, például a járvá-
nyok megelőzése érdekében elkülö-
nítsék a városlakóktól, ugyanakkor 
ne is helyezzék túlzottan távol őket a 
gyógyításukhoz szükséges korabeli 
infrastruktúrától. A magyar főváros 
mai Margitszigete is hasonlóképpen 
szolgálhatta betegek gyógyítását.

A nürnbergi kórházsziget a XXI. 
században idősek otthonaként, étte-
remként, valamint a városlakók és a 
turisták kedvelt sétálóutcájaként al-
kotja a bajor település városképének 
meghatározó színfoltját.

Kép és szöveg:
Gózon Ákos
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