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Kedves Olvasónk!
Sokszor még szerkesztőségünk számára is meglepetést
rejt egy-egy cikkünk utóélete. Nem is gondolnánk, melyik írásunknak lesz – váratlanul – még a szokásosnál is
nagyobb visszhangja, s Olvasóink milyen új ismeretterjesztő szempontokkal tudják gazdagítani a „gyanútlanul” elindított témalavináinkat.
Mindez egy megvédendő fáról szóló kis cikkünk nyomán jutott eszembe, amelyről Balogh Lajos botanikus
muzeológustól kaptuk az alábbi levelet:
„Az általam is olvasott és igen nagyra becsült lapjuk
2015/38. számának 1212. oldalán szerepel egy írás a hegyháti szelídgesztenye-matuzsálemről, Nemcsics Ákos szerzőtől.
(…) A csipkereki öreg szelídgesztenyét Káldy Lajos, az alpokaljai régi szőlőspincéket gyönyörű akvarelleken megörökítő, szombathelyi festőművész figyelembe ajánlása nyomán,
részletes állapotfelvétel és fényképes dokumentáció kíséretében, több mint másfél évtizede helyi természetvédelmi olta1474
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lomra javasoltuk 1998. január 5-én az akkori Fertő-Hanság
Nemzeti Park, majd 1999. április 27-én Csipkerek Község
Önkormányzata felé.
Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak, hogy az ügy
mellé állt és 1999. március 27-i ülésén az R-4/1999. (III.31.)
számú rendeletével az idős Castanea sativa fát helyi védetté
nyilvánította.
Mindennek dokumentációja múzeumunkban s minden bizonnyal a nemzeti parknál és az önkormányzatnál is fellelhető.”
Levélírónk, aki a szombathelyi Savaria Múzeum Természettudományi Osztályának vezetője, levelét „az
öreg csipkereki szelídgesztenyefa megmaradásában bízva” zárja.
Szerkesztőségünk, miközben megköszöni ezt a kiegészítést-pontosítást, osztja ezt a bizakodást, s egyben köszönetet mond az eredeti cikk szerzőjének is – hiszen
egy-egy természeti érték sorsát akkor is érdemes és fontos figyelemmel kísérni, ha hivatalos védetté nyilvánítása már korábban megtörtént.
GÓZON ÁKOS
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ymt nélkül tehát a pestis e korai formái
nem lettek volna képesek bolhák útján
Egy, a közelmúltban publikált kuterjedni, a bubópestis pedig nem tudott
tatás szerint a pestis kétszer annyi
volna kialakulni a pla mutációja nélkül.
ideje van jelen a humán populációEz azt jelenti, hogy a bronzkori pestisban, mint azt korábban gondolták.
nek légúti (tüdő-) pestisnek kellett lenA kutatók eredményei arra is ránie, mely közvetlenül támadja meg a kemutatnak, hogy a pestis ősi formája
ringési rendszert és borzasztó, gyakran
eredetileg túlnyomórészt az embefájdalmas, száraz köhögőrohamokkal
rek közti érintkezés révén terjedt
jár együtt, közvetlenül a megbetegített
A Yersinia pestis elektronmikroszkópos
el, majd genetikai mutációk tették leheegyén halála előtt. Fertőzött személy
felvétele (KÉP: ROBERT KOCH-INSTITUT)
tővé, hogy a pestist okozó baktérium, a
körül ilyenkor levegőt venni egyet jeYersinia pestis alkalmazkodjon a bolhák találtak Yersinia pestis-nyomokat, a leg- lenthet a baktérium inhalálásával, ezzel
bélrendszerében való túléléshez.
idősebb, pestisben szenvedő egyén 5 783 pedig megvalósul annak emberről emEzek az első ezredforduló táján be- évvel ezelőtt hunyt el. Ez jelenti tehát berre történő terjedése.
következett mutációk jelentették a a pestis ismert legrégebbi bizonyítékát.
Martha Mirazón-Lahr, a Cambridge-i
bubópestis felemelkedését: a fertőzés Korábban a kutatók nem találtak 1 500 Leverhulme Emberi Evolúciós Központ
nagy sebességgel indult útjára a patká- évesnél idősebb leletanyagban a Yersinia (LCHES) kutatója, a cikk társszerzője
nyok által terjesztett bolhák testében. pestis jelenlétére utaló, közvetlen mole- leszögezte, hogy egy korábbi vizsgáRövidesen elképesztő méretű járvá- kuláris bizonyítékokat.
lat eredményei szerint a bronzkor egy
nyokat okozott, és a „fekete halál” gloMegjegyzésre érdemes, hogy a hét- aktív népvándorlási időszaknak tekintbálisan megtizedelte a humán populá- ből hat mintából hiányzott két fon- hető, mely során a tüdőpestis javában
ciókat. A sűrűbben lakott területeken – tos genetikai összetevő, mely a pestis elterjedt. A bronzkorban a fémeszköígy például a XIV. századi Európában mai formáiban jelen van: a pla jelzésű zök (köztük a fegyverek) készítése igen
– a lakosságnak nagyjából a felét pusz- aktivátorgén mutációja, valamint egy jellemző volt, mely lehetővé tette a hadtította el. A kutatók szerint a bolhához ymt-nek nevezett virulens gén. Az ymt viselést, ezzel embertömegek vándorlácsatolt evolúcióját megelőzve
sát vonta maga után. Ismertek
a pestis legalább 3 000 évvel
jól dokumentált esetek arra,
az első pestisjárvány előtt – a
ahogy a tüdőpestis fertőzési lánJusztinianosz bizánci császár
ca egyetlen vadászról, juhászról
neve után jusztinianoszi pestis
vagy pásztorról kiindulva pusznéven is emlegetett járvány
tított el egész közösségeket néKr. u. 541-ben tört ki – már
hány nap alatt.
endemikus volt az eurázsiai
A vizsgálatban különösen érhumán populációkban.
dekelt 7 egyén „legfiatalabbjaiAz összesen 31 kutató – köz- A Yersinia pestis si Az ymt megjelenése
nak” genomjában már ott volPestisjárvány
formája
(~Kr. u. 1000-ben)
tük dán és egyesült királyságtak a genetikai kulcsmutációk,
beli egyetemek munkatársai
ez pedig lehetővé teheti azon
– alkotta nemzetközi kutaevolúció hozzávetőleges időtócsoport a Cell nevű tudovonalának kirajzolását, mely a
mányos folyóiratban tette
bolha által terjesztett bubópestis
közzé eredményét. „Kutatákialakulásához vezetett.
saink során azt találtuk, hogy a
Robert Foley professzor – aki
Yersinia pestis fejlődésvonala
szintén az LCHES munkatársa
sokkal régebben alakult ki és terés a cikk társszerzője – úgy véli,
jedt el, mint azt korábban tudni
hogy a pestisnek szüksége volt
véltük. Ezt az időintervallumot A pestis felbukkanásai a bronzkori Eurázsiában, valamint evolúciójának egy bizonyos népességszámra
szűkítettük le annak kiderítése
ahhoz, hogy fenn tudjon mavázlata (FORRÁS: RASMUSSEN ÉS ALLENTOFT ÉS MUNKATÁRSAI, 2015)
érdekében, hogy a pestis mikor és
radni. „Minden patogénnek fenn
hogyan fejlődött – mondta Eske Willerslev védi meg a baktériumot az őt terjesztő kell tartania egy egyensúlyi helyzetet. Ha a
professzor. – A Yersinia pestis evolúcióját bolha emésztőrendszerének toxinjaival patogén még azelőtt megöli az általa megelősegítő alapmechanizmusok a mai napig szemben. Az így elszaporodó kóroko- fertőzött szervezetet, hogy általa ő maga
jelen vannak. A múlt eseményeinek tanul- zó eltömíti a bolha emésztőrendszerét, szaporodni és terjedni tudna, úgy a
mányozása hozzásegíthet minket a jövőbeli a parazita rovar emiatt éhezni kezd, gazda halála a patogén halála is egypatogének kialakulásának és terjedésének és jószerivel belecsíp mindenbe, amibe ben. A súlyosan fertőző betegségeknek
megértéséhez.”
csak tud, hogy táplálékhoz jusson – ez- szükségük van egy őket fenntartani
A kutatók 101 bronzkori, felnőtt em- által terjesztve magát a pestist. A pla képes demográfiai intenzitásra – vonta
bertől származó fogmaradványból szár- mutációja révén a baktérium képessé le a következtetést Foley. – A bronzkor a
mazó genomot elemeztek. A leletek válik a különböző típusú szövetek kö- történelem határvidéke, és az ősi DNS anyaEurázsia számos helyszínéről származ- zötti mozgásra, vándorlásra, ezzel a gának elemzése segíthet fényt deríteni arra,
nak, Szibériától egészen Lengyelorszá- fertőzés többé már nem lokális a tüdőre hogy mi is történt pontosan ebben a kritikus
gig. Közülük 7 ember maradványában nézve, hanem szétterjed a testben. Az időszakban.”
SZABÓ MÁRTON
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Marsi légkör:
elfújta a (nap)szél...

A NASA MAVEN (Mars
Atmosphere
and
Volatile
EvolutioN: a marsi légkör és az
illékony elemek evolúciója) missziója – amelynek elsődleges feladata a
marsi felsőlégkörben most lejátszódó
folyamatok vizsgálata és a jelenleg
onnan a világűrbe kiszökő illékony
összetevők mennyiségének meghatározása, közvetve pedig a Mars klímatörténetének kutatása – mostanra
azonosította azokat a folyamatokat,
amelyek kulcsszerepet tölthettek be
a vörös bolygó kezdeti meleg és nedves éghajlatának a mai hideg, sivár
és száraz klímába való átmenetében.
Az alig több mint egy éve Mars körüli
pályára állt MAVEN adatai alapján a kutatóknak sikerült meghatározni, hogy a
vörös bolygó légköréből jelenleg milyen
ütemben szöknek ki különféle gázok a
napszél hatására. Megállapították, hogy
ez a tömegvesztés jelentős mértékében
megnő napkitörések idején. A tudomá-

ként 100 grammnyi gázt fúj ki a marsi
légkörből. Bruce Jakosky, a Coloradói
Egyetem (Boulder) geológusprofesszora, a MAVEN misszió kutatásvezetője
szerint ez ugyan nem tűnik soknak,
de hosszabb idő alatt a sok kicsi sokra
megy. „Emellett azt is észleltük, hogy a
légkör eróziója jelentős mértékben megnő
erős napviharok hatására, ezért úgy véljük,
hogy az anyagvesztés üteme a jelenleginél
sokkal gyorsabb lehetett évmilliárdokkal
ezelőtt, amikor a Nap még fiatalabb és a
mostaninál jóval aktívabb volt.”
Az anyagvesztés ütemének felgyorsulása szembetűnő volt, amikor 2015
márciusában különösen erőteljes napviharok sorozata érte el a Mars légkörét: alapvetően erre alapozva feltételezték a kutatók, hogy a légkör elvesztésének (és közvetve a drasztikus
klímaváltozásnak) a fő oka a napszél
hatásában keresendő.
A napszélben elektromosan töltött részecskék (főként elektronok és protonok, de nehezebb ionok is előfordulnak
benne) áramlanak ki a Nap légköréből a
bolygóközi térbe, óránként több millió
kilométeres sebességgel. A plazmaáramláshoz kapcsolódó mágneses tér a Mars
felső légkörében olyan elektromos teret

a sarki feláramlásból származik, és csak
elenyésző részét adja a kiterjedt gázfelhőből eredő járulék.
A Mars ősi felszíni képződményei jelentékeny mennyiségű felszíni vizek
nyomait őrzik: tó- és kanyargó folyómedreket, illetve olyan ásványi lerakódásokat, amelyek csak víz jelenlétében
képződnek. Ezek alapján vélik úgy a
kutatók, hogy évmilliárdokkal ezelőtt a
Mars légköre a mainál jóval sűrűbb, éghajlata pedig melegebb volt, ami lehetővé tette, hogy felszínén a cseppfolyós víz
folyókat, tavakat, mi több, esetleg még
óceánokat is alkosson.
A közelmúltban tették közzé azokat
a NASA Mars Reconnaissance Orbiter
(MRO) nevű keringő egységének megfigyelésein alapuló újabb eredményeket,
amelyek szerint időszakosan (a melegebb
nyári évszakban) jelenleg is felszínre szivárog sós, folyékony víz, amely jellegzetes ásványi lerakódásokat hoz létre. Mára
viszont a bolygó légköre már annyira
megritkult és lehűlt, hogy ez az időről
időre felszivárgó víz nem tud folyamatosan megmaradni a felszínen.
Fölvetődhet persze a kérdés, hogy
Földünk légköre esetében miért nem
történt meg ugyanez? – A válasz alap-

A napszél behatol a Mars fels légkörébe, és az ottani ionokkal
kölcsönhatva kiszakítja ket a bolygóközi térbe. Ezzel szemben a Föld
esetében az állandó mágneses mez létrehozta mágneses pajzs eltéríti a

A Mars fels légkörébe behatoló napvihar hatására a légkörb l ionok

napszél részecskéit, és ezáltal megóvja a légköri gázokat a kiszökést l.

szakadnak ki a világ rbe (FANTÁZIAKÉPEK: NASA/GSFC)

nyos eredményekről beszámoló cikkek
a Science-ben és a Geophysical Research
Letters-ben jelentek meg.
A Marsnak valaha sűrű légköre és
kellően meleg éghajlata volt ahhoz,
hogy rajta cseppfolyós víz létezzen,
amely az általunk ismert földi életformák létrejöttének egyik nélkülözhetetlen feltétele. Ha sikerül kideríteni
és megérteni, mi okozta e feltételek drasztikus megváltozását, az sokat segíthet a Naprendszeren kívüli
exobolygók légkördinamikájának és
-fejlődésének modellezésében is.
A MAVEN mérései szerint a napszél jelenleg átlagosan másodpercen1476
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gerjeszt, amely az ott lévő elektromosan töltött gázatomokat (-ionokat) a
légkörből leszakítva a bolygóközi térbe taszítja ki.
A MAVEN részletesen megvizsgálta,
hogy a napszél hogyan szakítja ki a gázionokat a bolygó felső légköréből. Eszerint az anyagvesztés három különböző
térrészből származik: a bolygó mögötti
„csóvából”, ahol a napszélnek a bolygó
előtt szétvált áramlatai összefolynak, azután a Mars pólusainál felszökő sarki feláramlásból és végezetül a bolygó körüli
kiterjedt gázfelhőből. A kiszökő ionok
csaknem 75 százaléka a bolygó mögötti csóvából, mintegy 25 százaléka pedig

2015/47

vetően abban található meg, hogy
bolygónknak van egy erős és állandó
mágneses mezője, amely mágneses
pajzsként óv minket és légkörünket a
napszél közvetlen hatásaitól. A Mars
esetében ilyen globális mágneses tér
ma nem létezik (bár egyes feltételezések szerint kezdetben lehetett,
de már rég „befagyott”), ezért a
napszél behatolhat a felső légkörbe,
s ott olyan elektromos tereket hoz
létre, amelyek a légkör ionjait a világűr felé gyorsítják.
Forrás: www.nasa.gov/press-release/nasa-missionreveals-speed-of-solar-wind-stripping-martianatmosphere

ÉLET

ta eredményeikről a Science hírportáljának Schiffmann.
Ezt a feltevést erősíti egy másik,
szintén most megjelent tanulmány
is. A bioRxiv oldalán közölt, Vincent
J. Lynch és munkatársai által jegyzett
cikk szintén a p53 gén 40 példányát
mutatta ki az afrikai és az ázsiai
elefántok genetikai állományában.
Két kihalt mammutfaj genomjában
ugyancsak a gén megsokszorozódott kópiaszámát mutatták ki, az
elefántok két közeli, élő rokonánál,
a manátuszoknál és a szirtiborzoknál
viszont csak két példányt. Lynch szerint a p53 gén extra másolatai azon
evolúciós folyamat során jelenhettek
meg, amely a testméret növekedésével és végül az elefántok megjelenésével járt együtt.
A Science híroldalának beszámolója mindezek mellett egy némileg
szkeptikus kutatói véleményt is
idéz. Vadim Gladyshev, a Harvard
Medical School biokémikusa úgy
véli, hogy az imént említett kutatások nem támasztják alá azt, hogy
a többszörös példányszámban jelenlévő p53 gének valóban működő
p53 fehérjéket termelnek. „Az én

kérdésem egyelőre az, hogy a megsokszorozódott p53 gének tényleg rendelkeznek-e valódi funkciókkal?” – idézi Gladyshev-et a Science News.
Addig is, amíg kiderül, hogy a p53
gének többszörös példányszámban való jelenléte-e a fő, illetve az
egyetlen oka az elefántok fokozott
rákellenes védelmének, Schiffman
és kollégái megpróbálják kideríteni,
hogy lehetséges volna-e az emberek
sejtjeit is az elefántokéhoz hasonlóvá tenni. Ez elérhető lenne például
a p53 gének további példányainak a
sejtekbe ültetésével vagy olyan vegyületek felkutatásával, amelyek a
több példányban jelenlévő p53 gének hatásait utánoznák a sejtekben.
ILLYÉS ANDRÁS
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Két, egymással egy időben
megjelent új tanulmány is lehetséges
magyarázatot kínál arra, hogy az elefántoknál – ahhoz viszonyítva, amit
a méretük és az élethosszuk alapján
várnánk – miért igen ritka a daganatos megbetegedések előfordulása.
A vadon élő elefántok akár 70 évig
is élhetnek – ami megfelel egy átlagos emberi élettartamnak –, velünk ellentétben azonban csaknem
százszor annyi sejtből áll a szervezetük. Minél több sejtet tartalmaz
egy élőlény szervezete, annál nagyobb valószínűséggel kellene megjelennie a véletlenszerűen kialakuló
és végül daganatos megbetegedést
okozó mutációknak is. A magasabb
sejtszám mellett például azért, mert
több sejt létrehozása több sejtosztódási ciklussal jár, amelyek mindegyike során megvan rá az esély,
hogy az örökítőanyag végül egy
rákhoz vezető mutációt szenved el.
Ez azonban az elefántok és a bálnák
esetében nem tapasztalható. Ezt a
problémát először az epidemiológus
végzettségű Richard Peto vetette fel
az 1970-es években.
Míg az emberek több mint 20 százaléka hal meg valamilyen daganatos betegségben, addig ez az arány
az elefántoknál mindössze 5 százalékos. Minek köszönhető mindez?
Peto úgy gondolta, hogy léteznie kell
valamilyen belső biológiai mechanizmusnak, amely védelmet nyújt
a viszonylag hosszú ideig élő és sok
sejttel rendelkező állatok számára.
Éppen egy ilyen lehetséges mechanizmusra bukkant két kutatócsoport
is, akik az elefántok daganatos megbetegedésekkel szembeni hatékony
védelmét próbálták megmagyarázni: a szakemberek szerint a védelmi
mechanizmus talán egy olyan gén
többszörös példányszámban való jelenlétének köszönhető, amelyet már
eddig is igen aktív figyelem övezett
a rákkutatók részéről, és amelyből
az ember genetikai állományában
mindössze két példány található meg.
Ez a p53, amely egy daganatelnyomó
– idegen szóval tumorszupresszor –
gén. A protoonkogénekkel szemben, amelyeknél bizonyos mutációk

az általuk termelt fehérjék feltétel
nélküli aktivációját idézik elő, a
tumorszupresszor gének féken tartják a sejtosztódást, a sejtciklust pedig
hiba esetén leállítják.
Joshua Schiffman (Utahi Egyetem,
Huntsman Cancer Institute, Salt
Lake City) és munkatársai a Journal of American Medical Association
(JAMA) egyik új számában tették
közzé tanulmányukat. A kutatócsoport a világ fogságban élő elefántjainak születési és halálozási adatait
nyilvántartó Elefánt Enciklopédia
adatait, illetve 30 emlősfajnak a
kaliforniai San Diego állatkertből
származó boncolási eredményeit
használta, amelyekből kiderült: az
elefántok mindössze 5 százalékánál volt daganatos betegség a halál
oka, emellett semmilyen összefüggést nem sikerült kimutatni az emlős fajok testmérete és daganatos
betegségeik gyakorisága között.
Az elefántok genetikai állományát
áttekintve az is kiderült, hogy az
állatok szervezetében 40 példányban, vagyis az emberekénél hússzor
nagyobb mennyiségben van jelen a
p53 gén. Ennek következtében a kutatók jelenlegi feltételezései szerint
sokkal kisebb eséllyel fog kialakulni olyan daganat, amely a p53 gén
törlődése vagy funkcióvesztéses
meghibásodása miatt jelenne meg
(vagyis olyankor, amikor a sejtosztódás féken tartása – az „elszakadt
fékbowden” hasonlatával élve – nem
tud megvalósulni).
Schiffman kutatócsoportja – a
többszörös példányban jelenlévő
p53 gének daganatos betegségekkel szembeni védő hatásának igazolására – emberi, illetve elefántokból származó vérsejteket tett
ki az örökítőanyagot köztudottan
roncsoló ionizáló sugárzásnak. Azt
tapasztalták, hogy az elefántsejtek
DNS-javító képessége semmiben
nem különbözött az embereknél is
megfigyelhetőnél, az állatok sejtjei
azonban kétszer nagyobb arányban
pusztultak el a sugárkitettséget követően, mint ami az emberi sejteknél
megfigyelhető volt. „Úgy gondoljuk,
ez a jelenség állhat amögött, hogy az
elefántok csak ritkán lesznek rákosak.
A p53 gén extra kópiái tehetik lehetővé
az állatok számára, hogy már azelőtt
elpusztítsák a daganatos elfajulás útján
megindult sejtjeiket, hogy azok végül valóban daganatossá válnának” – mond-

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS
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Miért nem lesznek
rákosak az elefántok?

TERMÉSZETFOTÓSOK MEGMÉRETTETÉSE

DÍJNYERTES PÓK ÉS VIDRAKÖLYKÖK
A NaturArt – Magyar Természetfotósok Szövetsége 23. alkalommal írta ki hazánk és a régió legrangosabb természetfotós pályázatát. A zs ri a beérkezett mintegy 3 400 képb l válogatott; az értékes,
komoly szakmai elismerést jelent díjakért az utolsó fordulóban több mint hatvan alkotó 102 m ve
versengett. A díjakat 2015. november 3-án adták át a budapesti Magyar Természettudományi
Múzeumban, ahol egyúttal megnyitották a pályázat legjobb képeib l rendezett kiállítást, és bemutatták a dönt be jutott fotókból összeállított, Az év természetfotói – Magyarország 2015 cím kötetet is.
A tárlatot 2016. január 27-ig lehet megtekinteni.
zsűri döntése értelmében a
„Canon – Az Év Természetfotósa 2015” pályázat fődíját, Az
Év Természetfotósa elismerést Máté
Bence nyerte el. A nagyközönség által „láthatatlan madárfotósként” is
ismert, világszerte sikert sikerre halmozó természetfotós immár ötödik
alkalommal érdemelte ki ezt a rangos szakmai díjat. Az Év Ifjú Természetfotósa a szabadkai Szekeres
Levente lett, aki a pályázat történetében az első határon túli nagydíjas.
Az Év Természetfotója címet a Lépéselőny című kép nyerte, alkotója Máté
Bence.
Az Alexandra Kiadó gondozásában megjelent kötetben olvasható,
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hogy a jelenleg 16 éves Szekeres Levente „a délvidéki Szabadkán született,
jelenleg is ott él, a Kosztolányi Dezső
Tehetséggondozó Gimnázium tanulója.
Legkedvesebb időtöltése a természetfotózás, szabadideje nagy részét a természetben tölti. Rendszeresen részt vesz
különböző madárvédelmi programokban, nyaranta madárgyűrűző táborokban bővíti az ismereteit. Leg főbb vágya,
hogy felnőttként a természetvédelemhez
kapcsolódó munkát végezhessen.” Levente a kiállításmegnyitón a díjnyertes képéről a következőt mondta az
Élet és Tudománynak:
– Éjszaka készítettem a díjazott felvételt, melyhez egy lámpával világítottam meg a pókhálót. A pók hátterében ugyanaz a fény látszik, amelyet a lámpa ad. Úgy helyezkedtem
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el, hogy a pók a megvilágított háttér
elé kerüljön, és így a sziluettje látszik. A díjak átadásának másnapján
Máté Bencével készítettem telefoninterjút, aki éppen a Dunántúlra
tartott fotózni.
– Az „emlősök viselkedése” kategóriában első díjat nyert képe vidrákat ábrázol. A felvétel a tudomány,
az etológia szempontjából is érdekes
lehet. Milyen pillanatot örökített
meg?
– A képen az a jelenet látható,
amint a vidramama előhozza a
kölykeit a fészekből, és tanítja őket
vadászni. Szeptemberben készült ez
a fotó. Már régóta terveztem, hogy
elkezdek vidrákat fényképezni.
Amikor szeptemberben nekikezdtem a témának, akkora szerencsém

Nyelv és Élet
Szerkeszti:
GRÉTSY LÁSZLÓ

Szekeres Levente: Pöttyön pók

volt, hogy mire felépítettük az
egész technikát, éppen akkor jelent
meg a vidramama a kicsikkel.
Azért is érdekes, mert egyébként
áprilisban vagy májusban kell a kölyköknek megszületniük, tehát elvileg
májusban lehetne ilyen jeleneteket
látni, de a vidránál előfordulhatnak
extrém esetek is. Én akkor láttam
életemben először ilyet, és egy hónapon keresztül szemtanúja voltam,
ahogy a kisvidrák megtanultak vadászni. Noha a faj globálisan ritkának számít, a hazai halastavakon
gyakori. Rejtőzködő életmódja miatt ritkán kerül az ember szeme elé,
mert éjszakai állat, és fél az embertől. Készítettünk egy olyan lest,
amely előtt ki lehet világítani a teret,
így viszonylag egyszerűen látni,
ahogy éjszaka vadásznak a vidrák.
Számomra ez a legérdekesebb felvétel a kollekcióban, s nem az, amelyik a fődíjas lett.
– Milyen módszerrel dolgozott a
vidrás kép esetében?
– Mesterséges megvilágítással készítettem a felvételt. Hátulról lámpafénnyel, egy autó reflektorával
van megvilágítva. Ennek és a
hosszú expozíciónak köszönhetően látszódik, amint a vízcseppek
csíkokat rajzolnak. A zársebesség
körülbelül 0,1 másodperc, amely
alatt a vízcseppek elmozdulnak a
levegőben. Az ellenfényben ezek
húzzák a képen látható csíkokat.

Azért, hogy a vidrának látszódjon
a szeme és a színe, a fényképezőgép mellől vakuval világítottam
meg őket.
A les félig a víz alá van süllyesztve. Én 120 centiméterre a víz
szintje alatt ülök, és pontosan a
szemem magasságában van a vízfelszín. Egy hónapig fotóztam,
minden éjszaka 6–8 órát. Ahhoz,
hogy egy hónapon keresztül lehessen fotózni, egy ilyen lest kellett
felépíteni. Vízhatlan és fémből készült les, amelyet leástunk, és éppen akkora víz van előtte, hogy az
az ablak szintjéig ér.
– Milyen új projektjei vannak, milyen képeket várhatunk Öntől a
közeljövőben?
– A kötet címlapjára került egy
olyan felvétel, amelyen egy vaddisznó látható, csillagokkal a háttérben. Ez annak a projektnek az
egyik vázlata volt, amellyel most
épp úton vagyok: a Dunántúlra
tartunk, ahol dámszarvasokat szeretnénk fotózni éjszaka csillagfénynél, ugyanúgy, mint az említett
címlapszereplő vaddisznót. Tavaly
nem jöttek szarvasok, holott igazából miattuk kerestük föl a helyszínt. Viszont a technikát sikerült
jól kipróbálni, és nagyon jó helyet
találtunk a fotózáshoz. Azért megyünk egy újabb kéthetes projektre,
hogy szarvasokat is tudjunk ugyanilyen módon fényképezni.
BAJOMI BÁLINT
ÉLET

Kikopó ételneveinkr l
A hamburgerek, gíroszok, gofrik,
sztékek, tiramisuk korában, amikor legnagyobb örömünkre már a világ minden tájáról seregestül érkeznek hozzánk
különböző ételek, illetve ételelnevezések, úgy érzem, egyszer érdemes arról is
szólni, hogy vannak olyan ételek, ételelnevezések is, amelyek éppen ezekben az
években, évtizedekben hullanak ki
mind ízvilágunkból, mind nyelvünkből.
Van köztük több olyan is, amely a keletkezésével valamilyen kapcsolatban levő
városnévből született. Ilyen például az
édes, omlós tésztát jelentő linzer, amely
Linzre utal vagy az isler, ez az omlós tésztából készült lekváros, csokoládés sütemény, amely Bad Ischl ausztriai fürdőhely nevét őrzi. A bennünket ezúttal érdeklő nevek többsége azonban nem
ilyen nagyvilági jellegű.
Közülük talán a grenadírmars a legjellegzetesebb, amelyet a szómagyarítók
megpróbáltak gránátos kockára fordítani. Az első tag, a Grenadier rendben is
volna, mert valóban gránátost jelent, a
Marsch azonban semmiképp sem kocka, hanem menetelés, menet. Lehet,
hogy a szegény katonákat azzal vigasztalták, jól lehet menetelni e nem
mindenkinek kedves ételtől? Azután
itt van a smarni, amely valamikor
Kaiserschmarrn névre hallgatott, s
végül császármorzsa lett belőle. De
még sok más étellel, ételnévvel is gazdagított bennünket a Monarchia.
Íme, néhány közülük: spenót (Spinat), karalábé (Kohlrabi), fasírt (a ’vagdalt hús’
jelentésű ausztriai német Faschiertes átvétele), továbbá karmonádli, nokedli,
csuszpájz, gersli, nudli, sonka, stangli stb.
Vannak kivételek, de lassan kezdenek kikopni nyelvünkből azok a nagyrészt a Monarchia idején átvett német
szavak, amelyeket azért nem fordítottak le magyarra, mert nagyon sokan
tudtak németül. Mára, sajnos, elkopott a némettudásunk. Így fordulhatott elő, hogy egy neves élsportolónk
ekként sóhajtott fel valamelyik német
vasútállomáson az ablakon kinézve:
De szép város ez az Ausgang … (Kijárat)
ERőS LáSZLÓ
ÉS
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HARC
A BEHATOLÓ
ELLEN
Az emberiség már korán megfigyelte, hogy ahogy nekünk és
haszonállatainknak, a növényeknek is vannak kórokozóik, melyek
különböz betegségeket okoznak. A vírusok felismerése azonban
egészen a XIX. század második feléig váratott magára.
z első írásos beszámoló növényi vírus által okozott betegségről a VIII. század közepére tehető, egy japán versben
bukkannak fel tünetes leírások egy
levélsárgulást okozó vírusról, mely
az Eupatorium lindleyanum növényt
támadja. Nyugat-Európában az
1600-as évektől jelentek meg festmények és rajzok, melyek nagy valószínűséggel vírusfertőzött tulipánokat ábrázolnak. Egy híres holland
festő, Ambrosius Bosschaert is számos fertőzött tulipánt örökített meg
alkotásain. Mivel akkor még nem
tudták, hogy vírus felelős az egzotikusnak számító mintázatért, ezért
különleges variánsoknak titulálták
ezen egyedeket és megszületett a
„tulipománia” irányzat. Annyira
közkedveltté váltak ezek a meglepő
szirmú tulipánok, hogy az egekig
szökött az áruk, hiperinflációt
okozva. Hogy szemléltessük a
„tulipománia” hatalmát: egyetlen
vírusfertőzött tulipánhagyma áráért 4 tonnányi búzát, 8 tonna rozst,
2 hordó vajat, 4 hordó sört, fél tonna
sajtot, 4 kövér ökröt, 8 kövér disznót, 12 kövér bárányt és még számos
portékát lehetett kapni.
Napjainkban a vírusfertőzést sokkal inkább gazdasági kárként és negatívumként értékeljük, semmint
esztétikai szépségként. A dísznövények mozaikos vagy fakó mintázatáért genetikai módosulások a felelősek, melyek kitenyésztése a megfelelő genetikai állományú szülői
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egyedek keresztezésével érhető el.
Ezen genetikai változatokban a pigmentációért (színképzésért) felelős
gének aktivitása változik, akár sejtenként eltérő mértékben, és ez
okozza a különleges színvariációkat
(pl. Antirrhium – oroszlánszáj esetében).

Bosschaert festményén

Honnan származnak?

A vírusok apró genetikai identitások, melyeket csak a köpenyfehérjéjük választ el a külvilágtól. Fennmaradásukhoz és szaporodásukhoz is a
gazdaszervezetre vannak utalva.
Éppen ezért nem találhatók külön
vírusfosszíliák a természetben, ami
megnehezíti evolúciós útvonaluk
feltérképezését. A kérdés megválaszolásához mélyebbre kell ásni, egészen a molekulák világáig, hiszen a
nukleinsavak és fehérjék is hordoznak evolúciós értékű információkat.
A vírusok genomja gyorsan, dinamikusan változik, gondoljunk csak
az influenzavírusra, ami ellen évről
évre új védőoltást kell kifejleszteni.
Mégis vannak a vírus genomjában
vagy a köpenyfehérje felszínén evolúciósan konzervált motívumok,
amelyek nem változnak az évezredek vagy évmilliók során, vagy csak
nagyon kis mértékű a mutációs rátájuk. Ezeknek a motívumoknak a
vizsgálatával kaphatunk információt az adott vírus evolúciós múltjáról.
Számos evolúciós elmélet létezik a
vírusok eredetéről. A legelfogadottabb elmélet szerint a vírusok (növé-
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Vírusfert zött tulipánok Ambrosius

Az oroszlánszáj különleges színvariációja
nem vírusfert zés eredménye

nyi és állati vírusok egyaránt) primitív, elősejtszerű életformákból alakultak ki. Ennek értelmében a vírusok már azelőtt jelen voltak az
élővilágban, mielőtt még bonyolult
sejtfelépítésű szervezetek lepték volna el bolygónkat. Másik elmélet szerint a vírusok a sejtek részei voltak
egykor, de kiszabadultak a gazdasejt
irányítása alól, és lázadó entitásként
uralmuk alá vonták a sejtet. A harmadik elmélet még tovább megy,
miszerint egész sejtek váltak más sejtek parazitáivá, majd az évek során
egyszerűsödött a felépítésük. Ter-

mészetesen a többi evolúciós elméletnek is van létjogosultsága, és talán
sose fogjuk megtudni a pontos választ erre a kérdésre.
RNS-csendesítés

Mint minden élő szervezet, a növények is képesek védekezni a vírusfertőzéssel szemben. Ők is rendelkeznek egyfajta primitívnek tekinthető immunrendszerrel, mely komplexitásában nem éri el ugyan az állati

vírus a növényben, míg a zöld,
egészségesebb sejtekben nincs jelen
vagy csak minimális mennyiségben.
Hogy megértsük a folyamatot, kicsit el kell mélyedni az RNS-csendesítés mechanizmusában. A vírusok genomjukat (ami lehet RNS
vagy DNS is) a gazdaszervezet sejtjeiben sokszorozzák meg. Az új
DNS- vagy RNS-szál előállításához
a sajátjukat használják, ezért van
olyan pontja a sejtosztódásuknak,

A kukoricát támadó vírusok jelent s gazdasági károkat okoznak

szervezetekéit, de funkcióját tekintve megegyezik azzal. Vírusfertőzés
során sérülnek a növényi membránok, és mivel a vírus felhasználja a
növényi sejtanyagcserét saját szaporodásához, károsodik a növényi sejtek háztartása is. Ezeket a változásokat érzékelik a növények, és védő
hatású molekulákat termelnek, melyekkel célzottan támadják a vírusokat, vagy fizikai gátat képeznek a
vírus szaporodásával szemben. Ilyen
fizikai gát lehet olyan molekulák beépítése a sejtfalba, sejtek közötti hálózatba vagy a szállítónyalábokba,
amiken nem képes áthatolni a vírus
(pl. kallóz).
Emellett klasszikus példája a növény-vírus fegyverkezési versenynek az RNS-csendesítés folyamata.
Példa erre a csemegekukoricát fertőző kukorica csíkos-mozaikvírus,
ahol a fertőzött növények levélerei
mentén fakóbb, sárgább foltok jelennek meg. Ezeken a fakóbb részeken
nagy mennyiségben elszaporodott a

A fert zött növény levélerei mentén fakóbb,

amikor kettős szálú, víruseredetű
RNS vagy DNS van jelen a sejtben.
RNS-vírusok esetében a kettős szálú RNS jelenléte figyelmeztető jel a
növényi szervezetnek, hiszen normál fiziológiás körülmények között
ilyen nem képződik a sejtben vagy
csak kis mértékben. A növény képes
ezeket a kettős szálú RNS-molekulákat felismerni, és specifikus fehérjékkel megköti és lebontja őket, ezzel fékezve meg a vírus terjedését. Emellett
a növény a saját sejtmagjában is előállít
olyan rövid RNS-szakaszokat, amik
bázispárosodással felismerik és kötik a
vírus RNS-ét, és így alakít ki kettős
szálú RNS-t, amit aztán lebont. Ezzel
az RNS-csendesítéssel képes a növény
visszaszorítani a vírus terjedését. Azonban a vírus is furmányos jószág, és tud
olyan fehérjét előállítani, ami blokkolja azokat a molekulákat, amikkel a
növény védekezik, és ezzel biztosítja
zavartalan szaporodását és fennmaradását a gazdaszervezetben. Ezért nevezik ezt fegyverkezési versenynek is,
ÉLET

sárgább foltok jelennek meg
(A SZERZ

FELVÉTELE)

és éppen annak függvényében, hogy a
vírus vagy a növényi RNS-csendesítés van jelen, kapunk hol fakóbb foltokat, hol sötétebb szigeteket a levélerek
mentén.
Különös házasság

Evolúciós szempontból egy vírusnak
(mint minden élő szervezetnek) az a
célja, hogy tovább örökítse és fenntartsa genetikai állományát. Ha belegondolunk, esetükben ez nem is
egyszerű feladat, hiszen amellett,
hogy hatékonyan fertőzzék a gazdaszervezetet, életben is kell tartaniuk,
hogy elég idejük legyen szaporodni
és tovább terjedni egy másik egyedre. Amikor könnyen átadódik a vírus egyik egyedről a másikra, akkor
nem érdeke életben tartani a gazdaszervezetet, hiszen sikerült fennmaradnia populációs szinten. Azonban
ha sikerül gátat vetni a vírus terjedésének, akkor már nem szabad károÉS
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A
A növények RNS-csendesít komplexe

sítania a gazdaszervezetet, hisz ezzel
„maga alatt vágná a fát”. A legtöbb
vírus közös evolúciós utat járt be
gazdaszervezetével, együtt fejlődtek
az évszázadok vagy évezredek során. Ahogy változott a gazdaszervezet védekezése, úgy mutálódott és
formálódott a vírus is, hogy megőrizhesse fertőzőképességét. Ezt a
dinamikusan, egymásra utaltan változó kapcsolatot nevezzük koevolúciónak.
Növényeknél kicsit komplexebb a
koevolúciós kérdés, hiszen minden
esetben szükség van egy közvetítő
vektorra, ami egyik növényegyedről
átviszi a vírust egy másikra. Éppen
ezért a koevolúció nemcsak a gazdanövényt és a vírust érinti, hanem beférkőzik egy harmadik (vagy akár
több fél) is ebbe a kapcsolatba. Közvetítő vektor lehet rovar, ami a növényt parazitálja, de akár rágcsálók
és férgek is terjeszthetnek vírusokat.
Az se ritka, hogy növényt fertőző
gombák felszínén vagy a gombahifák mentén telepednek meg és élnek túl vírusok, és úgy terjednek
egyik növényről a másikra. A kukorica csíkos-mozaikvírus esetében a
vírus köpenyfehérjéjén van olyan
mintázat, ami elősegíti, hogy a vírus
a levéltetű szipókájához tapadjon.
Vagy onnan kerül át egy másik
egyedbe, vagy bejut a rovar emésztőrendszerébe, és onnan kikerülve
fertőz újabb egyedeket.
Stratégiák a gyakorlatban?

A vírusfertőzések hatalmas károkat
okoznak a mezőgazdaságban. Rontják a növények egészségi állapotát,
aminek következtében akár el is
pusztulhatnak. Fertőzött növények
termését eladni se lehet, hiszen a legyengült növényi szervezet nem tud
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megfelelő méretű és minőségű termést hozni, ami jelentős jövedelemkiesést okoz a gazdáknak. Számos
stratégia létezik a gyakorlatban,
hogy szabályozni lehessen a vírusok
terjedését. A legelterjedtebb, hogy
rezisztens növényfajtákat termesztenek, amik ellenállóak a vírusfertőzéssel szemben. Klasszikus nemesítési eljárások mellett génmódosítással
is el lehet érni rezisztenciát, melyhez
transzgénikus úton előállított növényeket alkalmaznak. A transzgénikus egyedek genetikai állományát
úgy módosítják, hogy termeljék a
vírus köpenyfehérjéjét vagy annak
egy adott részletét, aminek hatására
hatékonyabban működik bennük az
RNS-csendesítés folyamata, és már
korai fertőzési állapotban el tudják
pusztítani a vírust a sejtjeikben. Mivel a génmódosított élőlényekkel
szemben számos aggály él, illetve
szigorúan szabályozzák ezen szervezetek terjesztését, főleg a klasszikus
nemesítés során előállított rezisztens
fajták kerülnek ki a szántóföldekre.
Másik védekezési stratégia lehet a
rendszeres vegyszerezés, amellyel a
hordozó rovarvektort pusztítják el.
Ennek környezetkímélőbb változata
a biológiai védekezés, amikor a rovart fogyasztó, növényre ártalmatlan állatot telepítik be az adott területre, és az elvégzi helyettünk a piszkos munkát.
A tudósok intenzíven kutatják a
vírusfertőzések mögött megbújó
mechanizmusokat, hogy fényt deríthessenek a folyamatban szerepet
játszó molekuláris útvonalakra. Ezáltal jobban megérthetjük a növényvírus kapcsolatokat, és hatékonyabban felvértezhetjük a növényeket a
vírusfertőzésekkel szemben.
LUDMERSZKI EDIT
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notórius nyári utazók mellett
sokan az őszi időszakot választják, ha szabadságra mennek; a klímaváltozásból adódó egyre melegebb szeptemberek és októberek is
erre ösztönöznek. Az
iskolai kirándulások
tervezői is igyekeznek
élni az „emberes” hónapok szép idő adta
lehetőségeivel. Ilyenkor,
novemberben
már csak néhány napos utazások jöhetnek
szóba, közeli úticéllal,
mint például Szlovákia. De valljuk be,
északi szomszédunk nem tartozik a
leggyakoribb célpontok közé.
Átlapozva a Szlovákiát bemutató
könyvecskét, látható, hogy minden
van benne, ami egy bédekkerhez illik. Történelmi, gazdasági, természeti összefoglaló, térképek, ajánlott
útvonalak tájegységenkénti bemutatása, és persze számtalan fénykép.
Alaposabban megnézve azonban
kiderül, hogy különleges kiadványt
tart kezében az olvasó. A legnépszerűbb szlovák helyszíneket bemutató útikönyvet a kiadó kiegészítette a magyar vonatkozású történelmi
és irodalmi helyek, épületek részletezésével.
A könyv javaslatait követve számos
érdekességet találunk: sétálhatunk
azokon az utcákon, ahol Jókai Mór is
járhatott; állhatunk a zólyomi várban
ott, ahol valaha Balassi Bálint is taposta a köveket; betérhetünk abba a
székesegyházba, ahol Mária Teréziát
megkoronázták és így tovább. Nem
hiányoznak a gyerekek számára is
vonzó fürdő- és kirándulóhelyek
sem, hiszen mégiscsak turisztikáról
van szó. A könyv segítségével összeköthető a kellemes a hasznossal: osztálykirándulások alkalmával a magyar történelem és magyar irodalom
tananyagát lehet élményszerűen kiegészíteni, elmélyíteni. (Szlovákia –
Családi és osztálykirándulások, Cser Kiadó, Budapest, 128 oldal, 3995 forint)
T. Z.
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EGÉSZSÉGES ÉS FENNTARTHATÓ
ÉLELMISZER-FOGYASZTÁS?
Az élelmiszer-fogyasztás az egyik legnagyobb környezetterheléssel járó fogyasztási szektor, melynek környezeti hatásaihoz tartozik a
term föld, mint az egyik legfontosabb természeti
er forrás használata, az energiafelhasználás, illetve
az üvegházhatású gázok kibocsátása. A környezeti
és egészségügyi szempontból egyaránt kedvez bb
élelmiszer-fogyasztás megvalósíthatósága fontos
szerepet játszhat a jöv ben, hiszen jelent s megtakarítási lehet ségek léteznek a környezeti hatás
mérséklésére az élelmiszer-fogyasztás szerkezetének
megváltoztatásával.

A

z élelmiszer-fogyasztás környezeti hatásait életciklusszemléletben vizsgálva a mezőgazdasági-termelés – és kis részben az élelmiszer-ipari feldolgozás –
felelős a környezeti hatások
túlnyomó részéért. A mezőgazdasá-

gi termelés területén a következő
változások történtek az elmúlt évtizedekben: növekvő produktivitás,
nagyobb diverzitás a megtermelt
termékek között, kisebb szezonális
függőség. Annak ellenére, hogy a
mezőgazdaság látszólag kevés és

Az élelmiszer-fogyasztással kapcsolatos er forrás-használat és a környezeti problémák
összefüggései (FORRÁS: LOREK ÉS SPANGENBERG, 2001)

Környezeti
probléma

Kiváltó ok

Forrás

Kulcsfontosságú
er forrás, amely
összefügg a környezeti
problémával

Savasodás

SO2, NOX

fosszilis tüzel anyagok

energiafelhasználás

él helyek
degradációja

mez gazdaság

területhasználat

él helyek
fragmentációja

települések, utak
(infrastruktúrája)

területhasználat

földterület intenzív
használata

mez gazdaság

területhasználat

Biodiverzitás
csökkenése
Erózió
Eutroﬁzáció

Globális
felmelegedés
Hulladékképz dés

P

mez gazdaság

területhasználat

N

mez gazdaság, fosszilis
tüzel anyagok

területhasználat
és energiafelhasználás

CO2

leveg , fosszilis tüzel anyagok

energiafelhasználás

CH4

állattartás

területhasználat

N2 O

mez gazdaság

területhasználat

termelési folyamat

fogyasztás mennyisége

anyagáramlás

ÉLET

csökkenő szerepet tölt be egy ország
gazdaságában, nem szabad alábecsülni gazdasági jelentőségét, indirekt gazdasági hatásait, valamint jelentős szerepét környezetünkre, a
társadalmi jólétre és egészségünkre.
Az élelmiszer-fogyasztás környezeti hatása alapvetően két kulcsfontosságú természeti erőforrást érint:
a területhasználatot és az energiafelhasználást. Láthatjuk, hogy a
mezőgazdasági termelés milyen
sokféle területen összefügg a környezet állapotával és az egyre fokozódó igény a jövőben jelentős problémákhoz vezethet.
A növekvő tendencia egyre nagyobb környezetterheléssel jár és az
élelmiszer-biztonság is kérdésessé
válhat. Az étrendnek meghatározó
szerepe van az élelmiszer-termelés
fenntarthatóságának elérésében. Az
erőforrás-felhasználás csökkentése
érdekében a háztartások élelmiszerfogyasztási szerkezetének megváltoztatására lenne szükség. Különösen a
húsfogyasztás növekvő tendenciája
jelenthet problémát a jövőben, mivel
az állati termékek előállításának köztudottan nagyobb az erőforrás-igénye. Elsősorban a fejlett országok feladata lenne az élelmiszer-fogyasztási
szerkezet és az étrend átalakítása.
ÉS
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A táplálkozási szokások
újragondolása
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Felmerül a kérdés, hogy létezik-e fenntartható élelmiszer-fogyasztás vagy
célszerűbb-e inkább az élelmiszer-fogyasztás környezetterhelésének csökkentéséről beszélni.
Az élelmiszer-fogyasztás környezeti
hatásait vizsgáló nemzetközi szakirodalomban a fenntartható élelmiszerfogyasztás fogalma több helyen is
megjelenik, mint elérni kívánt állapot
és cél a fenntartható fogyasztás elveinek az élelmiszer-fogyasztás területén
való alkalmazásaként.
Erdmann és szerzőtársai 1999-ben
már összegyűjtötték azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kellene ahhoz, hogy az élelmiszer-fogyasztást fenntarthatónak nevezzük. Négy dimenzió alapján csoportosították a legfontosabb tényezőket:
gazdasági, társadalmi, egészségügyi
és ökológiai szempontok együttes figyelembevétele adja meg a fenntartható élelmiszer-fogyasztás jellemzőit. Az, hogy az egyes dimenziók, illetve azok elemei milyen súllyal szerepeljenek ennek megvalósításában,
egyelőre nem meghatározott.
A fenntartható élelmiszer-fogyasztás a táplálkozás összehangolt optimalizálásával valósítható meg.
Leitzmann 2003-as megfogalmazása
szerint a fenntartható étkezési magatartást a következő élelmiszer-jellemzők határozzák meg: túlnyomóan növényi alapú, organikus gazdálkodásból származó, lokális és szezonális termékek, amelyeknek alacsony
a feldolgozottsági fokuk, ökológiai
csomagolással ellátottak, ízletesen

0,0045

10 000 000 kcal-ra es ökológiai lábnyom nagysága

elkészítettek és méltányos kereskedelemmel kerülnek forgalmazásba.
A nemzetközi szakirodalomban
egyetértés van afelől, hogy a fenntartható étrend az egészség megőrzését segíti és viszonylag alacsony a
környezeti hatása.
A British Sustainable Development
Commission ajánlása alapján az élelmiszer-fogyasztás akkor tekinthető
fenntarthatónak, amennyiben a következő feltételek teljesülnek: a fogyasztók számára (boltokban, éttermekben, iskolákban, kórházakban) hozzáférhető a biztonágos,
egészséges és tápláló élelem; a kevésbé tehetősek igényeit kielégíti;
elfogadható megélhetést biztosít a
gazdálkodók, élelmiszer-feldolgozók és kiskereskedők számára,
akiknek az alkalmazottai biztonságos és higiénikus munkakörülmények között dolgoznak, akár az or-

szágon belül, akár külföldön. Akkor is fenntartható a fogyasztás, ha
a termelés és feldolgozás során tiszteletben tartják a biofizikai és környezeti határokat, miközben az
energiafogyasztás csökkentésére és
a környezet javítására törekszenek;
az állatok egészségét és jólétét nagyobb mértékben tiszteletben tartják, ami összeegyeztethető azzal,
hogy az egész társadalom számára
megfizethető élelmiszert termelnek; tiszteletben tartják a vidéki
gazdaságokat, valamint a helyi termékek hangsúlyozásával a vidéki
kultúra sokszínűségét.
Fontos megjegyezni, hogy a fenntartható élelmiszer-fogyasztás az
egészségügyi költségeket is csökkenti hosszú távon. A kedvező környezeti és egészségügyi hatások ellenére
nem jellemző, hogy elmozdulás történne a kisebb környezetterhelésű és
egészségesebb élelmiszerek felé. A
Fenntarthatósági célok az élelmiszer-fogyasztás esetében
fogyasztók nem foglalkoznak az
(FORRÁS: ERDMANN ÉS SZERZ TÁRSAI, 1999)
élelmiszer-fogyasztásuk
által
okozott környezeti hatásokkal,
Egészségügyi
amelynek okai között lehet a
Gazdasági dimenzió
Társadalmi dimenzió
Környezeti dimenzió
dimenzió
probléma súlyosságának és a természeti erőforrások értékének
alulbecslése, a kényelmes életGlobális élelmiszerBiztonságos
Természeti er források
Emberi egészség
biztonság
munkahelyek
meg rzése
mód, a változtatással kapcsolatos
várhatóan magas költségek.
A fogalmak sokszínűsége azt is
A magánvállalatok
jelzi, hogy nem lehet és nem szaNemzetközi
Változó fogyasztási Ökológiai reziliencia
gazdasági
versenyképességének
igazságosság
szokások
fenntartása
bad a fenntartható élelmiszer-fogarantálása
gyasztást egy-egy kiragadott dimenzió mentén vizsgálni, kizáróFogyasztói érdekek
lag a környezeti vagy társadalmi
Stabil és hatékony
meger sítése és
Az evés öröme
Biodiverzitás javítása
szempontokat figyelembe venni.
piacok
támogatása
A fogyasztás fenntarthatóvá téte-
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A

fenntartható
fenntartható

kevésbé
egészséges

egyoldalú táplálkozás

kiegyensúlyozott arányok,
mérsékelt húsfogyasztás

például: gyorséttermi
étkezés

például: messzir l importált
egzotikus gyümölcsök fogyasztása

nem
fenntartható

C

B

egészséges

(FORRÁS: VET NÉ MÓZNER ZSÓFIA, 2013)

Az ökológiai lábnyom
csökkentése

Az élelmiszer-fogyasztás környezeti
hatásainak vizsgálatánál meghatározó
az egészségügyi szempontok figyelembevétele is. A jelenlegi élelmiszer-fogyasztási szokások nem fenntarthatóak, mert nem csupán az eltartóképességet veszélyeztetik, hanem az
emberi egészséget is. Sokan a húsalapú és növényi alapú élelmiszerek, illetve étrendek környezeti hatását
elemzik. Kevesebb állati eredetű termék fogyasztására hívják fel a figyelmet, illetve arra, hogy az étkezési szokások és mintázatok nagyobb hatással lehetnek a jövőben az
erőforrás-felhasználásra, mint a népességnövekedés.
Mivel az élelmiszer-fogyasztás közvetlen hatással van a fogyasztók
egészségére is, így nem lehet attól elválasztva vizsgálni a fogalmat. Az
élelmiszer-fogyasztás fenntarthatóságának és egészségességének lehetséges kapcsolatait a Fenntartható és
egészséges élelmiszer-fogyasztás dimen-

Változásokra van szükség

D

A fenntartható és egészséges élelmiszer-fogyasztás dimenziói

le azt jelzi, hogy léteznek olyan elérhető alternatívák a fogyasztók számára a
táplálkozási szokások megvalósításában, amelyeket környezeti és társadalmi hatásaik miatt fenntarthatónak nevezünk. A jövőbeli élelmiszer-fogyasztás fenntarthatóságának összetett
elemzése és megoldása szükséges.

vesebbszer fogyasztunk húst, 5%-kal
csökken az élelmiszer-fogyasztásunk
ökológiai lábnyoma. Amennyiben a
hazai egészségügyi ajánlásoknak
megfelelő szintre csökkentjük a hús
és a tojás fogyasztását, azzal 14%-kal
csökkenthető az ökológiai lábnyom.
Az elemzés rámutatott arra is, hogy
az élelmiszer-fogyasztásból származó
ökológiai lábnyom nagymértékű
csökkentéséhez radikális változtatásokra lenne szükség a fogyasztási
szerkezetben. A fogyasztók számára
az elérhető változtatások bemutatására van szükség, mert már ezek is
csökkentik a környezeti hatást, és
hozzájárulnak az egészségesebb táplálkozáshoz.

ziói című ábra alapján vizsgálhatjuk. A
B esetben az élelmiszer-fogyasztás
egészséges és környezeti hatása alacsony, ez az ideális eset jelenik meg a
fenntartható élelmiszer-fogyasztás korábban ismertetett fogalmaiban is.
Előfordulhat azonban, hogy az élelmiszer-fogyasztás környezeti hatása alacsony, de az egészségügyi ajánlások
alapján nem megfelelő az egyén fogyasztása, így fenntartható, de nem
egészséges az élelmiszer-fogyasztás:
például alacsony környezeti hatású, de
egyoldalú táplálkozás esetén (A mező).
Amennyiben egészségesen táplálkozunk, de az elfogyasztott zöldséget,
gyümölcsöt távoli országokból importáltjuk, élelmiszer-fogyasztásunk
egészséges, de elképzelhető, hogy
környezeti hatása jelentős, ezt mutatja a D mező. Ha táplálkozásunk nagyon eltér az egészségügyi ajánlásoktól és jellemző a magas környezetterhelésű élelmiszerek fogyasztása, akkor a nem egészséges és nem
fenntartható eset áll fenn (C mező).
Egy ezerfős reprezentatív mintát
felhasználva 2013-ban azt vizsgáltam, hogy egészségesebb étrend esetén a magyarországi felnőtt fogyasztóknál mennyivel lehetne csökkenteni az ökológiai lábnyomot. Sikerült
kimutatnom, hogy a fogyasztási szerkezet egészségesebb irányba történő
változtatásával a környezeti hatás
mérsékelhető: ha hetente eggyel keÉLET

Ugyan különböző módszertanok állnak rendelkezésre az élelmiszer-fogyasztás környezeti hatásának számszerűsítésére, a kutatások mégis megegyeznek abban, hogy a mezőgazdasági termelés az egyik legnagyobb
környezeti hatású fogyasztási ág (a
teljes életciklust tekintve). Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a növekvő környezetterhelés megoldására
a jövőben nem lesz elegendő az, ha a
termelési oldalon történnek változások a mezőgazdasági művelési módok fenntarthatóbbá tételére. Változásokra lesz szükség a keresleti oldalon is az élelmiszer-fogyasztás menynyiségében és szerkezetében.
A környezeti és egészségügyi szempontból kialakított étrend vizsgálatának egyre jelentősebb szerepe van,
ugyanis kisebb földterület-használatot, kevesebb CO2-kibocsátást eredményezne, ha annak megfelelően étkeznénk. Megállapítható, hogy a
zöldségek, gyümölcsök fogyasztása
kevesebb energiát, földterületet igényel, és kisebb üvegházhatású gázkibocsátást okoz, mint a húsok fogyasztása, de csak abban az esetben,
ha az előbbiek nem nagy szállítási
igényűek. Hazánkban is nagy szerepe
lehet a fogyasztóknak a környezeti
terhek mérséklésében. Ezenkívül a
fogyasztási felelősség jegyében készült kutatások segíthetnek azoknak
a valós környezeti kérdéseknek a feltárásában, ahol tényleges szakpolitikai beavatkozásra és fogyasztói változtatásra van szükség.
VETőnÉ MÓZnER ZSÓFiA
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INTERJÚ DOMOKOS GÁBORRAL

Több tíz kilométert utazhattak egy si marsi folyó medrében
azok a kavicsok, amelyeket néhány éve a Curiosity marsjáró
felvételein pillanthattunk meg. Vándorlásuk történetét egy új
matematikai modell és rengeteg földi kísérlet segített megérteni. Ezt a modellt a Gömböc egyik atyja, Domokos Gábor akadémikus, egyetemi tanár (BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti
Tanszék) dolgozta ki csoportjával, akiknek kutatását az OTKA
és a Korányi Imre-ösztöndíj is támogatta. A tudományos újdon-

(PHILIP JÁNOS FELVÉTELE)

a hét kutatója

GÖRDÜL KÖVEK A MARSON

ság jelent ségét mutatja, hogy a Nature lapcsalád egyik tagja
is beszámolt róla, és a hír bejárta a világsajtót.

– Stílszerűen egy meredek kérdéssel
kezdeném: szereti a Rolling Stones
zenéjét?
– Én inkább a komolyzenét szeretem, de egy ebben a témában írt híres cikk címe az volt, hogy The fate
of the rolling stones, vagyis A gördülő
kövek sorsa. Ez az áthallás tehát máshol is fölmerült. A zene mindig nagyon fontos volt az életemben, tanultam is valamennyit.
– Hogy került a kavicsokkal szakmai kapcsolatba?
– Nekem mindig tetszettek a kavicsok. Szakmailag úgy kerültem velük kapcsolatba, hogy nagyon sokat
gondolkodtunk a Gömböc megvalósításán. Nem tudtam elképzelni, milyen alakú lehet, és egy
nyaraláson elkezdtünk
kavicsokat válogatni a
K 104501
feleségemmel. Nem
PUB-I 117209
találtunk megfelelőt,
de bennem valahogy
megmaradtak a kavicsok. Amikor
2007-ben Moszkvában a 001-es
Gömböcöt átadtuk Vlagyimir
Igorevics Arnoldnak, beszélgettünk ezekről is. Fölvetette, hogy
ugyan a Gömböc önmagában egy
matematikai eredmény fizikai
megtestesülése, de lehetnek termé1486
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szettudományos alkalmazásai is, és ő
a kavicsokat ajánlotta. De azt is
mondta, hogy a kavicsok alakfejlődésének modellje sokkal nehezebb
matematika, mint a Gömböcé.
– Tehát a Gömböc adott lökést a
kavicsok felé?
– Ennél többről van szó. Kiderült,
hogy ugyan nincs a parton Gömböc, de Arnold úgy látta, mintha a
kavicsok abba az irányba fejlődnének. Amikor egy kavics megszületik, egy töredezett, soklapú test és
sok egyensúlyi helyzete van. Később a kavics kopik, és a forma fejlődése során ezek a számok csökkennek. Nem determinisztikusan,
hanem véletlenszerűen, de mégiscsak csökkennek, vagyis valamilyen értelemben a Gömböc felé tartanak. Ez matematikailag és fizikailag is meglepő. Elkezdtem tanulmányozni azokat az egyenleteket,
amik leírják ezt a folyamatot. Az
ezzel kapcsolatos, igen mély matematikai eszközöket mintegy húsz
évvel ezelőtt, a Poincaré-sejtés bizonyítása céljából fejlesztették ki kiváló matematikusok. A Gömböc
kapcsán derült ki, hogy ez a nagy
matematikai apparátus nemcsak
szép és mély, hanem sok mindenre
használható is.
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– Már a marsi kavicsok előtt eljutottak az űrbe, hiszen kisbolygókra is
alkalmazták a módszert.
– Ezek geometriai egyenletek.
Nem geofizikusok csinálták őket,
hanem matematikusok, aminek
van hátránya és előnye. A hátránya
az, hogy nem könnyű velük bánni,
de nagy előnyük, hogy általánosak,
hiszen a geometria univerzális érvényű. Nem számít, hogy homokszem, kavics, kőszikla vagy éppen
egy aszteroida: ameddig a test kopás által változtatja az alakját,
ugyanazok az egyenletek érvényesek. Ezzel az eszköztárral sok problémát meg lehet közelíteni és az
aszteroidák vizsgálata jó példa erre.
Az aszteroida méretéhez képest nagyon kis tárgyakkal (meteoritokkal) ütközik. Matematikai nyelven
ez csak annyit jelent, hogy egy több
tagból álló egyenletben ebben a speciális esetben az egyik tag fog dominálni. A folyami kavics ellenben
olyan tárgyakkal ütközik, amelyek
hozzá hasonló méretűek vagy nagyobbak, ott tehát más tagok dominálnak. Ezért gondolom, hogy
bár magával a matematikai modellel is még rengeteg munka van hátra, de más jelenségek is bekerülhetnek a látóterünkbe.

Eredményünk
a Mars-misszió
szempontjából
fontos üzenet. A
3 milliárd évvel
ezelőtti Marsot
most sokkal jobban el tudjuk
képzelni: jelentős
méretű folyók
folytak ott. Persze fölmerül,
hogy milyen
hőmérsék letű A Gale-kráter. A most megjelent cikk állítása szerint a 3 milliárd évvel
volt az a víz, ezel tti marsi folyók a kráter peremének környékén eredtek és mélyen
a kráter belsejéig folytak. (FORRÁS: NASA)
mennyire volt
sós stb. Ezeket
még nem tudjuk, de már egy lépéssel mintsem elméletre támaszkodik a válasz. Ebben a lépésben természetesen
előrébb járunk.
– Ha jól értem, Önök matematikai már figyelembe kell vennünk, hogy
úton jutottak el az 50 kilométerig, mennyi volt a gravitáció, és ismerők pedig geotudományok segítségé- nünk kell a kőzet anyagát is.
A mi kísérleteink és terepi méréseink
vel?
– Valóban, Grotzingerék a globális döntő hányadát Szabó Tímea végezte,
morfológiai jellemzők alapján vizs- nem véletlen, hogy ő az első szerzője a
gálták a felvételeket. A mi munkánk nemrég megjelent cikknek. Nemcsak
első lépése tisztán geometria. Ebben arról van szó, hogy a trópusi dzsungelaz első lépésben pusztán a kavics for- ben derékig érő vízben hetekig kavimájából meg tudjuk mondani, hogy csokat mért, hanem ezt rendkívül
születetésekor mekkora volt, és ebből megbízhatóan, pontosan tette. Abban,
már következik az is, hogy mennyi hogy idáig eljuthattunk, az is meghatátömeget vesztett a kopás során. A rozó volt, hogy van egy igen komplex
második lépés bizonytalanabb: a tö- számítógépes modellünk, amit Sipos
megveszteség alapján azt becsüljük András készített. Tudomásom szerint a
meg, hogy mennyit mozoghatott a világon egyedüliként a csoportunk kébolygó felszínén. Bár ez a geológusok pes arra, hogy a laboratóriumi koptatószámára már eléggé bejáratott kérdés, dobban zajló kopást számítógéppel is
mégis, inkább tapasztalati tényekre, kövesse. Várkonyi Péter, akivel a Gömböcöt létrehoztuk, ebben a projektben
A Curiosity által lefényképezett marsi kavicsok, szinessel jelölve a kutatásban feldolgozottak
ugyan nem vett részt, de Gömböc nél(FORRÁS: NASA)
kül ez a munka sem jött volna létre.
– Ez az eredmény egy folyamat vége,
vagy valami újnak a kezdete?
– Egyértelműen az utóbbi. A nyitott
problémák egy része tisztán matematikai, de vannak alkalmazott területek is.
A lehetséges geológiai kérdések közül
szóba jöhet például üledékes kőzetek
vizsgálata akár más égitesteken vagy
ásványok származási helyének kiderítése itt a Földön. Nagyon sok kérdés van
még nyitva, és lehet, hogy sok dolgot
nem is látunk még. Bármennyire nagy
visszhangot keltett ez a marsi történet,
számunkra elsősorban talán mégis az a
legfontosabb, hogy sikerült bizonyítanunk módszerünk műkőképességét és
a gyakorlati használhatóságát.
TRUPKA ZOLTÁN

– A marsi kapcsolat hogy alakult ki?
– Douglas Jerolmackkal – aki egy
kiváló geomorfológus – évek óta
együtt dolgozunk földi kavicsproblémákon. A Mars mindannyiunk
fantáziáját megmozgatta, de egyikünk sem szakértője a szűkebb témának. Két dolog vitt el minket
ebbe az irányba. Jerolmack tartott
egy előadást, amit meghallgatott
John P. Grotzinger, aki a Curiosity
missziónak volt akkor a tudományos vezetője. Grotzingert az fogta
meg, hogy a mi módszerünk alapvetően eltért az eddig megszokott
megközelítésektől és új lehetőségeket ígért. Adott volt tehát egy új
módszer, és mi azt gondoltuk: adjunk neki egy esélyt. Az új eljárás
segítségével megbecsültük, hogy a
Curiosity által felfedezett lekerekedett kavicsok mennyit utazhattak. A NASA kutatóinak volt erre
elképzelésük, de mi azt nem ismertük. Grotzinger abban segített,
hogy mely adatokat kell használni,
mert bár a Curiosity által átküldött
adatok nyilvánosan hozzáférhetőek,
de nem könnyű kiválasztani belőlük
a lényegeseket. Hónapokig küzdöttünk, hogy ezt a becslést korrekten
meg tudjuk adni, és végül elküldtük
a végeredményt: 50 kilométer.
Grotzinger rövidesen válaszolt, és
azt írta, hogy becslésünk egyezett a
NASA korábbi hipotézisével. Ettől
kezdve ez a projekt egész más szintre
került űrkutatási szempontból.
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Kereklevel harmatf

T zegrozmaring

ÉSZTORSZÁGI BARANGOLÁS

LÁPOK FÖLDJÉN
Észtország kicsiny területe ellenére igencsak b velkedik védett térségekben,
amelyeknek legf bb jellegzetessége a legutóbbi glaciális korszak jégvájta,
de id vel feltölt dött és elmocsarasodott sekély tavaiban kialakult lápvidék.

F

öldünk legnagyobb síkvidékén, a Kelet-európai-síkság
északi részén utazva, a hamisítatlan balti táj képe jelenik meg előttünk. Nagy kiterjedésű fenyvesek,
vizenyős területek, szántók „suhannak” el mellettünk a járműből nézve, s az olykor már-már egyhangúnak tűnő képet gondosan karbantartott emberi életterek; kicsiny falvak
vagy csupán farmok színesítik. A
kép persze csalóka, hiszen az érintetlen természetes tájnál nincs is válto-
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zatosabb, még úgy sem, hogy a látványból szinte hiányoznak a hegyek.
Észtország legmagasabb pontja, a
Suur Munamägi – nyelvünkre Nagy
Tojás-hegy névvel ültethetjük át – is
mindössze 318 méteres.
Hagyomány rz
természetesség

Észtország viszonylagos érintetlensége a sok tekintetben környezettudatos életvitellel is magyarázható, de a kicsiny népsűrűségnek is

2015/47

(A CARTOGRAPHIA NYOMÁN)

Az ország egyötödét t zeglápok borítják.

betudható: az ország területe
nagyjából fél magyarországnyi
(45 226 négyzetkilométer), míg
lakossága csupán Budapest lakosságának hozzávetőleg felét teszi ki
(1 millió 313 ezer fő).

A pókfauna képvisel je

T zegáfonya

rendezettsége, a városok és lakóövezetek tisztasága, ápoltsága egyúttal
finom átmenetet éreztet az épített
környezet és a természetes táj között.
Jóllehet elvétve még szembeötlenek a
néhai szovjet építészet és városrendezés jellegzetességei (például a blokkházak), szerencsére a hagyományos
balti építészet mind a városok, mind
pedig a vidék arculatában egyre inkább háttérbe szorítja ezt az egykoron mindenre ráerőltetetett stílust.
A vidéki Észtország farmokra emlékeztető épületegyüttesei, precízen
nyírt gyeppel, tavacskával szinte általánosnak mondhatók. A mesterséges és természetes kép közötti határok már-már elmosódnak, erre kéthetes észtországi tartózkodásunk
alatt naponta rácsodálkoztunk.
Az ország ipara és mezőgazdasága
elenyésző, ám annál számottevőbb a
szolgáltatási ágazat (ezen belül elsősorban a banki és informatikai szektor), s fellendülőben van a turizmus
szerepe is a gazdaságban. Az ország

Vízzel átitatva

Bár e balti állam területe kicsi, ennek ellenére sok térsége védett: öt
nemzeti parkot és tizenkettő természetvédelmi területet találunk, amelyek összterülete tekintélyes nagyságú. Ezek arculatát jellemzően a leg-

utóbbi jégkorszak formálta: a kivájt,
majd feltöltődött és elmocsarasodott
sekély tavakban egy hatalmas láprendszer alakult ki. Az országban
számos tó található és számottevő a
folyóhálózat is, ami természetesen
kedvez a vizes élőhelyek létrejöttének (a következőkben ezt számokkal
is igyekszem alátámasztani). Így érthető, hogy miért borítják az ország
egyötödét tőzeglápok.
Az ország legnagyobb hozamú folyója a Võrts-tóból Tartu városán át a
Csúd-(Peipsi)-tóba tartó 101 kilométer
hosszú Emajõgi (Anya-folyó), míg a
leghosszabb vízfolyam a Võhandu
(162 kilométer). Valamivel több mint
2800 tó található, amelyből 1559 természetes eredetű. A legnagyobb állóvíz a már említett és 56 százalékban
Oroszország területén található
Csúd-tó, területe 3 555 négyzetkilométer (viszonyításképp: a Balaton kiterjedése 592 négyzetkilométer), vízgyűjtőterülete pedig Észtországnál is
nagyobb: 47 800 négyzetkilométer.
Második helyen a Võrts-tó áll (kiterjedése 270 négyzetkilométer, víz-

Láppanoráma
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FELVÉTELEI)
(A SZERZ

Az ingatag erdei ösvényen

gyűjtőterülete 3 374 négyzetkilométer). Az ezekhez képest kisebb vízfelületek száma megközelíti a húszezret
is(!). Nem véletlen, hogy Észtország
vizes élőhelyei közül tizenegy nemzetközileg is jegyzett.
Az Endla vidéke

A térség egyik lápos gyöngyszemét
kétségkívül az 1985-ben alapított
Endla Természetvédelmi Terület foglalja magában. Endla a fővárostól,
Tallinntól körülbelül 143 kilométerre délkeletre, míg a neves egyetemvárostól, Tartutól 72 kilométerre
északnyugatra, a Jõgeva, Järva és
Lääne-Viru megyék találkozásánál
fekszik mintegy 10 108 hektáron.
Összehasonlításképpen álljon itt a
sokak által ismert székelyföldi Mohos-tőzegláp (lásd az ÉT 2015/45-ös
hátlapját – A szerk.), amely „mindössze” 80 hektáron terül el.
A tóvidék – említettük – a legutóbbi jégkorszakban keletkezett hatalmas medencében terül el. A tőzegláp
létrejöttéhez az szükséges, hogy a terület állandóan vagy az év nagy részében vízzel borított legyen. A megtelepedett, majd elpusztult moharétegekre újabb mohagenerációk telepednek, míg az elsüllyedt telepek a víz
alatt, vagyis levegőtől elzárva lebomlanak. A tőzegesedés folyamán több
méter vastagságú telepek jönnek létre. Ahol nem egybefüggő a növénytakaró, ott szabad vízfelületek, víztükrök jelennek meg. Az Endla területe a vizes élőhelyek védelmét garantáló egyezményre, a Ramsari listára
1997-ben nyert felvételt.
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A lápvidék fő „verőere” Észtország
harmadik leghosszabb folyója, a
négy megyét is átszelő, 135 kilométer hosszú Põltsamaa. A folyót számos felszín alatti vízfolyás is táplálja,
így medrében mindig elegendő víz
van a lápvidék életben tartására, illetve a vízitúrázók rendelkezésére.
Az Endla Természetvédelmi Területen 6 nagyobb tó és számtalan kisebb vízfelület található. A lápvidék
jelentős kiterjedését legnagyobb tava, a névadó Endla adatai is igazolják. Utóbbi területe 286 hektár, legnagyobb mélysége 2,5 méter, míg
partvonalának hossza meghaladja a
28 kilométert.
Az Endla-láp 461 növény- (köztük
165 moha-) és 182 madárfajnak ad
otthont. Sok madár itt is költ, de a
vándormadarak pihenőhelyéül is
szolgál, és persze a kétéltűek és rovarok, valamint pókok száma sem elhanyagolható.
Fapallókon és -háncson
haladva

A terület információs központja
Tooma településen található. A lápvidék megismerésére több, jól jelzett útvonal is kínálkozik. Talán a leglátványosabb, egy 8 kilométeres kört bejáró
ösvény, amelynek körülbelül 1,5 kilométeres szakaszát fapallókon sétálva
tehetjük meg. Ottjártunkkor, 2015
augusztusában a természetvédelmi terület fenntartója a pallórendszer karbantartását végezte, így bizonyos szakaszok le voltak zárva előlünk (ettől
függetlenül végigügyeskedtünk a már
cserére érett, korhadt deszkákon is).
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A lezárt madármegfigyel torony

A botanikusok paradicsomának
tartott terület bővelkedik a látnivalókban, számos védett élőlény között
igazi kuriózumok is akadnak, mint
például a rovarfogyasztó kereklevelű
harmatfű (Drosera rotundifolia), de
nagyon gyakori a tőzegáfonya
(Vaccinium palustris) vagy a közönséges tőzegrozmaring (Andromeda
polifolia), s tájképalkotó fafaj az erdeifenyő (Pinus sylvestris).
A madarászok számára is eldorádónak számít a térség: ottjártunkkor
barázdabillegetőt (Motacilla alba),
sárga billegetőt (Motacilla flava), kercerécét (Bucephala clangula) és réti
cankót (Tringa glareola) figyelhettünk meg több ízben is. Sajnos, az
Endla-tó partján álló 15 méteres madármegfigyelő torony is felújításra
vár – erre már mi sem kíséreltük
meg a feljutást, pedig minden bizonnyal pazar panoráma tárult volna elénk. A tavacskák felett futó fajárdák, hidak után erdei ösvényen
halad az út, amelynek egy része
ugyancsak „ingoványos” volt, noha
a süppedős talaj miatt szintén deszka, illetve faháncs borította. A tó
partján kicsiny tisztás és csónakkikötő található meg egy mesébe illő házikó, amely bérelhető.
A nem ugyanazon a nyomvonalon
haladó visszaútra – bár jelzett ösvényről van szó – látszólag már nem
jutott a fapallókból, így bizony mi is
megtapasztalhattuk a mohos talaj
rugózását, egyúttal bakancsaink
vízállóságáról is meggyőződhettünk.
LIEBER TAMÁS

A MEGKÜZDÉS EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI MÓDJAI

KI A F NÖK,
A STRESSZ VAGY
ÖN?

A lelki egészség a mindennapok er forrása. Sok más egyéb mellett ez is elhangzott az Üzleti
Gondolkodók Klubja által szervezett Stresszkonferencián. Az eseménynek a budapesti Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum adott otthont, ahol a Selye János munkásságát bemutató ideiglenes tárlat is
megtekinthet , meghosszabbított nyitvatartással januárig.
árdos György szakmai előadása adott elméleti hátteret a
stresszről. Mi az egészség? –
tette fel a kérdést az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet igazgatója. A nemzetközi egészségügyi
szervezet, a WHO definíciója szerint
testi, lelki, szociális jólét és nemcsak a
betegség, fogyatékosság hiánya, hanem a környezettel való harmónia, a
belső egyensúly megtartása is. Az
egészség ilyen értelemben tehát nem
egy elérendő cél, hanem erőforrás a
mindennapi teljesítmény eléréséhez.
Természetesen rengeteg tényező befolyásolja: genetikai adottságok, emocionális hatások, szociális és kulturális
tényezők. Az egészség és a halál között folytonos a skála, a nem-egészség még nem jelent egyértelműen betegséget, és egy súlyos betegségből is
meggyógyulhat az ember. A helyreállíthatóság a legfontosabb kérdés.

B

Engel bio-pszicho-szociális modellje
szerint az egészség ugyanolyan
komplex, mint a betegség; nem vezethető vissza egyetlen okra. A hatásokkal való megküzdési stratégia, az
érzelmi állapot, sőt még az egészségfelfogás is különbözik a világ egyes
területein. A szervezet működési zavarai rejtve is maradhatnak, ahogy
sokféle rák korai stádiuma; az angol
szépen el is különíti az illness és
disease kifejezéseket: illness az, amivel elmegyünk az orvoshoz, disease
az, amivel eljövünk tőle.
Tünetek helyett az okot

A betegséghez valamilyen formában
alkalmazkodunk, átszervezzük az
erőforrásokat, például lázasok leszünk. Az orvostudomány komoly
történeti felfedezése volt, hogy a tünetek helyett az okot kell kutatni és
megszüntetni. Stresszor, vagyis
stresszválaszt kiváltó hatás sokféle
ÉLET

lehet, ettől függ az alkalmazkodás
mikéntje is. Alapvetően viszont csak
kétféle azonnali reakciót írt le Canon: fight or flight, vagyis üss vagy
fuss. Idegi és hormonális alapon
egyaránt kialakul a hatás, amely elsősorban az emésztőműködés lassulását, az izmok feszülését, a májból
az agy számára fontos többletcukor
felszabadulását és a szívritmus emelkedését okozza. Létezik ezzel ellentétes reakció is, amelyet elsősorban
bogarakon lehet megfigyelni: vészhelyzetben halottnak tetetik magukat. Emberi mintában ilyen az ájulás,
illetve a vizsgaszituációban való leblokkolás. Be kell látnunk, hogy az
évezredek alatt kialakult reakciók
modern világunkban már nem működnek hibátlanul. A globálisan öszszekapcsolt világunkban a napi információmennyiség meghaladja azt
a szintet, ami az emberi evolúció során szervezetünk számára még befoÉS
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gadhatónak számított, ami ellen
még fel voltunk vértezve egyéni védekezési megoldásokkal.
A stresszhelyzettel szembeni azonnali válasz után, amennyiben a
stresszor jelenléte állandósul, hoszszabb távú megküzdési stratégiára
van szükség. A krónikus stressz betegségeket okozhat: az immunrendszer működése romlik, az állandóan
magas vércukorszint következményeként szövődmények alakulnak
ki, a stresszhormonok hatása idegrendszeri károsodáshoz vezet, a
hipokampuszon hatva tanulási és viselkedési zavarokat okoz. A munkahelyen a teljesítménykényszer, a felelősségérzet, a kollegákkal való személyes kapcsolat és a főnökökkel való hierarchikus viszony mind-mind
fokozott kockázatot jelent, és a szervezet működését károsan befolyásolja. A legnagyobb stresszt a kontrollvesztettség érzése okozza. Ha a
megismert rendszer átalakul, új főnök jelenik meg, a dolgozó lába alól
kicsúszik a talaj, nem ismeri és nem
uralja az új szituációt, a teljesítmény
romlani fog, ami a dolgozó kiégéséhez is vezethet.
1492
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A hierarchikus rendszerekben előbbutóbb mindenki eléri a kompetencia
szintjét, ahonnan feljebb vagy lejjebb
lépve romlana a saját vagy a vállalat
teljesítménye, ezért közös érdek ezt
a pozíciót mindenki számára megtalálni.
T zoltó, benzinkutas,
ügyfélkapcsolati munkatárs

A legstresszesebb munkák a veszélyes, feszültséggel teli, egyéni cselekvéseken és gyors döntéseken alapuló,
állandó készenlétet kívánó munkák.
Ezekben a munkakörökben, mint
például a kórházi, tűzoltói, oktatói állásokban tehát nagyon fontos az odafigyelés a szervezet jeleire és a megfelelő pihenés. A munkakörök egy másik felosztása a követelmény és kontroll alapján történik. A magas
követelményt és magas egyéni felelősséget kívánó munkák a legnagyobb kihívással járó területek. A
magas követelménnyel, de alacsony
személyes kontrollal járó munkakörök, mint az ügyfélszolgálat, tűzoltó
vagy benzinkutas munkái a legstreszszesebbek e szerint a felosztás szerint.
Az alacsony követelmény, saját mun-
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ka feletti nagy kontroll a teremtő, kutatói munkakörökre jellemző, az alacsony követelménnyel és alacsony
kontrollal jellemezhető munkakörök
pedig monotonnak nevezhetőek.
Mit tehetünk? Először is fel kell magunknak tenni ezt a kérdést és tudatosítani kell, hogy mi irányítjuk a saját életünket, ahogy arra Vada Gergely, a Fusion Vital program képviselője is rávilágított. Az egyéni
felelősség felismerése a legfontosabb
az egészség megőrzésének érdekében. Egy vállalati felmérés kimutatta,
hogy a munkavállalók közel 90 százaléka tudja, hogy hogyan kellene
helyesen élni, de csupán 9 százaléka
tesz is érte. Az életmód, életszervezés
a legfontosabb: a szociális kapcsolatok, a problémákhoz való hozzáállás,
a táplálkozás, elegendő alvás, testápolás, mozgás csak ez után jön, de szintén elengedhetetlen. Recept nincs,
adott élethelyzetre szabott egyéni
megoldások lehetségesek. Ágoston
Viktor több hegyi expedíció alapján
elkülönített két kifejezését érdemes
megemészteni: eredményesség, ha
feljutunk a hegycsúcsra, siker, ha
mindenki le is jön a hegyről.

ÉT-ETOLÓGIA
Magukra hagyatva

Néhány hasznos tanácsot azért
hallhattunk. Például azzal, hogy a
munkahelyi ruhát otthonira cseréljük, meglepően hatékonyan tudjuk
levetkőzni a munkahelyi gondolatokat is. Ismerős az érzés, mikor a
munkahelyen a pihe-puha ágyra
gondol, otthon pedig nem tud elaludni a munkahelyi problémáktól?
A munka maradjon a munkahelyen,
az éjszaka pedig arra való, hogy feltöltődjünk másnapra – foglalta össze
Vada Gergely. Ezt persze alternatív
szellemi tevékenységekkel is el tudjuk érni, mint az olvasás. Egyes
munkakörökben, például kutatói
munkában előfordul, hogy a munka
maga tölti fel az embert. Ők a legszerencsésebbek. Ha viszont napközben több energiát fogyasztunk,
mint amennyit éjjel vagy pihenés során visszatöltünk, úgy a fokozatos
kimerülés betegségekhez vezethet.
Pozitív stressz

Ugyanígy fontos a rendszeres önvizsgálat és a szűrővizsgálatok. A közösség, a vállalat csak segíthet ebben a folyamatban, persze ez nagyon fontos
segítség. A munkáltatóknak és az államnak is érdeke, hogy egészségesek
legyenek a dolgozóik, lakosai. A
mikroszociális környezet, család, hobbi, barátok és az egyén harmóniája elengedhetetlen. A legfontosabb gondolat innen az, hogy az egészségvédelemmel foglalkozni kell, nem csak akkor, amikor már nincs egészség, bár
leginkább akkor motiváló tényező.
A stressz tehát nem csak negatív
lehet. Stresszre, kihívásra szükség
van, de nem szabad hagyni, hogy

eluralkodjon felettünk. Cserháti
Zoltán és Kis Nóra a Nemzeti
Egészségfejlesztő Intézet munkatársainak előadása azt taglalta,
hogy nem a külső stresszorokon
múlik a hatás, hanem, hogy mi hogyan éljük meg. Ha a múlt eseményein rágódunk, a jelenben szorongunk és a jövőbe tekintve aggódunk, az semmiképp nem lendít
minket előre. Ha viszont kihívást
látunk a feladatainkban, miközben
odafigyelünk a mindennapi feltöltődésre, akkor a szervezetünk segít
azok megoldásában.
A helyzetfelismerés mindenképpen elsődleges. Azonnali reakciónk
gyerekkori mintázatok alapján
vagy félreértésből is eredhet, ezért a
további lépésekhez mindenképp ki
kell derítenünk, hogy mi okozza a
stresszt valójában; meg kell kérdezni magunktól, hogy kié a probléma
és ki tudja megoldani? Meg kell találni, hogy hogyan lehet másképp
tekinteni a szituációra (ebben elengedhetetlen a mikroszociális háttér), és ez alapján többféle megoldást is átgondolhatunk. Mindenképp fontos a kommunikáció, empátia nélkül ugyancsak nem lehet
konfliktust megoldani. A tudatos
életszervezéssel elkerülhető a túlvállalás, az ebből következő időhiány és a túlterheltséggel járó pihenési idő-romlás.
Két egyszerű tanács: üres gyomorral
nem lehet megváltani a világot, ezért
reggelizni kell rendesen. Edmund Jacobson szavaival élve pedig: „csak akkor szorongj, ha élvezed!”…
FERENC K ATA
ÉLET

A fiatal gulyajáró madarak szürkületkor
megszöknek a nevelőszüleiktől, és az éjszakát a közeli földeken töltik. Csak pirkadatkor térnek vissza. Ez a viselkedés
valószínűleg szerepet játszik abban, hogy
a kakukkhoz hasonlóan fészekparazita
gulyajárók ne a nevelőszüleikre hasonlító madarak közt keressenek párt maguknak később.
Ez létező veszély egyébként. Ha például
két cinegefaj fiókáit felcserélik a kutatók,
akkor a fiókák nemcsak a nevelőszülő
énekét veszik át, hanem a viselkedését is,

ivaréretten pedig szívesebben párosodnak
a nevelőszülő fajához tartozó madarakkal, mint a sajátjukéval. Fogságban a gulyajárókkal is ez történik, rejtély volt eddig, hogy szabadban miért nem.
A nevelőszülőknek sokszor teljesen
mások a szokásaik és az élőhelyük, mint
a fészekparazitáké. A poszáták például
erdőben élnek, rovarokat, hernyókat fogyasztanak. A fészkükbe csempészett
tojásból kikelő gulyajárók viszont a nyílt,
füves területeket kedvelik, és a rovaroknál sokkal több magot esznek. A kutatók feltételezték, hogy talán a gulyajárók
anyja tanítja meg a fiókákat arra, mit
kell enni, mert az egyértelmű, hogy sokszor látható a környéken, és olykor hanggal is felel a fiókák csivitelésére.
A fiókákra és a felnőtt gulyajárókra is
rádiós jeladókat helyeztek, valamint vért
vettek tőlük, hogy megállapítsák a rokonsági viszonyaikat. Kiderült, hogy a
fiókák nem az anyjukat követik, hanem
teljesen egyedül hagyják el éjszakára a
fészket. Ebből még nem derül ki, hogyan sajátítják el a fajukra jellemző viselkedést felnőttkorukra, de az igen, hogy
sokkal különlegesebb a viselkedésük,
mint ahogy azt eddig sejtettük.
Kubinyi EniKő
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

GOMBÁK
A TÁPLÁLKOZÁSBAN
Gyakran éri az a vád a hagyományos magyar konyhát és a táplálkozási szokásokat, hogy túl egészségtelen. A klasszikus kedvencek, a nyálcsordító sült kolbászos, hurkás disznótoros tálak, a zsíros
húsokkal dúsított töltöttkáposzta vagy a szalonnával, enyhén csíp s kolbásszal készült, tarhonyával
jól bes rített öhöm gyilkos támadás a keringési rendszer ellen. Tény és való, hogy táplálkozhatnánk
egészségesebben. Most a halfogyasztás növelése mellett folyik komoly propaganda (nem ok nélkül),
volt azonban egy olyan id szak, amikor sok szó esett arról, hogy a gombák méltatlanul háttérbe
szorulnak táplálkozásunkban. Biológiatanárok tollából származó írásaink sorában ezúttal Szerényi
Gábor, az érdi Vörösmarty Gimnázium nyugalmazott szaktanárának cikkét közöljük.
gombák fogyasztása az em- fátumszerűnek tartották, és nem
beri kultúrával egyidős, fel- kellő eréllyel és módon léptek fel a
tehetően már a történelem hódítókkal szemben. A maják szinelőtti időkben gyűjtötték a táplálko- tén használták a gombákat a vallásos
zásra alkalmasakat. Arról már bizo- szertartásaikban.
nyító erejű emlékek is fennmaradEzekhez az ottani apró porhanyóstak, hogy a korai fejlett kultúrák né- gombákat (Panaolaus-fajokat) gyűjpei mind ismerték a gombákat, táp- tötték és főzték meg, amelyek mélálkoztak velük, vagy segítségükkel reganyagának hatása gyakorlatilag
a spirituális kapcsolatokat keresték. megegyezik az LSD-vel. Rajzok és
A legrégebbi leletek egyike, amely a
gombák felhasználását igazolja, egy
kisméretű egyiptomi szobrocska; jól
felismerhetően egy galócafaj, az
Amanita ovodiea ábrázolása.
Hasonló, későbbi időből Légyöl galóca,
a szent szóma
származó Amanita-ábrázolás
összetev je is
került elő a mai Algéria terüvolt
letéről is. Guatemalában a
Kr. e. 200 körüli időkből származó ábrázolásokat találtak, amelyek kultikus rituálékban alkalmazott gombákat és tudatmódosító hatásaikat szemléltetik. Az aztékok
egyik istene Xochipilli, a gombák
okozta „virágos álmok védelmezője” volt. Sőt egyesek szerint az aztékoknak egy jósláshoz használt gomba mutatta meg Quetzalcoatl, a fehér isten jövőbeli eljövetelét. Mivel
ez egybeesett Hernando Cortés spanyol konkvisztádor felbukkanásával, az aztékok megsemmisítő veresége részben annak tudható be, hogy
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nyelvi emlékek őrzik, hogy Kamcsatka őslakóinak sámánjai szintén
használtak gombákat, ha az istenekkel való kapcsolatot keresték. Robert Gordon Wasson amerikai bankár, amatőr mikológus (sokan az
„etnomikológia” megteremtőjének
tartják) kutatásai szerint például a
légyölő
galócának
(Amanita
muscarina) óriási kultusza volt koráb-
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ban számos népcsoportnál. Szibériában már 10 000 évvel ezelőtt használták hallucinogén szerként. Feltehetően az ókori indiai szent szóma
italának is egyik alapanyaga volt.
A görögök tisztelete abban is megnyilvánult, hogy külön istennője volt
a gombáknak, Mykéne. Az ő nevéből származik a gombatudomány, a
mikológia kifejezése. A gombák ismerete azonban meglehetősen hiányos volt, amit az is bizonyít, hogy a
súlyos vagy halálos következményekkel járó gombamérgezések a
gombafogyasztással egyidősek. A
görögök nagy orvosa, Hippokratész
a gombamérgezések gyógyítására
különböző gyógymódokat javasolt,
az ecettől a madárürülékig sok mindent. A rómaiak is rendszeres gombafogyasztók voltak. Különösen nagy
becsben tartották a szarvasgombákat
és a császárgombát. Plutarkhosz görög költő és a természettudós Plinius
Caius Secundus Maior is azon az állásponton voltak, hogy a szarvasgomba a földben zivatarok idején, a
villámcsapások hatására keletkezik.
A reneszánsz füveskönyveiben a
növények mellett a gombák is megjelentek. Közülük Hieronymus Bock
füveskönyve, a New Kreuterbuch
1546-ban megjelent második kiadásában 12 gombát is felsorol, köztük a
kucsmagombát, a csiperkét, a keserűgombát és a rókagombát. Ebből
látszik, hogy ebben az időben már
a legfontosabb ehető gombákat jól
ismerték, és igyekeztek elkülöníteni a hasonló fajoktól. 1558-ban jelent meg Pietro Andreas Matthioli
olasz orvos és botanikus könyve,
amelyben egy táblázatba foglalta
össze az addig ismert ehető gombákat. 1601-ben magyarországi
kutatásait követően született a németalföldi De’l Cluse vagy ismertebb nevén Clusius világhírű munkája (Fungorum in Pannoiniis
observatorum brevis historia et Codex
Clusii), amely nemcsak a hazai szisztematikus gombakutatás első jelentős irodalma, hanem a mikológia
megszületését is ennek a megjelenésétől számítják. Karl Linné nem sokra becsülte a gombákat. A Systema
Naturae egymást követő kiadásaiban
egy kalap alá vette a meglehetősen

szi laskagomba, az egyik
„háziasított” ehet gombánk

heterogén társaságot. 1753-ban, a
Species Plantarumban, amelyben a
kettős elnevezés szabályait teremti
meg, még ugyancsak egyetlen csoportba sorolja őket Kryptogamia
fungi néven. Az első komoly gombarendszerek, amelyek méltó módon
osztályozták a gombákat, figyelembe véve szervezeti felépítésüket és
spóraképzésüket, a XVIII. század
végére és a XIX. század első évtizedeire tehetők.
Húspótlók vagy
ínyencségek

A fogyasztásuk mellett szóló legnyomósabb érv a gombák összetétele
volt. Igaz, hogy a friss gombának
igen magas a víztartalma, átlagosan
86-92 % közötti, ennek megfelelően
az átlagos szárazanyagtartalma alig
10 % körülire tehető. Viszont – és
hosszú időn keresztül ez volt a vélemény –, a szárazanyagnak minimum 40, általában 50 %-a (egyes fajoknál akár a 60 % -ot is elérheti) fehérje. Mint ilyen, akár hús- vagy tejpótló is lehet, főleg szárított
állapotban. Hiszen 10 dkg szárított
gombának a fele fehérje, és ez az
arány valóban magas. A maradék
szárazanyag mintegy 20 százaléka
szénhidrát, és a hivatalból üldözendő
ÉLET

zsírnemű anyagok aránya mindössze
2-15 százaléka. A többi pedig ásványi, szervetlen anyag, főleg igen értékes nyomelemek.
Napjainkra azonban kiderült, hogy
a fehérjetartalom a korábban gondoltnál jelentősen alacsonyabb. Ennek az a magyarázata, hogy a biológiai anyagok fehérjetartalmát régebben az úgynevezett Kjeldahlmódszerrel határozták meg. A
módszer Johan Kjeldahl dán kémikusról kapta a nevét, aki az eljárást
kidolgozta. Az eljárás lényege, hogy
tömény kénsavban forralva elroncsolják – oxidálják – a biológiai
anyagot. Ennek következtében a
szerves anyagok C-, H- és
O-tartalma szén-dioxiddá és vízzé
alakul és távozik a rendszerből.
Eközben szerves N-tartalmuk ammónium-szulfáttá alakul át. A folyamat végére az erősen savas oldat
szulfátsók formájában oldva tartalmazza a minta teljes nitrogéntartalmát. Ezt követően tömény lúg hozzáadásával ammónia formájában felszabadítják a nitrogént, és az ammóniát újra savas közegben fogják fel,
amely ismét só formájában kerül az
oldatba. A sav koncentrációját azonban ismerik, és az el nem reagált sav
mennyiségét ismert koncentrációjú
ÉS
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EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?
erős bázissal (NaOH) titrálják vissza.
A mérőoldat fogyásából az ammónia – azaz az összes nitrogén menynyisége – kiszámítható. Mivel a fehérjék átlagos nitrogéntartalma
16%, a N-tartalom fehérjetartalomra való átszámításánál általában
6,25-ös átszámítási faktort alkalmaztak.
Kitin a képben

A tévedés abból adódott, hogy később kiderült, a gombák sejtfalanyaga (akár a rovarok külső pán-

célja) kitin. Mivel a kénsavas oxidáció brutális, a sejtfalat is roncsolja és
a kitint is eloxidálja, ezért annak
nitrogéntartalma is bekerült a mérés végeredményébe. Így az összes
nitrogéntartalomból számított fehérjemennyiség egy része nem fehérje, hanem az emberi bélrendszer
által emészthetetlen sejtfalanyag.
Ráadásul a kitin emészthetetlensége miatt az elfogyasztott gombák
sejtekben lévő anyagainak is csak
egy részét képes hasznosítani, azokét, amelyek a főzés vagy az előkészítés során elroncsolódnak. Ezért
sok függ a gomba elkészítési módjától. Az a jó, ha az előkészítés (apróra darabolás, porítás stb.), illetve
az alapos főzés során (valamint a
14 9 6
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gondos megrágást követően) a sejtfalak is sérülnek, így az emésztőenzimek számára a sejtek belseje is
könnyen hozzáférhetővé válik. Ebben az esetben a tápanyaghasznosítás
mértéke eléri az egyéb tápanyagok
esetében mért értékeket.
Mielőtt az olvasó azt hinné, hogy a
gombafogyasztásra szeretném ráhúzni a vizes lepedőt, rögtön szögezzük le, erről szó sincs. Hiszen a
mérleg másik serpenyőjében ott van
az a tény, hogy ugyanakkor az eszszenciális aminosavak aránya (esz-

akkor emészthetetlen anyagaik magas aránya miatt nagy a telítő hatásuk, ezért kevés gombával is jól lehet
lakni, ami kedvező hatású a fogyókúrázóknak.
Kell-e félni?

Sokan egyes gombák halálosan mérgező volta miatt idegenkednek a fogyasztásuktól. Noha a hazai mintegy ezer kalaposgomba faj között
alig 3-4 halálosan mérgező faj akad,
valóban nem szabad félvállról venni
a saját szedésű gombákban rejlő veszélyeket. Alapszabály, hogy kizárólag szakértő által bevizsgált gombát
szabad elfogyasztani. Ma már szinte
hihetetlen és elborzasztó, hogy Magyarországon 1953 nyarán
zlábgomba
több mint 3000 gombakosárban
mérgezés történt, és a betegek közül több mint ötszáz meghalt! Ha a gombaszedő
időszakot áprilistól októberig számoljuk, akkor hat hónapon keresztül átlag három halálos áldozata
volt a gombamérgezéseknek naponta. Nem sokkal maradt el emögött az
1954-es esztendő sem: a gombamérgezések száma ebben az évben is elérte a kétezret, a halálos áldozatok száma pedig több mint 300 volt. Ezek
az adatok főleg annak tükrében
megdöbbentőek, ha tudjuk, hogy
például 1998 és 2004 között, hét év
alatt összesen 6 halálos gombamérgezés történt hazánkban (ami még
mindig sok!).
Az 1950-es évek sokkoló gombaszenciálisak azok a fehérjeépítő ami- mérgezési adatai hatására szervezte
nosavak, amelyeket a szervezetünk meg annak idején a Fővárosi Köznem tud előállítani, ezért kész for- egészségügyi és Járványügyi Felmában kell felvennünk őket) maga- ügyelet (ismertebb néven a KÖJÁL)
sabb, mint akár a növényi vagy akár a kezdetben csak a hétvégi napoaz állati eredetű fehérjékben. Ezen- kon működő ingyenes gombavizskívül a többi szervezethez képest sok gáló hálózatot a kirándulási csoszabad aminosavat is tartalmaznak. mópontokon. Később az ország
Emellett külön ki kell emelnünk nagyobb városaiban is létrehozták
nyomelemtartalmukat. Az egyéb táp- őket és a rendszer a közelmúltig
anyagforrásokból nehezebben besze- eredményesen működött.
rezhető mikroelemek közül ugyanis
Azt hiszem, a gombák, ha helyetartalmaznak például a vérképzéshez sen találjuk meg helyüket étkezési
nélkülözhetetlen kobaltot (Co), a szá- szokásainkban, bár nem pótolják
mos enzim aktivátoraként fontos man- az állati fehérjék fogyasztását, válgánt (Mn) vagy molibdént (Mo).
tozatossá tehetik étrendünket, fűEnergiatartalmuk a hasznosítható szerezhetik ételeinket, segíthetik
tápanyagok mennyiségétől függ, át- egészségesebb táplálkozásunkat.
lagosan 630-2 200 joule/kg. UgyanSZERÉNYI GÁBOR
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ADATOK ÉS TÉNYEK
Az IKT-szolgáltatások áralakulása

Az IKT, azaz az információs és kommunikációs technológiákat alkalmazó szolgáltatások elterjedésében meghatározó tényezőt jelent, hogy a fogyasztók számára menynyire megfizethetőek ezek a szolgáltatások. Az ENSZ
szakosított szerve, a Nemzetközi Távközlési Egyesület
2008 óta gyűjti és teszi közzé az „IKT-árkosárnak” az
egyes országokra számított értékét és az azok alapján
összeállított országrangsort. Az árkosarat három
csoportnak (vezetékestelefon-szolgáltatás, mobiltelefonszolgáltatás, szélessávú vezetékesinternet-szolgáltatás) az
áralakulásából számítják, amely csoportokra szintén

Az Egyesület számítása szerint a szélessávú vezetékes
szolgáltatás ára – új ügyfélként szerződést kötve – 70%kal lett olcsóbb a világon 2008 és 2013 között. Az árcsökkenéssel egyidejűleg ráadásul a meghirdetett sebesség növekedett: míg 2008-ban a 256 kbit/s volt a legjellemzőbb
adatsebesség, addig 2013-ban már az 1 Mbit/s. Az árcsökkenés mindenekelőtt a fejlődő országokat jellemezte, míg
a fejlett országokban végbement szerény mértékű ármérséklődés a meglévő szolgáltatások minőségének javításával, más szolgáltatásokkal történő csomagba szervezéssel
párhuzamosan ment végbe. A jelentés arról is tudósított,
hogy öt európai ország közül négyben a mobil szélessáv –
új ügyfélként szerződve – már olcsóbb volt, mint a vezeMagyarország helyezése

A kosár átlagára az egy f re
jutó bruttó hazai jövedelem
(GNI) arányában (%)

a világrangsorban*

az európai uniós országok
rangsorában*

2,4

78.

27.

Nem szélessávú vezetékestelefon-szolgáltatás

2,17

101.

28.

Szélessávú vezetékesinternet-szolgáltatás

2,71

72.

28.

Mobiltelefon-szolgáltatás (nem szélessávú)

2,40

86.

26.

F bb mutatók a magyarországi
IKT-szolgáltatások áráról

IKT-árkosár
ebb l:

* a rangsor elején a legolcsóbb ország szerepel

rendelkezésre állnak országrangsorok. Az árszintet az
egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelemhez, a GNI-hoz
viszonyítva határozzák meg. A legfrissebb adatok szerint hazánkban a három csoport átlagolásával számított
fogyasztói ár a GNI 2,4%-át tette ki, amellyel csupán a
78. legolcsóbb országnak számított Magyarország a világ országai közül. Az európai uniós tagállamok jelentős
többségében az árkosár értéke a GNI 1%-a körül alakul,
12 tagállamban 0,5 és 1% közötti, további 10 tagországban pedig 1,0 és 1,4% közötti. Hazánk az uniós rangsorban mindössze Bulgáriánál tekinthető olcsóbbnak az
IKT-szolgáltatások relatív fogyasztói árszínvonalát tekintve.
Az árkosár egyes részeit vizsgálva az látszik, hogy a
nem szélessávú mobiltelefon-szolgáltatást illetően hazánknál csak Románia és Bulgária relatív árai magasabbak, míg a szélessávú vezetékesinternet-szolgáltatás, illetve a nem szélessávú vezetékestelefon-szolgáltatást illetően – a GNI arányában kifejezve – Magyarország a
legdrágább az Európai Unió országai közül.

tékes szélessáv, és a különbség mértéke minden harmadik
európai országban meghaladta a havi tíz dollárt. (Ugyanakkor az árkülönbség értékelésekor nem szabad figyelmen
kívül hagyni azt a tényt, hogy a legtöbb fix, szélessávú tarifacsomag korlátlan adatletöltést biztosít, míg a számítógéphez kapcsolódó szélessávú mobil tarifacsomagok többsége esetében a letölthető havi adatmennyiség 1 gigabyte
volt 2013-ban.)
A Távközlési Egyesület statisztikai módszerekkel azt is
vizsgálta, hogy melyek azok az IKT-szektorral kapcsolatos tényezők, amelyek változása a legnagyobb mértékben segíti elő a szolgáltatások árcsökkenését. Megállapításaik szerint a legfontosabb tényezőt a versenyhelyzet
növelése jelenti, kisebb részben pedig a hatékonyabb jogi-szabályozói környezet kialakítása is árcsökkentő hatással bír. Emellett a jövedelemegyenlőtlenségek mérséklése is fontos szempont, mivel így a lehető legkevesebb társadalmi csoportnak kell anyagi szempontok miatt nélkülözni az IKT-szolgáltatásokat.
HERZOG TAMÁS

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06 -80-444 -444, fax: 06 -1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap
Üzletág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

El fizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Lassacskán széttépi
holdját a Mars?

gy amerikai kutatócsoport szeEközelebb
rint a Mars nagyobbik és hozzá
keringő holdja, a Phobos
mostantól számítva 50 millió éven
belül bolygója árapályerőinek áldozatává válik.
A Phobos-t (és kisebbik társát,
a Deimos-t) 1877-ben fedezte fel
Asaph Hall amerikai csillagász. A
hold a Mars felszínétől 5989 kilométeres távolságra kering, és 7 óra
39 perc alatt kerüli meg a bolygót.
Pályája annyira közel esik a felszínhez, hogy a Mars sarkvidékén álló
megfigyelő számára a bolygótest
görbülete miatt nem is lenne látható.
A több szempontból is furcsa kis
hold eredete mindmáig tisztázatlan. Egy lehetséges forgatókönyv
szerint befogott kisbolygó lehet.
Az is elképzelhető, hogy helyben
jött létre azokból a törmelékekből,
amelyeket a Marsnak egy nagyobb
égitesttel való ütközése dobott ki
a felszínből, vagy egy korábban
Mégis forog a Föld!

nnak idején nagy eseménynek
A
számított Foucault híres ingakísérletének hazai megismétlése

1880. augusztus 25-én, a szombathelyi székesegyházban. Az akkori
Premontrei Főgimnázium igazgatója – volt tanítványai, Gothard
Jenő és Gothard Sándor segítségével – Magyarországon először mutatta be a Föld forgását igazoló ingamozgást. Budapesten azóta több
alkalommal is meggyőződhettek
az érdeklődők a jelenségről. Ezúttal a múlt héten, az Országjáró Természettudományok tehetséggondozó
program keretében, a Mammut
Bevásárló Központ nyújtotta helyszínen lengett ismét a korabeli ingatest.
Azt, hogy a Föld forog, alighanem
már 164 évvel ezelőtt, a párizsi Pantheonban történt első kísérlet idején
sem kellett bizonygatni senkinek,
azonban az egyszerű ingakísérlet
által szolgáltatott bizonyíték akko-
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a Marssal együtt létrejött,
majd széttöredezett nagyobb
holdnak a maradványaiból. A Phobos szabálytalan
alakja annak tulajdonítható,
hogy tömege túl kicsi ahhoz, hogy anyagát a gravitáció szabályos gömbszerű
formába rendezze. Göröngyös felszínét emellett még
nagy becsapódási kráterek
is tarkítják, közülük a legnagyobb a Stickney-kráter
(Hall feleségének leánykori
neve után).
E kráter közelében nagyon
mély (30 méteres) árkok találhatók, amelyekről sokáig
úgy vélték, a krátert létrehozó nagyerejű becsapóA Phobos, a Mars nagyobbik holdja.
dástól származnak, amely
A felvétel jobb alsó részén a Stickney-kráter.
kishíján kettészakította a
(KÉP: NASA/JPL-CALTECH/UNIVERSITY OF ARIZONA)
holdat. Újabb vizsgálatok
azonban kiderítették, hogy a repe- planetológusa és munkatársai újabb
dések kiindulópontja nem esik egy- elmélettel álltak elő, amely szerint
be az ütközés középpontjával, bár az árkokat a bolygó árapály-erői álahhoz közel van.
tal keltett feszültségek hozták létre.
Most Terry Hurford, a NASA A kutatók szerint a Mars gravitáciGoddard Űrrepülési Központjának ója 100 évenként 2 méterrel vonzza
riban és napjainkban is megragadta
az érdeklődő nagyközönség képzeletét. A látványos kísérletben az
üvegmennyezetre szinte súrlódásmentesen felfüggesztett 25 méter
hosszúságú acélsodronyon a 30 kilogrammos ingatest órákon keresztül
képes volt lengeni.
Az eseménysorozat a – hátrányos
helyzetű gyermekek számára nyolc
éve (többször kiválóként minősített) tehetséggondozó programot
működtető – Messzehangzó Tehetségek Alapítvány szervezésében, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont és a Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány támogatásával
valósult meg.
Hazánk leginkább kedvelt ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő videóblogja, a Szertár képviseletében Zsiros László Róbert
szemléletes és mindenki számára
érthető módon bizonyította be,
hogy a jelenség magyarázata egy-
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(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

magához közelebb a holdat, amelyet
végül az eközben keletkező feszültségek 30–50 millió éven belül szétszakítanak. „Ennek első jelei ezek a
mély repedések” – mondta Hurford.
A Phobos-ra ható árapály-erők bőven elegendő feszültséget hoznak létre ahhoz, hogy a hold felszínén ilyen
mély repedések keletkezzenek. „Modellünk szerint a Phobos belseje lazán
összehányt törmelékhalomhoz hasonló,
amelyben nincsenek feszültségek – állítják a kutatók. – Ezt a mi Holdunk
regolitjához hasonló összetételű külső,
szilárdabb kéreg veszi körül, amely egy
határig ugyan rugalmasan viselkedik, ám
olyan nagy feszültségek lépnek fel benne,
amelyek hatására a felszínen törések, repedések jönnek létre.”
A modell által jósolt repedések
méretei és geometriája jól egyezik
a Phobos felszínén megfigyelhető
árkokéval. A magyarázat azzal a
megfigyeléssel is egybevág, hogy
egyes árkok fiatalabbak másoknál,
tehát egy jelenleg is zajló folyamatról van szó. A kutatók szerint hasonló sors vár a Neptunusz Triton
nevű holdjára is, amely szintén lassan egyre közelebb kerül bolygójához, és felszínén hasonló repedések
figyelhetők meg.
(Sci-News)
szerű, nem kíván mélyreható fizikai háttérismereteket: ha lehetőségünk lenne mindezt a világűrből
szemlélni, azt láthatnánk, hogy az
inga mindvégig megtartja lengési
síkját, miközben a Föld kifordul
alóla.
Az inga indításai önmagukban
is látványosak: az oldalra kihúzott
fémgolyót zsinórral egy oszlophoz
rögzítik és ezt elégetve adnak kellő
sebességet a lengéshez. Az indításra
ezentúl mindennap más, a természettudományok és a csillagászat
iránt érdeklődő ismert személyt kértek fel a szervezők.
A nem mindennapi kísérlet bemutatására és magyarázatára délelőttönként került sor. Hogy minél
több érdeklődő számára átélhető
legyen az élmény, a szervezők Budapestről és vidéki nagyvárosokból számos pedagógust és 12–16
éves, természettudományok iránt
érdeklődő diákot hívtak meg az
eseményre.
B. B.

Pro Progressio díjazottak

któber közepén adták át a Pro
O
Progressio Alapítvány középiskolák számára kiírt pályázatának

idei díjait. Az összességében több
mint tízmillió forintnyi támogatást
a műszaki és természettudományi
képzés népszerűsítéséért ítélte oda a
középiskoláknak és a pedagógusoknak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Pro
Progressio Alapítványa, amelynek
legfontosabb tevékenysége – a középiskolától kezdve a doktori képzésig – az innovatív gondolkodást elősegítő tehetséggondozás. 2015-ben
– immár hetedik alkalommal – 10
középiskolai tanár és 14 középiskola
kapta meg a Pro Progressio díjat ünnepélyes keretek közt.
A Műegyetem mellett működő
Alapítvány kuratóriuma ebben az
évben is olyan kiemelkedő eredményekkel rendelkező 50 év alatti
tanárokat részesített elismerésben,
akiknek a tanítványaik nemzetközi és hazai
versenyeken értek el jelentős sikereket. Szintén
díjazták azok munkáját,
akiknek a tanulói jelentős
számban érettségiznek
emelt szinten. S azok is
a díjazottak sorába kerülhettek, akik hátrányos
körülmények között oktatva végeznek példamutató oktató-nevelő
munkát. A középiskolákat a természettudományi és informatikai tehetséggondozásért, az ilyen irányú
szakkörök szervezéséért díjazták.
A díjátadó ünnepségen Tevesz
Gábor, a BME Villamosmérnöki
és Informatikai Karának oktatási
dékánhelyettese a középiskolából az
egyetemek műszaki, informatikai
és természettudományos szakjaira
vezető útról, ezen átmenet lehetőségeiről és tapasztalatairól beszélt.
Statisztikai adatokkal gazdagon alátámasztott előadásában elmondta,
hogy a középiskolás tehetséggondozás, illetve az ennek nyomán mérhetővé is váló jobb teljesítmény szoros,
s legtöbbször közvetlen összefüggésben áll az egyetemi előmenetellel. A
műszaki és természettudományos
tárgyakkal tudatosan foglalkozó középiskolások nagyobb százalékban
tesznek emelt szintű érettségit, mint
a társaik. Az emelt szintű érettségiÉLET

vel átlagban magasabb pontszámmal
kerülnek be az egyetemekre, ahol
már az első szintfelmérő vizsgáknál,
dolgozatoknál kiderül: sikeresebb
előmenetelre számíthatnak, mint a
felkészülésbe kevesebb energiát fektető társaik. Míg például a Műegyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán az első komoly egyetemi
erőpróbának számító matematika és
fizika felmérőt a középszinten érettségizettek nagyjából kétharmada
veszi sikerrel, addig ez az arány az
emelt szinten érettségizettek körében kilencven százalék körüli. Az is
kirajzolódik a statisztikákból, hogy
emelt szintű érettségik birtokában
a diákok gyorsabban, magabiztosabban és könnyebben gyűjtik az
egyetemi előmenetelhez szükséges
kreditpontokat – már az első tanévben is. Ezen tényekre építve a BME
a leendő hallgatók tehetséggondozására többlépcsős stratégiát épített ki, amely a középiskolásoknak
szervezett felvételi előkészítőtől a

A díjazott tanárok

már felvett gólyák folyamatos felkészítésén keresztül a diákok egymást
segítő csoportjainak, a tanköröknek
a megszervezéséig, munkájuk koordinálásáig a tehetségsegítés számos
területét lefedi.
Összességében tehát az a Műegyetem véleménye, hogy a felvételi
pontszám nem a legjobb mérőszám
a felvételhez. A pontszám nagyon
sok „általános” eredményből áll öszsze és kevésbé tükrözi a diák tudatos
felkészülését az adott felsőoktatási
intézménybe. Míg a felvételi pontszám szerint az első felmérők eredményei, az első félévek sikeressége
véletlenszerűen „szórnak”, addig
ugyanezek az adatok emelt szintű
érettségik – egy tudatosabb felkészülés – birtokában egyértelműen
sikeresebb tanulmányokhoz vezetnek. A BME évek óta szorgalmazza
az emelt szintű érettségi(k) kötelező
előírását a felsőoktatásba való belépés feltételeként.
GÓZON ÁKOS
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Az ÉT negyedszázada
a TIT-ben

z Élet és Tudomány szerkesztősége
A
a novemberi Tudományünnep alkalmából konferenciát rendez, amelyre

minden olvasóját szeretettel vár.
A konferencia témája: Ismeretterjesztő lapok közösségeinek negyed százada a TIT-ben. Időpontja: 2015.
november 20. 10.00 – 13.00; helyszín: TIT Uránia Csillagvizsgáló
(1016 Budapest, Sánc utca 3/B.)
Maga a program:
10.00 A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) köszöntője
10.10 Gózon Ákos (az Élet és Tudomány főszerkesztője): Az ismeretterjesztő szerkesztőség mint tudásközösség – a kreatív műhelymunka módszerei az alapításának 70 éves évfordulójára készülő Élet és Tudományban
10.20 Ősi Attila (MTA–MTM tudományos munkatárs, az MTA–ELTE
Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport
vezetője): A Magyar Dinoszauruszkutató Expedíciók munkássága
10.35 Horváth Gábor (egyetemi
docens, az MTA doktora, ELTE
Környezetoptika Laboratóriuma):
Égre néző vikingek az Élet és Tudományban és az ELTE Környezetoptika Laboratóriumában
10.50 Kubinyi Enikő (egyetemi adjunktus, ELTE Etológia Tanszék):
Családok és kutatók egy etológiai
program sikeréért, valamint az etoA naptej áldozatai

világszerte mintegy 3500 napA
fényvédő márkában megtalálható oxybenzon megváltoztatja a ko-

rallok DNS-ét, jóval hajlamosabbá téve őket az akár halálos
kimenetelű korallfehéredésre.
Endokrinromboló anyagként
viselkedve arra készteti az egészen fiatal korallokat, hogy saját
vázukba befalazzák magukat, s
így elpusztulnak, de a felnőtt
példányokat is súlyosan károsítja a napfényvédő termékeknek
ez a gyakori összetevője, és ezzel világszerte hozzájárul a korallzátonyok pusztulásához.
Az Archives of Environmental
Contamination and Toxicology című
folyóiratban közölt tanulmány
szerint az UV-sugarakat kiszűrő
oxybenzon a turisták körében nép1500
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lógia rovat az Élet és Tudományban
11.05 Molnár Attila Dávid
(a Természetfilm.hu társalapítója, író-rendező) : Egy
öreg tölgy és a kutatócsoportja – a Nagy Fafilm története 15 percben

A konferencia helyszíne:
a TIT Uránia Csillagvizsgáló

11.20 Mitropulos Anna (ELTE
BTK, Történelemtudományok Doktori Iskola, Kora Újkori Magyar
Történelem Doktori Program): Kőfaragók és szobrászok Esterházy Pál
(1635–1713) nádor szolgálatában
11.35 Horváth László (habil. egyetemi docens, az Eötvös Collegium igazgatója): Az Eötvös Collegium mint oktatási-kutatási közösség;
Bozóki Tamás, Eötvös-collegista fizikus hallgató, OTDK-aranyérmes,
a Kar Kiváló Hallgatója: Köpenyáramlás a forgó Föld belsejében
Kassai Gyöngyi, Eötvös-collegista,
klasszika-filológus tanárszakos hallgató, OTDK aranyérmes: Genealogiae
deorum (Istenek nemzedékei) – Az

ismeretlennek hitt Poeta Christianus
verse
12.20 Dürr János (a Tudományos
Újságírók Klubja elnöke): Egy 25
éves tudománynépszerűsítő közösség: a TÚK
12.35 Falus András (immunológus,
akadémikus, a TIT alelnöke): Az
EDUVITAL, egy közösségi hálózat
az egészségtudatosság formálásáért
12.50 Zárszó
13.00 Kötetlen eszmecsere
A konferencián a részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket az eltud@eletestudomany.hu
levelezőcímen vagy a 06-1-3278950
telefonszámon várjuk.
A Szerkesztőség

szerű korallzátonyok mentén, elsősorban Hawaii és a Karib-szigetek
környékén fordul elő a legnagyobb
koncentrációban. A nemzetközi
kutatócsapatot vezető Craig Downs,

korallegyedeket az üdülőhelyekhez
közeli korallzátonyokon.
Évente 6–14 ezer tonnányi napfényvédő termék kerül a koralltelepek környékén a vizekbe, és
a készítmények jókora része
oxybenzon-tartalmú. A kutatócsoport már korábban is
figyelmeztetett arra, hogy az
oxybenzon felszívódhat a bőrbe
és hormonális, valamint sejtkárosodást is okozhat. Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia
szerint ugyanakkor nincsenek
arra vonatkozó adatok, hogy
az oxybenzon egészségre káros
anyag lenne, és mint hangsúlyozta, ez a vegyület a napfényvédő termékek azon kevés összetevőjének egyike, amely hatékony
védelmet nyújt a bőrnek a káros
UVA- és UVB-sugarak ellen.
(www.greenfo)

a virginiai Haereticus Environmental
Laboratory tudományos szervezet
munkatársa szerint az eredmények
magyarázatot adnak rá, hogy a tudósok miért nem találnak fiatal
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KERESZTREJT VÉNY
A Cser Kiadónál látott napvilágot Szelekovszky Rita – Valló László: A zöldségek cím könyve, mely els sorban a táplálkozás szemszögéb l közelíti
meg a témát, amely alapján öt kevésbé ismert zöldség nevét kérjük. A
megfejtést beküld k között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét keddje, 2015. december 1-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 46.
heti számunkban elkezd d 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet i – helyes sorrendbe rakva – egy botanikával is foglalkozó
költ nk nevét adják meg. A név megfejt i között az Élet és Tudomány
negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Az egyik zöldség. 10. Amely helyre. 11. Édességet
idéz nev ausztrál primadonna (Dame Nellie, 1861–1931)! 13. Farsangi mulatság. 15. Riadalom, tömeghisztéria. 16. Szintén nem. 17.
Kígyócsípés. 18. Benyovszky ...; kalandos sorsú utazó a XVIII. században. 20. Dátumrag. 21. A néma levente Kossuth-díjas írója (1871–1957).
22. Nemzeti Távoktatási Tanács, röv. 24. ... ferde torony; olaszországi
látványosság. 25. Spanyol fest géniusz (Francisco de, 1746–1828). 27.
Színpad, röv. 28. A dúr hangsor els hangja. 29. Falat ledönt, rogyaszt.
31. T zhely süt je, tájszóval. 32. ... Dagover; XX. századi német színészn . 33. ... krónika; Kínában fellelt, IX–X. századi irodalmi emlék.
35. Deciméter, röv. 36. A másik zöldség.
FÜGG LEGES: 1. Méhsereg. 2. Bosszús szócska. 3. Orosz f nemes.
4. Ritka férfinév, Avinak is becézik. 5. Autós csillagtúrán induló versenyz . 6. A franciák lelke! 7. Villanyf z kerek, lapos része. 8. Irsával
egyesült település. 9. A botos kölönte is ez. 12. A harmadik zöldség.

14. Középen tömköd! 15. Némajáték. 17. A negyedik zöldség. 18.
Fehér és indián szül k utóda. 19. Az ötödik zöldség. 21. Érzelmi színjáték! 23. Néhai színm vész (Attila). 26. Almahéj! 28. Község Gyöngyös
közelében. 30. Túlf szerezett. 31. Weiner ...; Kossuth-díjas zeneszerz
(1885–1960). 34. Bécs határai!
A 44. heti keresztrejtvényünk megfejtése: FRANCIA NYELV AKADÉMIAI ÁLDÁS NÉLKÜL. A Lénárd Sándor hagyatékából válogatott
írások kötetét, Egy magyar idegenvezet Bábel tornyában címmel
(Typotex Kiadó) nyerte: Barna Mária (Monor), Bauer Frigyes (Budapest), Gentischer Gábor (Siófok), Jankovics Józsefné (Dunaújváros)
és Szabó Antal (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket
postán küldjük el.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten
Következ vizsgaid pont:

Megjelent a
Természet Világa
novemberi
száma

2016. január 17.
Jelentkezési határid : 2015. december 14.
A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Gyorsfényképek
A Fonó Szerda táncház keretében nyílt meg Gyetvai Zoltán
felvidéki fotós kiállítása. A
művész egy 160 éves, nedves
kollódiumos eljárással üveglapra készíti rendkívül plasztikus
képeit. Gyetvai sokszor elkísérte Agócs Gergely népzenészt
gyűjtőútjaira; a kiállításon többek között az ezekről az utakról származó, felvidéki
adatközlő mesterek remek portréi láthatók.
Többen úgy vélik, hogy a fotográfia aranykora a XIX.
század közepére tehető. Ekkor még a fényképészet kézművesség volt, a fotográfus nem csak exponált,
hanem maga készítette el
és érzékenyítette a hordozó médiumot, keverte a
vegyszereket, a kész képet maga lakkozta, keretezte, s készen tette le az
asztalra. Ebben az időben
jelent meg és szorította ki a dagerrotípiát és a talbotípiát
a nedves kollódiumos eljárás, mely mintegy két évtizedre szinte egyeduralkodóvá vált a korabeli fotográfiában.
Amerikai gyorsfényképként is hívták, mert állítólag az
amerikai Vadnyugat legelterjedtebb fegyvere volt Colt
revolvere után, a dagerrotípiához képest pedig rendkívül gyorsan elkészült. A ma embere más szemmel nézi a
fényképeket: ezen a téren is túlzott az elvárása, a tökéletesség felett álló képet kíván.
A tárlat december 15-ig tekinthető meg a budapesti
Fonóban.

A golyóstoll atyja
A milánói expó magyar pavilonjában heteken keresztül nyitva álló
Bíró László emlékkiállítást
most az Országos Széchényi
Könyvtárban tekinthetik meg az
érdeklődők 2016. február 6-ig.
Bíró László rendkívül sokat tett az
emberiségért találmányain keresztül. Innovációi mindenkinek az életét megkönnyítették.
Bíró László, bár 1899-ben született, modern ember volt. Az
első, kereskedelmileg sikeres találmánya egy mosógép volt,
amely a tűzhely energiáját használta fel, s mely népszerű háztartási cikké vált a harmincas években. Ezzel egyidejűleg feltalálta az automata sebességváltó egy változatát, melyet Berlinben a General Motors-nak adott el.
Bíró érdeklődése sokfelé terjedt. Szeretett írni, volt egy
állandó rovata, a Budapesten jól ismert, Előre című úttörő lapban. A Királyi Természettudományi Akadémiának is tagja lett, és kezdetét vette az egész életét végigkísérő hobbija, a festés és a szobrászat.
15 02
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Bánsághy Nóra rovata
Bíró egy Pelikán töltőtollat használt, ami pont akkor
hagyta cserben, amikor legnagyobb szüksége lett volna rá. Az újságok rotációs eljárással történő nyomtatását látva, mely nem hagyott pacát és maszatot maga
után, arra gondolt, hogy ez a megoldás leegyszerűsíthetné a kézi írást is. Egy kicsi gömb egy hosszúkás cső
végén, speciális tintával, ami a gravitációs erő következtében lefolyik a csövön és azonnal megszárad a papíron...

Bérházak udvarán
Az elmúlt három évtizedben
készült analóg fotóiból mutat
be nagyszabású válogatást
Lantos P. István az Aranytíz
Kultúrházban „Itt van a város, vagyunk lakói...”
címmel. A művész kereken harminc esztendeje kezdte
fotográfusi pályafutását a Molnár utcai Belvárosi Ifjúsági Ház fotósa és grafikusaként.
Munkája során az alkalmazott
fotográfia minden területét kipróbálta. „Fő témám Budapest.
Az utcán, bérházak udvarán elkapott pillanatokon kívül egyik fő
szenvedélyem a háztetőkre feljutni, és az onnan elém táruló csodákat fotózni”– vallja a fotográfus,
aki jelen kiállítást eddigi pályája
egyfajta lezárásának szánja,
hogy aztán új utakon indulhasson el. A képek november 23ig láthatók.

Tárt kapuk
Az MTA Ökológiai Kutatóközpont a Duna-kutató Intézet
új, Karolina úti székházában
idén, november 24-én ismét
megszervezi a Kutatóhelyek
Tárt Kapukkal rendezvényt, amelynek központi témája
ezúttal a vizekhez kapcsolódó ízeltlábúak élete lesz. Előadásokon és laborlátogatásokon mutatják be az édesvizek rejtett
életmódú gerinctelen lakóit, továbbá Kriska György, az
MTA ÖK Duna-kutató Intézet osztályvezetője és Magyar
László Gerinctelen gengszterek című, 22 perces térhatású
filmjét vetítik, amely a gödöllői Nemzetközi Természetfilm
Fesztivál technikai díjai közül a legjobb 3D versenyfilm címet érdemelte ki. Bemutatásra kerül az ELTE Videostúdiójának A hét vadász című filmje is, mely a víz alatti világ
legérdekesebb és legeredményesebb ragadozó rovarjairól szól.
A látogatók ismeretterjesztő előadásokat is hallgathatnak az ízeltlábúak poláros fénnyel végzett választásos kísérleteiről, valamint a kétszárnyúak szerepéről az
ökoszisztéma-szolgáltatásokban és megismerkedhetnek a Dunában őshonos és invazív állatcsoportokkal.
A rendezvényre a következő címen lehet regisztrálni:
http://mta.hu/esemeny_2015/?event=5272

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Létezett-e Levédia?
Türk Attila régész a közelmúltban tért haza a magyar honfoglalást megel z korszak jobb megértése érdekében folytatott hosszabb, keleti kutatóútjáról. Az eredményekr l lapunk számára nyilatkozott
el ször – arról, hogy a VIII–IX. századdal kapcsolatban vajon át kell-e dolgoznunk a tankönyveinket,
kronológiánkat és történeti atlaszainkat.
A Stalagból a Gulagra
A Sztálin parancsára 1945 júliusáig a fronthadseregeknél 100 „sz r tábort” állítottak fel, ahova több
mint 800 000 hadifoglyot szállítottak, s közülük
600 000 katona a Belügyi Népbiztosság „munkahadseregeiben” teljesített kényszermunkát. A német
törzstáborokból, a Stammlager–Stalagból hazaérkez szovjet tisztek többsége büntet táborba került.
Legkés bbi gyümölcsünk
A naspolya méltatlanul elhanyagolt gyümölcsünk,
pedig termesztésének biológiai és ökológiai akadályai nincsenek. Termesztésében és elterjesztésében els sorban a kelták jeleskedtek, hazánkban a
középkori határjárásokban is megemlített naspolyabokrok valószín leg már elvadult egyedek voltak,
kérdés, hogy a nálunk honos galagonyafajokkal alkotott-e spontán hibrideket – akár hibrid, akár kiméra
formában.

KITAIBEL
E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny
anyagát adó cikke: Fehérlábú fürgemaki
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A hátlapon

Fehérlábú fürgemaki
Az ugrólemúrok vagy fürgemakik
Madagaszkár bennszülött emlősei.
Éjszakai életmódú állatok. Kifejezetten növényevők: fák lombozatával táplálkoznak. A nehezen emészthető növényi rostok lebontásához alkalmazkodott táplálékcsatornájuk
is, a velük azonos termetű növényevő emlősökhöz képest megnagyobbodott vakbelükben fermentáló
baktériumok tenyésznek, s azok segítik elő a növényi tápanyagok feldolgozását.
A csoport rendszertanában forradalmi változások zajlottak le az
utóbbi években. A családhoz tartozó
fajok száma egyről, majd kettőről
napjainkra 26-ra (!) emelkedett.
Noha az idetartozó fajok szinte
mindegyikének igen kicsi az elterjedési területe, a huszonhat faj szétszórtan benépesíti a szigetország teljes területét, a legészakibb részektől
a déli határokig.
A hátlapunkon látható fehérlábú
fürgemaki (Lepilemur leucopus) a kisebb fajok közé tartozik, súlya alig
haladja meg a fél kilogramot. A sziget déli és délnyugati száraz erdeiben
és tüskés bozótjaiban él. Mivel éjszakai állat, a nappalt pihenéssel tölti,
veszélytelen helyeken azonban a délutáni órákban már kinn les vagy sütkérezik az odúja előtt. A faj elterjedésének határai ma sem igazán tisztázottak. A bemutatott fotó is az ismert areája határain kívül készült,
Toliara közelében, az Onilahy folyótól északra.
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