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Született 1945-ben; bioló
gus, a Természettudomá
nyi Múzeum fóigazgat6
helyettese. A zoológiai
alapkutatásokon kívül el
sósorban kömyezetvédel
mi, kömyezetnevelési és
közművelódési kérdések
kel foglalkozik.

Mi a környezet?

1. Egyedi szinten

,/

Eló1ényaz emberben
"Állat az emberben" - ez túl drámai cím volna az íráshoz és a
frázis negatív jelentését tolná előtérbe. Holott valóban erről lesz
szó. Az állatot viszont most nem fenevadnak, dúvadnak tekintjük,
hanem annak, ami: környezetétől függő, azzal állandó kölcsönha
tásban álló élőlénynek. Ha megkíséreljük az embert is így tekinteni
- nem feledkezve meg az állatoktól megkülönböztető jegyekről.

de azokat egy-egy gondolatsor erejéig figyelmen kívül hagyva - ,
akkor emberlétünknek és az ezredvég környezeti problémáinak új
megvilágítását kapjuk.

Mindenekelőtt azonban egy sarkalatos kérdésre kell válaszolni:
kinek a környezete az, mi az a környezet, amelyért annyit ag
gódunk. Emberek lévén nemigen vagyunk képesek másért aggód
ni, mint saját fajunk környezetéért. Aggódunk persze az orangu
tánok, a cetek, a békák és a zuzmók környezetéért is. A szélső

ségeseri gondolkozó vagy fogalmazó környezetvédőkamazok kör
nyezetét egyenesen jobban féltik. Ha hiszünk is nekik, a többség
számára akkor is saját maga, rokonai, tágabb környezete, nemzete,
az emberiség fennmaradása a fontos. Nincs ebben semmi önzés,
semmi kárhoztatandó, beleillik a természet alapvető rendjébe. Azt
viszont tudni kell, az orangutánok, a cetek, a békák, a zuzmók
bonyolult összefüggésrendszerben vannak velünk, tehát értük is
kell aggódnunk, ha magunkért aggódunk.

És miből áll össze az ember környezete, amelyért aggódunk?
Erre vonatkozóan egy saját - kíváncsiság vezérelte - vizsgálat
eredményét szeretném felidézni. 222 személyt kérdeztünk meg ar
ról, mi az öt legfontosabb dolog a környezetében. Az 1151 válasz
közül legtöbb a levegőre, majd a vízre, az ételre és a társakra
vonatkozott. És valóban: Legkevesebb ideig levegő nélkül bírjuk,
azután víz, majd étel nélkül. Társak nélkül sem igen létezhetünk.
A válaszok jelentős százaléka, mintegy egynegyede, a társadalmi
környezet fogalmába illő tényezőt jelölt meg a legfontosabbak kö
zött. Bár a szociális szerveződésnek különféle fokozatai az állat
világban is előfordulnak, egyetlen más faj egyedeinek sincs olyan
erős kooperációja, mint az embernek. Kissé lélektelen ez a fogal 
mazás, egyébként szándékosan, mert az embert most mint az élő

lények egyikét szemléljük.
A biológia tudománya - ma úgy szoktuk osztályozni - három

nagy szinten vizsgálja az életet. Az egyed 'alatti, az egyedi és az
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egyedek fölötti szinten. Bár a környezetnek kétségkívül jelentős

hatása van az egyed alatti szintre (például a molekuláris folya
matokra, a szervekre), a környezet változásaira adott válaszok a
szervezet, az egyed szintjén alakulnak ki. Ezért mi sem szállunk
le az egyedi szint alá, hanem azt vizsgáljuk egy példán, miként
áll először kapcsolatban az emberegyed a környezetével, és miféle
ellentmondások feszülnek az egyedi lét és környezetünk megvál
tozása között.

Ah6háztartás Tekintsük át az ember hőháztartásának lényegesebb elemeit.
Testünk - minthogy állandó testhőmérsékletűélőlények vagyunk
- igyekszik saját hőmérsékletét állandó szinten tartani. Ez 1-2
Celsius fok pontossággal rendszerint sikerül is. Ha nem, beteg
ségtünetek jelentkeznek és 5-10 fokos eltéréseknél a halál is beáll.
Ha testünk tartósan hidegebb vagy melegebb környezetbe kerül,
működésbe lépnek azok az idegrendszeri, hormonális és szervi
mechanizmusok, amelyek fútik (vacogás, "libabőr") vagy hűtik (a
bőr kipirulása, azon át fokozott hőleadás, izzadás) a testet. Ugyan
ezek a mechanizmusok más emlősfajoknál is megvannak, azokat
is segítik, hogy különbözö éghajlatú, hőmérsékletű területeken él
hessenek. Nemigen van viszont más faj, amely a sarkvidékek jeges
tájain és a trópusi nedves vagy a sivatagi száraz forróságban is
életképes volna. Az egyes állatfajták általában ennél szűkebb ha
tárok közt mozgó élőhelyeken élnek, a mienknél kisebb területen
elterjedtek. Ha elszigetelt egyedekként élnénk, az ember számára
sem igen adatott volna más. Számunkra a kooperáció és az esz
közhasználat - végső soron a társadalmi lét - teszi lehetövé,
hogy bőrünk hőszabályozóképességét ruházattal fokozzuk, és kö
rülményeinket épületekkel, hűtéssel, fűtéssel szabályozzuk az el
viselhetőség, sőt a kellemesség irányába. (Azért a szélsőségekhez

való alkalmazkodás fajunkban is megjelenik, gondoljunk például
arra, hogy az eszkimók kisebb füle, orra nehezebben fagy le, amint
hogy a sarki rókának is kisebb füle van, mint hazai vagy még
inkább sivatagi rokonának.) A szélsőséges körülmények azonban
valószínűleg stresszt jelentenek az ott élők számára akkor is, ha
nemzedékek hosszú sora óta élnek ott. Tehát fajunk képes a "meg
hódított", extrém hőmérsékleti tartományokban élni, de kompro
misszumok, áldozatok, stressz árán.

A napok ritmusa Ugyanez a helyzet az élet sok más területén. Eleink megelé-
gelték, hogy csak bizonyos napszakokban tudnak aktívak lenni.
Feltalálták a világítást. Ezzel elkezdődött a korábban természetes
napszakos ritmus megbomlása, ami ismét csak stresszállapotot je
lent. Ez a folyamat csak fokozódott azzal, hogy - már a társa
dalmiasultság fejlettebb fokán - a munkamegosztásban rögzítet
ték a napszakok elhanyagolását (éjszakai műszak), majd a szóra
koztatóipar harapott egyre nagyobbat az estéinkből-éjszakáinkból

(koncertek, színházak, tévé, rádió most már éjszakai műsorokkal
is). A kegyelemdöfést a napszakoknak azonban a globális televí-
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ziózás és rádiózás adta meg, így ugyanis minden napszakban
minden földrészen mindig hallható, látható valami.

Táplálkozás Teljesen megváltozott a táplálkozásunk. Sokan, egyre többen
mind kevesebb fizikai munkát végzünk, s arra törekszünk, hogy
tetszésünk szerint táplálkozhassunk. A bőséges táplálékkínálat és
a kevés mozgás következtében testünk előnytelenülváltozik. Most
már mümozgásokat kell kitalálnunk magunknak, melyek egyre
messzebb vannak a tényleges munkavégzéstől (lásd szobabicikli,
aerobic), hogy az egyensúlyt valamelyest helyrebillentsük.

Zajártalom Állandó zajban élünk. A csendesebb zaj még hagyján, az még
megengedi, hogy a körülöttünk ténylegesen zajló folyamatok hang
ját észleljük. De egyre több a készülék, s a fülükben walkmannel
reggel iskolába vagy munkába utazó embertársaink, akik felerősítik

a zenét, hogy ne hallják a busz vagy a metró zaját, amellett, hogy
saját hallásukat veszélyeztetik, rendkívüli stressznek teszik ki ma
gukat, mert agyuknak kétfelé történést, ritmust kell egyszerre
feldolgoznia, a látottakat és a hallottakat, melyek közt semmi kap
csolat nincs.

Végére maradt az egyedi szinten valószínűleg a legfontosabb
környezeti probléma: a szervezetet ingerlő, arra ártalmas vagy azt
súlyosan mérgező biológiai és kémiai anyagok, fizikai hatások
növekvő mennyisége és sokfélesége. Ezek a szervezet egyes ele
meit, rajtuk keresztül az egyént károsííják. A természetben létező

mérgező anyagok egy részéhez alkalmazkodott az emberiség, azaz
egyedi szinten működő védekezési mechanizmusaink vannak.
Most azonban egyre újabbak és újabbak lépnek fel, ráadásul egyre
feltűnőbbek. Ahogy csökken a fertőző betegségek száma, úgy nő

az allergiásaké, a környezet romlásával összefüggésbe hozhatóké.
2. A populáció szintjén Az egyedi szinten kiragadott néhány környezeti paradoxon után

- mert hiszen minden kárt azért szenvedünk el, hogy jobb, ki
számíthatóbb, eseménydúsabb legyen az életünk - nézzük tovább
fajunkat, most már az egyed feletti szinten. Itt is csupán néhány
illusztrációra szorítkozunk, előbb a populáció, azután a faj színtjén.

A populáció szintjén a túlnépesedés problémáját kell említeni:
egyelőre lokálisan s nem globálisan. Az emberegyed sokkal több
másik egyeddel találkozik, mintsem azokat megismerhetné, és sok
kal gyakrabban is találkozik fajának más egyedeivel, mint ahogy
genetikailag öröklött viselkedésmódja megkívánna. Etológusok
becslése szerint az ember számára természetes csoportok (hordák,
csapatok) létszáma az emberré válás korai szakaszában minden
képpen száz alatt, talán hatvan fő körül volt. Ekkora csoportban
mindenki mindenkit ismerhetett, kialakulhatott az egyedek hie
rarchiája, mindenki tudhatta, kivel hogyan viselkedjék. Ennél sok
kal több embert is megismerhetünk, de csak felületesen. Kialakul
nak hierarchiák is, de már nem-az ősi elemi agresszió segítségével,
hanem finom, társadalmiasult eszközökkel: öltözködéssel, viselke
déssel, politikával. A mai társadalmak legtöbbjében a hierarchia
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3. Az. embert faj
szintjén

nem is egyféle, hanem összetett. Az is lehet, hogy éppen egymástól
teljesen független hierarchiákban kell részt vennünk különböző

helyzetekben, napszakokban. Aki otthon családanyaként középen
helyezkedik el, a munkahelyén lehet legalul, a barátnői között
legfölül. Családi, munkahelyi hierarchiánk beépül tágabb tár
sadalmi hierarchiákba (szakmák, ágazatok, országok hierarchiája),
s az ősi, emberi léptékű horda vezérhímjének helyét egyszer csak
globális vezérhímek foglalják el. Az elmúlt időszakban például
ilyen vezérhímmé vált az egyedül maradt szuperhatalom első em
bere. Sohasem láttuk, magasabb-e, mint mi, soha nem szagoltuk,
nem éreztük erejét, nem tapasztaltuk gyorsaságát, nem élveztük
gyöngédségét, mégis minden média azt sugallja, hogy fel kell néz
nünk rá, mint ahogy országára is. A sokféle csatornán érkező nem
természetes információ jócskán megzavarja természetes csoportja
inkban kialakulható hierarchiáinkat is, s elbizonytalanít az egyik
legfontosabb, a közvetlen közelünkbe tartozó emberi (társadalmi)
környezetben is. Etológusok, pszichológusok írják le azokat a min
dennapi stresszhelyzeteket, melyekben esetleg az állatvilágból is
jól ismert, igen jellegzetes védekező viselked~st mutatunk be: me
redten bámulva, avagy újságba merülve próbálunk nem venni
tudomást a metró sok ismeretlen, túl közel lévő ember-utasáról.
liftbe szállva a fal mellé húzódva védjük hátunkat a többiektől.

az íróasztalt apró személyes tárgyakkal "díszítve" próbáljuk sze
mélyes területünket megjelölni.

Végül tekintsük az emberi fajt mint olyat, mint a földi evolúció
egyik szereplőjét. A Föld mintegy 4600 millió éve alakult ki. Vi
szonylag hamar alakult ki rajta élet, s 3000 millió éve már meg
indult a fotoszintézis, melynek mai légkörünket köszönhetjük, 570
millió éve jelentek meg a szilárd vázzal rendelkező állatok, 65
millió éve pedig már eltűntek a dinoszauruszok. 2 millió éve
emberelődök éltek a Földön. Az első Homo sapiens-maradványok
nem régibbek, mint 35 ezer év (s talán nem véletlen, hogy erre
az időre egyes nagyemlősök kihalása esik). Az állattenyésztés és
növénytermesztés nem korábban, mint 10 ezer éve kezdődött. Az
embemek a többi fajt meghaladó mértékű természetátalakító te
vékenysége tehát evolúciós időskálán elképesztően későn kez
dődött, vagyis nagyon rövid ideje kezdtük e bolygót alapvetően

megváltoztatni. Mindehhez járult a tulajdonképpen csak az ipari
forradalom óta felgyorsult népességnövekedés, párosulva az egyre
fokozódó fogyasztási igénnyel, s -ma már az a kétely is felmerül,
ez a crescendo nem jelentheti-e a biológiai evolúció végét.

Ugyanis ez az ijesztő sebesség - felgyorsult időnek tetszik 
jellemzi az egyik leglényegesebb biológiai tényezőt, az élővilág

sokféleségének csökkenését is. Ez megmutatkozik a fajok számának
szinljén is és a genetikai változatosság színtjén is. Egyes becslések
szerint a jövő század közepére hasonló mértékben fogyhatnak meg
a földi fajok, mint a dinoszauruszok kihalása idején (ami egyébként
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több millió évig tartott) - tehát akár egy új földtörténeti korszak
is kezdödhet, Genetikusok még ennél is nagyobb arányú veszte
ségről beszélnek, ami a megmaradt fajok esetében a bészükült
életterük, elterjedési területük, a csökkent egyedszámok, az ant
ropogén szelekciós tényezők, a globális klím.aváltozás eredménye.
Fajunk tehát egy más értelemben vett egyed feletti szinten, a kö
zösségek, biomok, sőt a bioszféra szintjén is alapvetőert befolyásolja
saját környezetét. Miután nem volt még példa rá, hogy a Föld
élővilága ilyen rohamos sebességgel változzon, teljesen kiszámít
hatatlan, hogy ennek mi lesz a következménye.

Bizonytalan jövő felé Az emberi civilizáció történetét jellemzi az a törekvés, hogy az
ember környezte egyre biztonságosabb, egyre kiszámíthatóbb le
gyen. Arra törekszünk, hogy mindig legyen elegendő, sőt akár
mennyi és akármilyen táplálékunk, bármikor dolgozhassunk és
szórakozhassunk, sose fázzunk, terményeinket, értékeinket el ne
ragadják tőlünk, bármikor bárhova utazhassunk, betegségek ne
lepjenek meg, mennél nagyobb legyen a kényelmünk. Azok a nö
vény- és állatfajok, amelyek kevéssé változékony körülmények kö
zött élnek, jól alkalmazkodnak az állandósághoz, de többnyire
elvesztik a szélsőséges hatások, változások elviselésének képes
ségét. Fajunk, miközben az állandóság biztonságát igyekszik a
maga számára megteremteni, kiszámíthatatlan biológiai változások
bizonytalanságát teremtette meg. Ma még csak remélhetjük: az,
hogy a veszélyről már tudunk, segíteni fog abban, hogy meg is
előzzük. Ehhez pedig szükségünk lesz kivételes kooperációs kész
ségünkre és mindarra, amivel többek vagyunk a többi élőlénynél.
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