
A megismerés kalandja www.afoldgomb.hu Alapítva: 1929

A  m a gya r  F ö l d r a j z i  Tá r s a s á g  f o lyó i r ata

1090 Ft | 4 € | 16 lej 2019. őszi különszám

vulkáni paradicsom 
azori-szigetek

urálon innen, urálIn túl 
uráli bagoly

elhagyatott házak 
bolondos élete 
lille

jakusima misztikus 
vadonja 
japán

harcban 
az energiaszegénységgel 
fűtési szezon

a via dinarica házai 
horvátország

méhek a városban

KÜLÖNSZÁM

2019. október 27.

akvárium
www.zoldgombfesztival.hu



Megoldókulcs-kereső
mohai andrea, fesztiváligazgató

dén nyáron nagy várakozással utaztam az Örök Városba. A kulturális és
gasztronómiai élmények mellett azonban – a túlzsúfoltság miatt –
elmaradt a várt katarzis. A hatalmas látogatótömeg számomra csak
néhány napig jelentett problémát, de vajon milyen hatással lehet

ez – a terhelést folyamatosan elszenvedő – rómaiak életére? Persze nem
kell messzire mennünk, hiszen már Budapest is ötödik az európai „túl-
turistásodási” listán! Ha ez a nagy érdeklődés keltette látogatószámot mu-
tatná, akár még büszkék is lehetnénk. Ám a helyezés inkább vészjósló,
mert a turistaáradat helyi életminőséget veszélyeztető hatását jelzi. 

A „túlhasználat” nemcsak a városi, hanem a népszerű természeti cél-
pontokat is sorvaszthatja. Mára már Thaiföld és Izland felkapott vidékei,
vagy akár a déli félteke legmagasabb része, az argentin Aconcagua is telítetté
vált. A probléma felismerésén már túl vagyunk, a megoldási ötletek pedig
messze túlmutatnak a dugódíj bevezetésén. A tiltások és korlátozások
mellett találkozunk a Bruttó Nemzeti Boldogságban testet öltő szemlélettel,
vagy a svéd flygskam (a repülés szégyene) mozgalommal is. Ez ugyan elsőre
túlzónak tűnhet, ám ha rápillantunk az európai repülési térképre, a sűrűség
már egy méhkasra emlékeztet. Hát nem néznénk-e szívesebben a ljubljanai
városi méhészek szemet gyönyörködtető kaptárait? Vajon illuzió-e, hogy
egyszer Budapest is pályázhasson az Európa Zöld Fővárosa címre?

Különszámunk szándéka – ahogy a most harmadszorra megrendezett
Zöldgömb Fesztiválunké is –, hogy bemutassunk a megszokottól eltérő
nézőpontokat, felhívjuk a figyelmet a környzetet jobban kímélő megoldá-
sokra, legyen az az újrahasznosító építészet, a felelős és etikus fogyasztás
vagy az ökoturizmus fortélyai.

I

gyakorlati jegyet ér!
közös megoldáskeresés a tavalyi
zöldgömb fesztivál előadásain.
rendezvényünk nem csupán 
a családoknak jelent tartalmas
időtöltést. a szakmai hátteret jól
példázza, hogy néhány egyetemi karon
gyakorlatnak ismerik el, 
ha valaki ellátogat a Zöldgömb
fesztiválra!
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harcban az energiaszegénységgel 60

vulkáni paradicsom az atlanti-óceán szívében46

Nem etetem a szemetesem! – Ugye, Te sem?!

rázsi andrás: Ózondús levegő? Futás!

kottász adél: „ésszel járom be a földet!” turizmus – tömeges kihívás
Napjaink turizmusa mint iparág meglepően környezetterhelő lehet, de még a klímaváltozás emberi 

oldalához is hozzájárul! A vezető gazdasági ágazatok egyike, a világ GDP-jének 10%-át adva 
a harmadik helyet foglalja el a vegyipar és az olajipar után – és az összes CO2-kibocsátás 8 százalékáért felel! 

A jóléti világban alaptevékenységgé vált, 50 év alatt 50-szeresére növelve a kedvtelésből utazók számát.

selmeczi kovács ádám: urálon innen, urálIn túl – avagy a hódító bagoly
„… Hirtelen mély, búgó huhogás töltötte meg a levegőt. Az öreg uráli bagoly hím volt: 

így tudatta párjával és a nagyvilággal, hogy idegen lépte át birodalma határát…” 

csintalan lilian: elhagyatott házak bolondos élete
A belga–francia határ közelében fekvő Lille a 19–20. században fontos ipari központ volt, a gyárak 

és teherpályaudvarok épületei azonban ma már gyártósorok és szállítmányok nélkül tengetik napjaikat. 
De nem állnak üresen! Munkások helyett kikapcsolódni vágyó fiatalok, hátrányos helyzetű munkakeresők, 

zsibongó gyerekek vagy éppen technorajongók töltik meg az épületeket.  

vereb viktor: azori-szigetek – vulkáni paradicsom 
az atlanti-óceán szívében

„Európai Hawaii-szigetek”, „Isten földi lakhelye ide van bejelentve”, „paradicsomi lakóhely”. 
A sokat ígérő elnevezések mögött természetesen nagy adag lokálpatriotizmus húzódik, de a helyieknek 

– a szigetvilág változatossága miatt – minden okuk megvan a büszkeségre...

munkácsy béla: fűtési szezonban... – harcban az energiaszegénységgel
A Bükk-vidék borsodi fele az ország egyik legjobban ellátott vidéke – legalábbis az elektromosautó-

töltők számát tekintve: az alig 40 kistelepülésen a töltőállomások száma csaknem 30. Akár azt 
is képzelhetnénk, hogy az ország egyik leggazdagabb térségében járunk, ám az utakat errefelé nem róják

tömegesen elektromos járművek. Sőt, telente ez az egyik legrosszabb levegőjű hazai vidék. 
Ilyenkor a légszennyezettség helyenként a legnagyobb kínai metropoliszokéhoz mérhető! 

gulyás attila–kravalik zsuzsa: menedékház? via dinarica!
Az 1340 km hosszú túra 45 szakaszból áll, és több mint 100, a nemzeti hegymászó-szövetségek 

által fenntartott menedékház áll mellette. Így hát Horvátországot vettük célba, de itthon 
merőben érthetetlen módon nem elsősorban a tengerpartot... 

gálhidy lászló: jakusima – japán misztikus vadonja
Különös hegyvidék emelkedik a tenger fölé a japán főszigettől, Kyushutól délre, melyet nehezen 

járható, sötét vadon borít. A Japánról kialakult sztereotípiáktól merőben eltérő világ egyre 
több turistát vonz, ami a szigetnek áldás és átok is egyszerre.

szigeti ferenc albert: bee responsible! – a méhek és ljubljana
„Bolygónk megvédése minden állampolgár feladata, nemcsak a kormányoké.
Én a kisebb, közösségi tettekben hiszek. A méhkaptárak irodaházunkba való

telepítésének legfontosabb eredménye pont a munkatársak érzékenyítése ezen
a téren. Annak tudatosítása, hogy a maga szintjén mindenki tehet a környezet

védelméért. És minél többet teszünk, annál jobb a céges méz is!”  
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csak előre egyeztetve van lehetőség! 

előfizetői ügyfélszolgálat: 
Kondé Zsófia

Hétfő-Csütörtök, 9–14 óráig. Tel.: (06-1) 231-4040

Minden jog fenntartva! A magazinban megjelent képeket, ábrákat és
szövegeket a kiadó engedélye nélkül tilos közzétenni, reprodukálni,

számítás tech nikai rendszerben tárolni és továbbadni. Meg nem
rendelt fényképeket és kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk

vissza. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó 
nem vállal felelősséget!

FÖLDGÖMB

turizmus – tömeges kihívás

Pulitzer-emlékdíj (2008)
Gárdi Balázs szerzőnk, lapunkban 
megjelent anyagai elismeréseként

kiváló fogyasztói
márka (2018)

Szociográfia-különdíj (2012)
Társadalmi témájú riportjaink, 
képsorozataink elismeréseként 
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a hódító bagoly20 36 méhek és ljubljana
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Hűtő sarkában megbújó, felis-
merhetetlen zöldségek, a pulton
felejtett húsleves, lejárt termékek
a boltok polcain, tányéron ha-
gyott fogások. Szomorú és nagy-
jából a végtelenségig folytatható
lista elpazarolt élelmiszereinkről.
Mit tekintünk élelmiszer-hulla-
déknak, milyen hatással van a
környezetünkre a pazarlás és va-
jon csak a kidobott ételek szá-
mítanak-e pazarlásnak? 

Termőföldtől 
a szemetesig? 
„Az emberi fogyasztásra szánt élel-
miszer-veszteség az élelmezési lánc
különböző fázisaiban” – így szól a
FAO élelmiszerhulladék-meghatá-
rozása, amiből jól látszik, hogy
hulladék nemcsak nálunk, fogyasz-
tóknál keletkezik. EU-s átlagban
a pazarlás több mint feléért a ház-
tartások felelnek, a másik rész a
termelési, feldolgozási és a keres-
kedelmi és vendéglátóipari térfélen
keletkezik. A hazai számok, arányok
kissé eltolódnak a mezőgazdaság
irányába, de azért mi sem vereget-
hetjük a vállunkat, ha az élelmi-
szer-pazarlásról van szó; évente 400
ezer tonna élelmiszert dobunk ki!

Nem etetem a szemetesem!  
Ugye, Te sem?!

Ráadásul nemcsak azzal ter-
heljük környezetünket és paza-
roljuk az élelmiszer előállításához
szükséges energiát, vizet és föld-
területet, ha kidobjuk az ételt. A
túlevéssel, felesleges kalóriák be-
vitelével is pazarolunk. Az olasz
Teramo Egyetem kutatóinak szá-
mítása szerint globálisan évente
140,7 milliárd tonna felesleges
ételt fogyasztanak el a Föld lakói.
A kutatók kontinensenként vizs-
gálták a túlevés problémáját, és a
listát Európa vezeti, Európán belül
pedig – sajnos – elhízásban a ma-
gyarok állnak az élen, aminek
persze nemcsak a túlevés az oko-
zója, sokszor inkább az olcsó,
rossz minőségű ételek fogyasztása. 

Az élelmiszer-pazarlás azon-
ban – ahogy az egész klímakrízis
is – mindannyiunk megoldandó
feladata, és nemcsak környezeti,
de társadalmi problémákat is fel-
vet. Biztosan mindannyian hal-
lottuk már vagy mondtuk mi,
magunk is a gyermekünknek,
hogy: „Ne pazaroljuk az ételt, hi-
szen máshol éheznek!” Számsze-
rűsítve: a Food Aid Foundation

adatai szerint 795 millióan éhez-
nek a Földön, miközben a NÉBIH
Maradék nélkül programja szerint
csupán Európa 200 millió embert
tudna jóllakatni az elpazarolt élel-
miszerekből.

Környezeti szempontból a ku-
kába kidobott ételeinkkel óriási
terhet rovunk Földünkre; 3,3 gi-
gatonnás szén-dioxid-kibocsátásával
Amerika és Kína után az élelmi-
szer-pazarlás lenne a harmadik leg-
nagyobb, üvegházhatásért felelős
gázt kibocsátó tevékenység. Vízből
130 balatonnyit használunk el
évente csak a kidobott ételekkel.
A túlevéssel pedig  plusz 93,2
millió köbméter vizet használunk
feleslegesen élelmiszer-termelésre
és -gyártásra – csak az EU-ban.

Valószínűleg eddig sem szán-
dékosan, környezetromboló céllal
kerültek a szemétbe a megvásárolt
vagy megfőzött ételek, azonban
kis odafigyeléssel könnyen csök-
kenthető a pazarlás és ezzel együtt
a kidobott pénz is: egy négytagú
család évi 50 ezer forintot is spó-
rolhat a „zero food-waste” élet-
móddal.

Hogyan csökkentsd élelmiszer-hulladékod?
✔Ne vásárolj éhesen, és csak azt vedd meg, amire valóban szük-

séged van! Készíts bevásárlólistát!

✔Rendezd úgy a hűtőt, hogy a régebbi alapanyagok elöl legye-
nek! Először ezeket használd fel!

✔ Tarts havi egy kamra/hűtő/fagyasztóürítő napot, és főzz
abból, ami otthon van!

✔ Fagyaszd le, ha túl sokat főztél! Ha pedig csak unod már a
fogást, alakítsd át! (Pl.: krumplipüréből pogácsa, rizsből rizs-
koch, főzelékből krémleves)

✔Használd fel a héjakat: készíts belőlük alaplevet vagy csipszet!

✔ Ha teheted, komposztálj!

✔ Regisztrálj az élelmiszer/komposzt megosztóoldalakra! 
Próbáld ki a Sharewast-et vagy a FoodOverflow-t!

Fotó: tommyandone, envato elements

További tippekért, receptekért látogass el a gasztrohős facebook, vagy
instagram oldalára, vagy kattincs honlapunkra: https://gasztrohos.hu/ 

Szöveg: felelős gasztrohős
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rázsi andrás
Meteorológus, 
az Eszterházy Károly
Egyetem Fizika 
és Élelmiszer-fizika 
Tanszékének oktatója

inden szónak van han-
gulati velejárója – úgy
tűnik, hogy a címben
szereplő gáz sokakból po-

zitív érzéseket vált ki, amit az is
bizonyít, hogy láthatunk olyan
vendégfogadót, televíziós csator-
nát, ami erről kapta a nevét. És
ki ne ismerné a mondást: „De jó,
ózondús a levegő!” Ez leginkább
tiszta levegőjű erdőkben, magas-
hegységeken szokott elhangozni,
de szerencsére általában nem igaz! 

Hol lehet mégis ózondús?
Elektromos kisülések, villámcsa-
pások környezetében termelődik,
de mivel instabil gáz, ha nincs
utánpótlás, hamar visszaalakul oxi-
génné. A gond akkor jelentkezik,
ha az utánpótlás folyamatosan biz-
tosított, például fénymásolók kör-
nyezetében, vagy ami még prob-
lémásabb – a nyári „Los Angeles-
típusú” szmogban. Nyári anticik-
lonok közepén, amikor nincs je-
lentős légmozgás, felhőtlen az ég,
és ezért a napsugarak akadálytalanul
jutnak el a talajig, a közlekedés
által termelt nitrogén-oxidok jó

Igazi sikertörténetnek lehet ne-
vezni a tudomány tevékenységét
az ügyben, mivel a felismert prob-
lémára gyors ipari válasz érkezett –
technológiai fejlesztések és szem-
léletváltás formájában. (Persze nem
utolsósorban igen kemény törvényi
korlátozó intézkedések következ-
tében.) Ugyanakkor az ózonlyuk
a mai napig létező jelenség, mert
a keletkezett seb csak hosszú évti-
zedek alatt tud gyógyulni. 

M
alapanyagként szolgálnak az ózon-
képződéshez. Ez mind a növény-,
mind az állatvilágra káros – és
persze az emberre is. Ilyenkor ér-
demes a közlekedést korlátozni,
vagy ha már kialakult e szmogtípus,
minél kevesebbet tartózkodni a
szabadban. Szerencsére e jelenség
igen ritkán alakul ki hazánkban:
Magyarországon inkább a téli,
„London-típusú” szmog jellemző,
de annak eredete teljesen más. 

Ózonréteg
Valóban jogos lehet a kérdés, hogy
akkor miért szóltak a hírek nem
is oly rég arról, hogy baj van, mert
fogy az ózon? A válasz nagyon
egyszerű: nem a talajközeli ózon
fogyása volt a probléma! A légkör
magasabb rétegeiben, a sztratosz-
férában található ózonréteg szerepe
élettani szempontból rendkívül
fontos, ugyanis ez szűri meg az
UV-sugárzás jelentős részét. A
probléma akkor kezdődött, amikor
az emberi tevékenység hatására a
légkörbe kijuttatott klór, fluor és
bróm elért az ózonréteghez is, és
elkezdte pusztítani. 

Ózon
Az ózon egy hármas oxigén-
molekulából álló, instabil,
erősen mérgező gáz. Oxidáló,
így roncsolja a sejtfalakat,
ezért belélegezve irritálja a
nyálkahártyát. Ezen tulaj-
donsága miatt fertőtlenítő-
szerként is használatos.

Ózondús levegő? 
Futás!

Szöveg: Rázsi András

Bôvebb információ: Tömösvári László, igazgató
Telefon: +43-3688-2325 • Mobil: +43-664-385-9773
Hotel Berghof Tauplitzalm • Tauplitzalm 19. 8982 Tauplitz

Honlap: www.berghof-tauplitz.at
E-mail: info@berghof-tauplitz.at

Várunk szeretettel idén is mindenkit egy vidám 
szezonkezdésre a hóbiztos Tauplitzalm-fennsíkon, 

a Hotel Berghofban, a síterep kellös közepén, 
1650 m magasságban.

Síelés közvetlenül a szálloda ajtajától, 
délután és este programok a házban 

(Après-Ski, fáklyás túra, diszkó stb.).

KEZDJE A 2019—2020-AS TÉLI SZEZONT TAUPLITZALMON!

3 éjszaka félpanzióval, 2 napos síbérlettel

2019. NOVEMBER 29.—DECEMBER 2.

SZEZONKEZDÔ BESÍELÉS TAUPLITZALMON

HOTEL BERGHOF
TAUPLITZALM

Hógaranciát vállalunk, ha nem esne le 
a hó, akkor lehet ingyenesen stornózni!

Magyarok az ózonlyuk alatt 
Antarktisz, 2003



# H A L F O G YA S Z TÁ S  # M I N Ő S É G  # H A P P Y F I S H

Pozitív eredményt hozott Magyar
ország első olyan átfogó kutatása,
amelynek során a halastavak szeny
nyezettségét, a halakban található
szerves és szervetlen szennyező
vegyületeket, a feldolgozás és szál
lítás hatásait, a mikrobiológiai koc
kázatokat vizsgálták 

„Az akvakultúrának alacsony a ta
karmányigénye, erőforráskímélő
gazdálkodás” – emelte ki Lengyel
Péter, az Agrárminisztérium mun
katársa a HappyFish projekt kör
nyezet és élelmiszerbiztonsági ered
ményei a pontytermékvonalon cím
mel rendezett konferencián október
3án, a gödöllői Szent István Egyetem
Tudástranszfer Központjában.

„Napjainkig nem volt olyan átfo
gó elemzés, amely a halhús minő
ségét megvizsgálta volna, viszont
az állandó, sztenderd minőség rend
kívül fontos elvárás a halfogyasztás
növelése érdekében” – mondta
Dr. Urbányi Béla, a Szent István Egye
tem tanszékvezető egyetemi tanára. 

„A magánszféra és az egyete
mek közötti együttműködésre ala
pozott, közel 1,5 milliárd forintos
K+Ftámogatású kutatás során rend
kívül pozitív, megnyugtató ered
mények születtek minden területen,
a projekt íve pedig kirajzolta azt az
utat, amelynek során a hal eljut a

ELÉRTEK A TÓTÓL 
AZ ASZTALIG: 

KITŰNŐ 
A MAGYAR HAL!

tótól az asztalig” – hangsúlyozta
Dr. Palkovics László, a Szent István
Egyetem (SZIE) rektora és Dr. Za
nathy László, a konzorciumvezető
WESSING Hungary Kft. független
laboratórium ügyvezető igazgatója. 

„A halak élőhelyének, vagyis a
halastavak vizének és az üledéknek
a vizsgálata során közel 700 vegyü
letet elemeztek, valamint mikrobi
ológiai vizsgálatokat is folytattak” –
mondta el Dr. Szoboszlay Sándor, a
SZIE egyetemi docense.

A halastavak vizsgálatakor a
gyógyszerek és a növényvédő sze
rek összesített szintje még az ivó
vízre megszabott határértékeket
sem haladta meg, a kedvezőtlen
biológiai hatásokat vizsgáló öko
toxicitási tesztek is jó ökológiai ál
lapotra utaltak, és a felszíni vizek
közül a halastavakban mérték a
legalacsonyabb mikroműanyagér
tékeket a WESSLING szakértői.

„A magyarországi édesvízi halak
eredményei európai összehasonlí
tásban a nehézfémek tekintetében
is messze a hatérértékek alatt van
nak” – mondta el Dr. Micsinai Adri
enn, a HappyFish projektvezetője,
a WESSLING Hungary Kft. munka
társa. A halakban a vizsgált 420 nö
vényvédő szerből csupán 21félét
tudtak kimutatni, a vizsgált közel
150 gyógyszermaradványból pedig

csak egyet találtak meg a vizsgálatok
során, ám ezeket a vegyületeket is
csak a kimutatási határérték kör
nyékén detektálták. Mikrobiológiai
szempontból a vizsgált halak pato
génmentesnek bizonyultak. 

Dr. Friedrich László, a SZIE Élel
miszertudományi Kar dékánja, egye
temi docense kiemelte, hogy míg
az arzén tekintetében bőven a többi
élelmiszerre meghatározott határ
éték alatti mennyiségeket mértek,
a ponty szelénben gazdag, ami ki
fejezetten jó hír, hiszen ez az elem
rendkívül pozitív hatást gyakorol az
idegrendszerünkre!

Magyarországon egy ember
évente átlagosan 2,5 kilogramm
pontyot fogyaszt, de a válaszok
alapján elmondható, hogy ez a szám
minden bizonnyal növekedne, ha a
húsban nem lenne szálka – derült
ki a Dr. Kasza Gyula, a Szent István
Egyetem címzetes egyetemi tanára
által ismertetett reprezentatív fo
gyasztói felmérésből. 

A HappyFish projekt számos
területre kiterjedő vizsgálatai rend
kívül reményteljes hírrel szolgálnak:
a hazai édesvízi halak fogyasztása
minden szempontból biztonságos
és egészséges! (X)



Turizmus – tömeges kihívás
Terhelő turizmus
A turizmus eszköz lehet a szegénység
felszámolására és a kultúra megőr-
zésére. Ez az elképzelés viszont csak
akkor valósulhat meg, ha a tevé-
kenység fenntartható keretek között
működik.

Nem kétséges, hogy a turizmus
nagymértékben hozzájárul egy
adott ország gazdasági mutatóihoz,
azonban a gazdasági szándék (egy
ideális világban) nem múlhatná
fölül a természeti érdekeket. A
gyakorlat azonban eltér ettől: nagy
port kavart, amikor 2016-ban az
ausztrál kormány visszavonta az
UNESCO turisztikai jelentéséből

a korallszigetek pusztulásáról szóló
információkat, nehogy ártson az
ország turizmusának. A Termé-
szetvédelmi Világszövetség szerint
2017-ben minden negyedik ter-
mészeti világörökségi helyszínt
negatívan érint a klímaváltozás:
a leginkább veszélyeztetett öko-
szisztémák között találjuk a ko-
rallzátonyokat, valamint az olvadó
gleccsereket is.

A tömeges turizmus nyilván
óriási bevétellel kecsegtet, ám,
ha az tönkreteszi a látványosságot –
vagy csak annak hangulatát –, egy
idő után nem lesz attrakció.

A tömegturizmus világában új
értelmet nyer Vámbéry Ármin
másfél évszázados, világmegis-
merő, hatékonyságra buzdító
iránymutatása. Napjaink turiz-
musa mint iparág meglepően
környezetterhelő lehet, de még
a klímaváltozás emberi oldalához
is hozzájárul! A vezető gazdasági
ágazatok egyike, a világ GDP-
jének 10%-át adva a harmadik
helyet foglalja el a vegyipar és az
olajipar után – és az összes CO2-
kibocsátás 8 százalékáért felel!
A jóléti világban alaptevékeny-
séggé vált, 50 év alatt 50-szeresére
növelve a kedvtelésből utazók
számát

Szöveg : Kottász Adél

izlandi döntéshozók szerint a
Fjaðrárgljúfur-kanyont nem arra
találták ki, hogy tömegek tapos-
sanak rajta... Persze a tömeget –
mely egy szűk évtized alatt meg-
ötszöröződött, már 2,5 milliós(!) –
ők maguk vonzották az országba
a hihetetlenül sikeres propagan-
dakampányaikkal. A thai Koh
Phi Phi Leh szigetén található
Maya Bay-öböl a kétezres évek
elején „A part” című film miatt

vált világhírűvé, ezután napi 5000
turista fordult meg itt. A terület
túlhasználásával a korallok nagy
része kipusztult a part mentén, és
eltűntek a feketeúszójú szirticá-
pák is az öböl környékéről. A
thai kormány 2018-ban erede-
tileg 4 hónapra zárta le a területet,
de kiderült, hogy az öbölnek több
időre van szüksége a regeneráló-
dáshoz, így 2021-ig biztosan nem
látogatható.

„Ésszel járom be a Földet!”

Pichilemu, emberben dúskálva
A csalogató nevű chilei település 
Dél-Amerika szörfkirálysága. 
A víz – a Humboldt-áramlat 
hatására – hideg, így a levegő sem 
annyira fullasztóan forró, mint 
a 7 milliós fővárosban. E nyár végi
képen még épp van talpalatnyi hely, 
de nem a közvetlen vízközelben

Többen, többet, többfelé
A már nehezen kordában tartható
érdeklődés drasztikus megoldáso-
kat szül. Az Egyesült Államokban
gyakori a látogatószám-korlátozás:
régóta előjelentkezési listák mű-
ködnek, vagy épp sorsolással dől
el, ki járhat be egy-egy népszerű
túraútvonalat, ki juthat el vágyai
szerint a természet ölébe... Izlandon
néhány hónapra, Thaiföldön pedig
évekre le kellett zárni néhány újab-
ban felkapott turistacélpontot. Az

Bejött! Divattá vált!
Látogatók Izland néhány percenként működő gejzírje, a Strokkur körül, 
nyár derekán. Két évtized alatt bő tízszeresére(!) nőtt a vendégforgalom
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FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
KOTTÁSZ ADÉL

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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értékeket veszélyeztetheti a turis-
taáradat. Itthon a turistabuszok
közlekedésének és parkolásának
ügye, a budapesti bulinegyedben
pedig főként a zaj- és a szemét-
szennyezés a legégetőbb kérdés. A
francia–nemzetközi „fenntartható
turizmus szereplői” (Acteurs du

Tourism Durable) szövetség elnöke,
Guillaume Cromer szerint: „Ha a
bulinegyedben tartózkodók kapnának
egy értesítést a mobiljukra arról,
hogy 5 perc villamosúttal egy még
menőbb és kevésbé tömött szórako-
zóhelyre juthatnak, már jelentősen
csökkenne a zsúfoltság”.

Túltolva
10 év alatt világszerte triplájára
nőtt a városlátogatások száma, így
első számú utazási típussá vált.
60 százalékban Európa a célterülete,
ám a népszerű helyszínek lakói
nem mindig örülnek ennek, ugyan-
is a turizmusból származó adóbe-
vételek kevéssé áramlanak vissza a

problémaorvoslás terepére. Barce-
lona, Velence, Amszterdam és Mi-
lánó után Budapest Európa legin-
kább „túlturistásodott” városa. Ez
nem azt jelenti, hogy itt van a leg-
több utazó, hanem azt hogy itt
okozzák a legtöbb problémát – a
helyiek életminőségét és a természeti

akár egy méhkaptár...
ma már  okostelefonos alkalmazásban is
követhetjük a levegőben tartózkodó
repülőjáratokat. nagyobb  területet
vizsgálva mellbevágó kép tárul elénk!

Füstbe ment utazás
A repülés igencsak üvegházhatású gázokat kibocsátó tevé-
kenység. Az új gépek azonban egyre hatékonyabbak, és mind
kedvezőbb károsanyag-kibocsátással dolgoznak. Az általános
árcsökkenésnek hála azonban ma sokkal többen repülnek,
tehát összességében nő az iparág környezeti terhelése. Több
légitársaság is hirdet fenntarthatósági programokat, és pró-
bálja csökkenteni a szennyezését, mégis minden jel arra
mutat, hogy nőni fog a repülés károsanyag-kibocsátása.
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) elemzése sze-
rint 2037-re összesen 8,2 milliárd ember fog repülővel utazni
egy év alatt, az európai utasforgalom pedig 1,9 milliárdra
nőhet – mindkét adat a 2018-as utasforgalom duplája. 

Az Európai Bizottság szerint a tavalyi év volt az első alka-
lom, hogy a legnagyobb európai szén-dioxid-kibocsátók tízes
listáján már nemcsak szénerőművek szerepeltek, hanem a
Ryanair légitársaság is. A megtett kilométerek alapján az
1 utasra eső szén-dioxid-kibocsátás az összes európai légitár-
saság közül ugyan náluk a legalacsonyabb – csakhogy hatal-
mas a cég forgalma...

És egy érdekes bűntudat-következmény: Svédországban az
1 főre jutó, repülésből származó szén-dioxid-kibocsátás 1990
és 2017 között a globális átlag ötszöröse volt. 2018-ban azon-
ban a növekedés lendülete elfogyott. Ez a „flygskam” (repülés
szégyene) mozgalomnak köszönhető, amely a repülőutak kör-
nyezetszennyező hatása miatti bűntudatra épít. 

Fesztiválvilág
Amszterdam nem szűkölködik 
turistában. A népszerűség ráadásul
kiváló fesztiválmágnes, így még több
rendezvény akarja színhelyéül válasz-
tani. E terhelés viszont – megfelelő
akarat és víziók mellett – többnyire jól
tervezhető és szabályozható

Alaptábor, 4350 m
A hegymászás népszerűsége még mindig
felfelé ível.  Sok elérhető, könnyebben
megmászható, legendás célpont
telítetté vált, a higiéniai és környezeti
nyomás nehezen kezelhető. Az argentínai,
6962 m-es Aconcagua alaptáborában 
a főszezon napjaiban legalább 
150 sátor áll. A tömegen a csillagászati
árú csúcsdíj sem enyhít

fotó: exterra

fotó: envato elements



Kulturális nyomás
A turizmus terjedésével a fejlődő
térségekben ugrásszerűen nő az
igény a nyugati ember kényelmére,
így az autentikus helyszínek köny-
nyen uniformizálódnak: akár még
a tradicionális ételek ízeit is az el-
várásokhoz igazítják. 

Különleges ellenpélda erre a
750 ezer lakosú Bhután, ahol a
bruttó nemzeti össztermék (GDP)
helyett bruttó nemzeti boldogságot
mérnek. Több száz utazási iroda
működik az országban, főleg családi
vállalkozásként, amelyeknél kiegé-
szítő keresetnek számít évi néhány
tucat beutazó programjának meg-
szervezése, emellett továbbra is
viszik az önfenntartó, paraszti gaz-
daságot. A turisták csak idegenve-
zetővel, előre meghatározott és
egyeztetett útvonalon járhatják be
az országot. (Már ha kifizetik a
200-250 dolláros kötelező napidíjat,
amiből 65 dollár az államkasszába,
onnan is az ingyenes oktatásba és
egészségügyi ellátásba megy.) 

Velence lakossága az elmúlt
50 évben harmadára csökkent,
az 50 ezer főre a legforgalmasabb
napokon viszont 130 ezer láto-
gató jut, az éves forgalom meg-
haladja a 20 millió főt! A tö-
megnyomás erősen tűréshatár-
csökkentő: pénzbüntetés jár a
vízbe ugrálásért, a helytelen öl-
tözködésért, a rossz helyen táp-
lálkozásért... De legalább a fo-
lyamatos süllyedéssel küzdő város
történelmi részéből kitiltották
az óriási szállodahajókat, amik

balesetveszélyesek voltak és ron-
tották is a látványt.

A túlturistásodás kezelésére még
nem alakult ki egységes, bevált
módszer. Ha a hatóságok nem,
talán az idő megoldja a problémát:
az idegenforgalom pont azért eshet
vissza, hisz kinek van kedve egy
túlzsúfolt, problémás helyen tölteni
a szabadidejét? És a technológiai
fejlődés is hozhat enyhülést: az
utazók ma már könnyebben meg-
találják, hol vannak a szellősebb,
de azért érdekes helyszínek.

Barcelona, Velence
Barcelonában már több antiturista
tüntetés is zajlott. Ezek hatására
a polgármester korlátozta a hotel-
projektek számát. Amszterdamban
sem adnak ki engedélyt újabb
szálláshelyek és szuvenírboltok
nyitására, a belvárosból kitiltották
a turistabuszokat, a randalírozást,
hangoskodást, az egyéb kihágá-
sokat pedig szigorúan büntetik.
Ráadásul ún. éjszakai polgármester
hangolja össze a lakosok és a ven-
déglátóhelyek (tulajdonosainak)
érdekeit.

Ésszel, felelősséggel!
Alapvetés, hogy mindenhol illik takarékoskodni a vízzel, az
energiával és az étellel. Több rövid túra helyett pedig az egyszeri,
hosszabb tartózkodás javasolt.

ÉTKEZÉS
Próbáljunk ki helyi ízeket, helyi alapanyagokból készülő étele-
ket, idénygyümölcsöket, látogassunk el piacokra! Olyan étterem
mellett érdemes dönteni, ami szezonális, helyi alapanyagokkal
dolgozik. Mindezeken túl jó, ha mindig van nálunk saját kulacs,
és nem kell folyton palackozott vizet vennünk.

SZÁLLÁS
Használjuk saját fogkefénket, fogkrémünket, környezetbarát
szappanunkat és utasítsuk vissza az egyszer használatos, kis cso-
magolású termékeket! Helyi szállásadókat választva, közvetlenül
a helyi gazdaságot támogassuk! Sok helyen találunk már fenn-
tartható szálláshelyet, szállodát is: korszerű és természetes anya-
gokból épülőt, megújuló energiaforrást használót, a hulladék
minimalizálására törekvőt.

PROGRAM
Messze kerüljük el az élőlények kizsákmányolásával járó prog-
ramokat, melyek különösen egzotikus országokban virágoznak!
Könnyebb zöldnek maradni, ha olyan utazási irodát, túraszer-
vező céget vagy helyi túravezetőt választunk, aki hozzánk ha-
sonlóan gondolkodik a témáról és a gazdasági haszon mellett a
tevékenysége környezeti és etikai hatásaival is számol.

SZUVENÍR
Amíg van kereslet, az orvvadászok nem hagynak fel a természet
pusztításával, ezért kerüljük az egzotikus tárgyakat (elefántcsont,
korall stb.)! És persze az olcsó, műanyag, haszontalan szuvení-
reket is!

Korlátozva: 
Izland, Fjaðrárgljúfur-kanyon
Egy-egy reklámfilm, népszerű videó
tömegeket indíthat el  a kiszemelt
helyszínre. Ez is egyfajta filmturizmus,
bár inkább a hangulati és magamutogató
(„én is voltam ott, vagyok olyan menő”)
elemekben dúskál. Esetenként csak 
a belépési korlátozás a járható út

Megvezetve 
Bármennyire is kopárnak tűnik egy
vulkáni kúp salakfelszíne (Hverfjall,
Izland), a pionír növények ott már 
a megtelepedésért küzdenek. 
Ezt gyorsan felülírhatja a tömeges
taposás, aminek nem épp elegáns, 
ám hatékony módszere a hosszú távú
útvonal-kordonozás
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Turizmus – felelősen
A felelősségteljes turizmus összetett
kategória: benne van a környezeti
fenntarthatóság, és az is, hogy a
fogyasztó a környezeti és a társa-
dalmi szempontokra is figyelemmel
legyen. (Például ne okozzon vissza-
fordíthatatlan folyamatokat, ugyan-
akkor vásároljunk helyi termelőktől,
vegyük igénybe a helyi szolgálta-
tásokat!)

Némi fényt jelent az alagút vé-
gén, hogy erősödőben az a fo-
gyasztói réteg, amely környezet-
és egészségtudatos életstílust folytat.
Nyugat-Európában ez a csoport
már a fogyasztók harmadát jelenti,
tagjai elsősorban a fiatalok és a
frissnyugdíjasok közül kerülnek ki.
Turisztikai fogyasztásuk során szem
előtt tartják, hogy az ökológiai láb-
nyomuk az utazás során ne legyen
nagyobb, mint otthon.

Zöldebb utazás?
Választhatunk közelebbi, akár hazai úti célt. A távo-
lágtól függően biciklivel vagy vonattal is megközelít-
hetjük, ha pedig az autó mellett döntünk, akkor úgy
tudjuk csökkenteni az 1 főre jutó CO2-kibocsátásun-
kat, ha megtöltjük utassal: ebben az autómegosztó
oldalak is segítenek. 

Ha távolabbra utazunk, és nem tudjuk a vo-
natot választani, a hazai zöldszervezetek a fapados
légitársaságokat javasolják, hiszen náluk kevesebb
az üresen maradt hely, több utas utazik együtt
egy gépen, nincs „ingyenes”, sok hulladékot ter-
melő étkeztetés és a feladott poggyász különdíja is
arra sarkall, hogy kevesebb holmit vigyünk ma-
gunkkal. 

A helyszínen pedig gyalogoljunk és taxi, turis-
tabusz helyett használjuk a helyi tömegközleke-
dést, ami nemcsak környezetkímélő és olcsóbb,
hanem lehetőséget ad a helyiekkel való találko-
zásra is!

És lassanként a fogadóhelyek is belát-
ják, hogy a vendéglátó közösségek is
jobban járnak, ha nem zsigerelik ki a ter-
mészetet, így a hely varázsából talán
marad valami a következő nyaralógeneráció
számára is. Hiszen, ha feléli saját nyers-
anyagait (a biodiverzitást, a kultúrát, az
épített örökséget), egyszerűen nem lesz
miért odautazni.

E nézőpont-világszemlélet már egyre
több utazóhoz és vendéglátóhoz jut el, és
lassanként már a mértékadó tömeg szem-
pontjai között szerepel. Egy izgalmas,
környezetbarát helyszín talán még a hét-
köznapjainkra is ad inspirációt, hiszen a
turizmus célja, hogy adjon: tapasztalatot,
élményt vagy éppen tudást.

kottász adél
zöldmegoldásokat
kereső turisztikai
újságíró

hazai tájakon... 
a pihenéshez nem kell messzire utaznunk, Itthon is gyönyörű tájak várnak ránk. gyalog – akár teljes menetfelszereléssel – nekivágni
vidéki tájainknak nem csupán környezetünket kíméli, de az apró részleteket is csak így fedezhetjük fel. akinek nincs gyakorlata 
a túrázásban, a fjÄllrÄven-vándortúrák jó lehetősget kínálnak mindehhez, melyhez már mi is többször csatlakoztunk 

fenntartható kereskedelem
a kerékpárút mentén leállított pótkocsi becsületábécéként működik. amszterdamtól
néhány kilométerre friss tanyasi tojást és zöldségeket is vásárolhatunk egypár
euróért. persze, ha az árunak lába kélne, vagy még inkább, a kassza válna köddé, 
odalenne a fenntarthatóság eszménye. ez a veszély azonban itt nem fenyeget...

túra két keréken, amszterdam körül
bár a nagyvárosban a kerékpározás-
nak nagy hagyományai vannak, mégis
egyre nehezebb a közlekedés 
a turistaáradat miatt. nem véletlen
hát, ha hollandia az országba érkező
vendégeknek egyre inkább a vidéket
reklámozza. ez esetben nyugodtan 
higgyünk a propagandának! 

fotó: heiling zsolt
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Ezüst fokozatú támogató: Rideg Richárd (Budapest), L.P. (Budakeszi), Bakonyi István (Sárbogárd)
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ALAPÍTVÁNYUNK CSAK AZ ÖNÖK SEGÍTSÉGÉVEL VALÓSÍTHATJA MEG
ISMERETTERJESZTŐ CÉLJAIT ÉS KLÍMAKUTATÁSI PROGRAMJÁT!
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT! 

Amennyiben Ön is támogatni kívánja munkánkat, megteheti ezt Földgömb-elôfizetése alkalmával, közvetlenül
alapítványunk támogatásával, vagy az SZJA 1%-ának felajánlásával. Részletek és támogatóinknak nyújtott 

kedvezmények: www.expedicio.eu/tamogatoinknak

Nevezési határidő: 
2020. FEBRUÁR 11. 
Nevezni lehet a 
verseny.afoldgomb.hu
oldalon. 
A részletekről a földrajzverseny 
honlapján olvashatnak: 
verseny.afoldgomb.hu
(A 3000 Ftos nevezési díjat átutalással vagy 
csekken kell befizetni legkésőbb 
2020. február 11ig. A versenyen csak a neve
zési díjat határidőre befizetők vehetnek részt!)
Információ a (061) 2314040 telefonszámon!

„Ésszel járom be a Földet!”XII. Földgömb  
Nemzetközi középiskolai  
Földrajzverseny

A nyertesek és felkészítő tanáraik 
ezúttal is értékes nyereményekkel 
gazdagodnak. 
De üres kézzel senki sem 
mehet haza a döntőről! 

A 2019. évi verseny győztesei:
Dratsay Dénes, Szajbély Sámuel. 
Felkészítő tanárok: Szőllősy László és Szőllősyné Pálfi Melinda

A 2019as verseny győztesei az EUPOLISZ UTAZÁSI IRODA
díjait vehették át. 

A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány és A Földgömb
magazin Vámbéry Ármin szavaival – s egyben saját mottójával
– immár tizenkettedszer hirdet országos vetélkedőt 
középiskolás diákok számára. A versenyre jelentkezhet bármely
magyarországi és határon túli közép iskola kétfős csapata.

Nevezési díj: 3000 Ft/csapat

→ A verseny kiemelt témaköre: EURÓPA KÖZEPÉN
(Németország, Ausztria, Svájc, Liechtenstein, Lengyelország,
Csehország, Szlovákia, Románia) 

→ A verseny alapvetően az általános és középiskolai 
tananyagra, aktuális hírekre és 
az általános műveltségre épít. 

→ Külön hangsúlyt kapnak A Földgömbben megjelent 
és általunk kijelölt cikkek, írások.

A verseny három fordulóból áll: 
→ Az elődöntőre 2020. február 12én (szerdán) 14–16 óra

között kerül sor. 
→ A középdöntőt és a döntőt a Bonyhádi Petőfi Sándor

Evangélikus Gimnáziumban rendezzük 
2020. március 20–21 én. 

Támogatóink:
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fjúkoromban sokszor olvas-
tam Bécsy László „Vértelen
vadászat” című könyvének
magával ragadó leírását, és on-

nantól vágytam rá, hogy költő-
helyén ismerkedjem meg e kü-
lönleges, hazánkban fokozottan
védett bagolyfajjal.

Ráadásul praktikus módon – az
odúban zajló élet ellenőrzését se-
gítő – tükörrel felszerelt költőhelyek
terjedtek így el. Ennek köszönhe-
tően a faj ottani állománya meg-
haladta a 150 fészkelő párt, amely
aztán további területek meghódí-
tására is lehetőséget teremtett.

„… Hirtelen mély, búgó huho-
gás töltötte meg a levegőt. Az
öreg uráli bagoly hím volt: így
tudatta párjával és a nagyvilág-
gal, hogy idegen lépte át biro-
dalma határát…” 

i

Urálon innen, urálin túl  
avagy a hódító bagoly

Szöveg és fénykép: Selmeczi Kovács Ádám

még jellemzően egerészölyv vagy
holló által épített gallyfészkeket
foglaltak el, és az erdei rágcsálók
tömegszaporodásával járó években
akár négy-öt fiókát is neveltek. 

Úgy látszott, hogy a faj terjedé-
sének gátja vagy inkább szűk ke-
resztmetszete a rendelkezésre álló

megfelelő fészkelőhely hiánya, ezért
alig másfél évtizeddel később intenzív
odútelepítési program kezdődött.
Az első helyszínek a zempléni er-
dőségek voltak, ahol Petrovics Zoltán
kezdte meg egy speciális, kifejezetten
az uráli bagoly igényeinek megfele-
lően kialakított ládatípus kihelyezését.

Nyugati úton
Az uráli bagoly (Strix uralensis) eu-
rópai terjeszkedése során az 1970-
es években bukkant fel először kö-
zéphegységeink legkeletibb tagjai-
ban. Az intenzíven kezelt erdőkben
tapasztalható odúhiány miatt ekkor

Kisszakáll 
a szakállas bagoly frissen kirepült fiókája
nem elveszett madár: a tollnövesztés ideje
alatt a tojó őrzi, a hím pedig eteti 

Trükkös tükrös 
a költőládába bepillantást engedő
kialakítás a szakemberek számára
lehetővé teszi a zavarásmentes
ellenőrzést, és egyúttal a fiókáit
melengető uráli tojó is láthatja, 
hogy ki mozog a közelben

(Oulu, Finnország)

(Nagybörzsöny, Börzsöny)
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Őrszolgálat
A Filmdzsungel Stúdió 2019-ben mutatta be a Magyarorszá-
gon dolgozó természetvédelmi őrök munkáját egy 8 részes
(epizódonként 25 perces) filmsorozatban.

A tíz nemzeti park elképesztően gazdag környezeti válto-
zatossága sokféle kihívás elé állítja a szakembereket: az őrök
lóháton, terepjáróval, csónakkal vagy éppen kötélen eresz-
kedve jutnak el „munkahelyükre”, és a megoldandó feladatok
legalább ennyire sokszínűek és izgalmasak. 

A váratlan helyzetek rátermettséget, az apró jelek nyomo-
zói éleslátást, a távolságok kitartást, az ellenfelek bátor és ha-
tározott kiállást, a természet pedig szakmai tudást és hatalmas
szívet követel szolgálóitól. 

Igen, szolgálnak és szolgálatban állnak: nem véletlen az el-
nevezés: természetvédelmi őrszolgálat!

Az uráli baglyokkal végzett 
munka lelőhelye:

Akcióban a természet őrzői 
Gyűrűkkel a ragadozó madarakért

https://vimeo.com/306260350

Stan és Pan
– avagy ki nyeri a kirepülési versenyt? 
A felnövekvő urálifiókák számára 
egy idő után szűkössé válik 
a költőláda, így egyre több időt
töltenek annak peremén, 
majd a legelszántabb elindul, 
és távolabb landol a földön. Ilyenkor 
a szülők még hetekig őrzik őket,
miközben előszeretettel támadják 
a közelben „ólálkodókat”, legyen 
az szőrmés, tollas vagy bárki
emberfia... (Szokolya, Börzsöny)

Munkavédelemből jeles
a madárgyűrűzés nem veszélytelen
feladat, főként, ha uráli a célfaj. 
Az odút elhagyott, de még nem teljesen
röpképes fiatalok begyűjtése és
gyűrűvel való ellátása korántsem
egyszerű, valójában igazi többemberes
feladat. A gyűrűzést végzőt több
oldalról kell óvni a támadó öregektől,
de a fiatal madarak is derekasan
védekeznek (Szokolya, Börzsöny)

Itt sem vagyok! 
az uráli kistestvéreként ismert 
macskabagoly az álcázás
nagymestere: a nappalozóhelyen 
mozdulatlanul üldögélő madár 
még a szemét is csak résnyire nyitja.
Az idős erdőkben lévő banyafák,
böhöncök (azaz természetes odvakkal
rendelkező, göcsörtös, nem szabályos
alakú fák) rendkívül fontos, 
ún. élőhelyszerkezeti elemek, 
és sok élőlény számára nyújtanak
otthont (Diósjenő, Börzsöny)



Strix, ami fix, hogy életre szóló emléket nyújt
A Strix-nemzetségbe tartozó baglyok sok gondot okoznak, hiszen költőhelyükön
az embertől sem félnek, ráadásul a fiókákat védő tojó sokszor rémisztően nagy mé-
retű! A betolakodóra bátran rácsap, és akár komoly sérüléseket is ejthet, mivel a
baglyokra jellemző módon hangtalanul repülve és hátulról támad. Nem egy fotó-
sorozat található a neten, amiken a fészekhez felmerészkedő madarászok véresre
tépve ereszkednek vissza, illetve a rutinosak vastag bőrkabátban és acélhálós védő-
sisakban készülnek a fiókák gyűrűzésére. 

Csak zárójelben: Észak-Amerikában helyenként külön táblával figyelmeztetik a
gyanútlan turistákat, hogy legyenek körültekintőek, mert a szalagos bagoly (Strix
varia) költőterületére értek...

A Földön élő 20 Strix-fajból faunaterületünkön – a Nyugat-Paleartkiszban, ami
nagyjából az Uráltól az Azori-szigetekig, a Spitzbergáktól a Szaharáig terjed – az
uráli mellett még három faj él. A hazánkban is elterjedt macskabagolyra (Strix
aluco) kisebb termete miatt akár legyinthetnénk is, ám intő példaként álljon előt-
tünk az előző század neves brit madárfotósa, Eric Hosking, aki részint egy macska-
bagolynak köszönheti karrierjét. Fotózás közben a bagoly úgy vágott bele a bal
szemébe, hogy fél szemére megvakult. Ez akkor olyan sajtóhír lett, ami egy csapásra
közismertté és keresetté tette az egyébként is tehetséges fotóst. (Mellékszál: a BBC
Wildlife Magazine és a londoni The Natural History Museum által szervezett ter-
mészetfotós-világversenyen az Eric Hosking nevét viselő díjat a legismertebb magyar
természetfotós, Máté Bence már négy ízben is elnyerte!) 

A szűk elterjedésű sivatagi bagoly (Strix butleri) megismerésére Izrael vagy Jor-
dánia határáig kell menni, mivel ez a nagyszerű megjelenésű madár a Holt-tenger
környéki vádik sziklafalainak ritka fészkelője – a helyi kisemlősök nagy örömére. 

Jókora távolságra innen, a skandináv területeken fészkelő szakállas bagoly (Strix
nebulosa) a hazánkban is élő uhu mellett a legnagyobb európai bagolyfaj: szárny-
fesztávja a másfél métert is meghaladja! Fiókái – rokonságukhoz hasonlóan – már
a teljes röpképesség elérése előtt elhagyják a fészket, és a környéken szétszóródva
keresik az eleséget. Északi költőhelyén a tojó egész nap a közelükben ülve vigyázza
őket – látszólag ügyet sem vetve az erdőben esetleg felbukkanó emberre. Ám a túl-
ságosan közel merészkedőket először egy erős reccsenő hanggal figyelmezteti, s ha
ez nem használ, akkor bizony könnyen életre szóló emléket kaphat a látogató…
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Selmeczi Kovács Ádám
Természetvédelmi 
szakember, terepmadarász;
a www.birding.hu madártani
honlap alapítója

Az uráli bagoly a nagy kiterjedésű,
zárt erdőségek madara, de zsák-
mányszerzési okokból a rövid füvű
tisztások meglétét is igényli. Táp-
lálékának alapját az erdei rágcsálók
adják. A bükkök, tölgyek és gyer-
tyánok gazdag makktermésű évei-
ben a rágcsáló-tömegszaporodás
(gradáció) nyomán az uráliak is
előrelépnek, hiszen jóval több fió-
kát tudnak felnevelni, mint a táp-
lálékban szűkös években.

A lakhatási támogatást meg-
háláló baglyok az 1990-es évek
közepén kerültek szakavatott meg-
figyelők elé az általam leginkább
ismert és járt hegységben, a Bör-
zsönyben. A Magyar Madártani
Egyesület Börzsönyi Csoportja
szervezésében – a zempléni sike-
reket látva – már két évtizeddel
ezelőtt megindultak az odúkihe-
lyezések. Ám még így is majd’
egy évtizedet kellett várni, mire

beérett a helyzet és
végre sikerült fész-
kelést megfigyelni
Diósjenő határában.

Az alpintechni-
kai segítséggel a bükköszónába te-
lepített 40 db nagy, tükrös láda
egyikében 2014-ben sikerült elő-
ször megfigyelni e baglyok megte-
lepedését. Azóta a terjeszkedés tö-
retlenül halad, bár a faj emellett a
természetes költőhelyeken (pl. jó-
kora odúkban, gallyfészkekben) is
egyaránt jelen van.

A Börzsönyben idén fészkelő
uráli baglyok száma 10-15 pár kö-
zötti (ebből 9 pár foglalt költőlá-
dát), s mivel a sikeres fészkelések-
ből származó fiatalok vélhetően a
területen maradnak, így még so-
káig hallgathatjuk kora tavaszi al-
konyokon az uráliak mély, messze
hangzó huhogását, mellyel biro-
dalmuk határait jelzik…

Támadó hajlam
Az uráli bagoly megtévesztően sze-
líd, szinte nyájas tekintete mögött
igencsak agresszív fellépés lakozik:
élőhelyén nem tűri a vele táplálék-
konkurenciában levő közeli rokon
fajokat, és fiókái védelmében si-
mán nekitámad az arra járó em-
bernek is. A börzsönyi gyűrűzések
során jó párszor szereztünk kisebb
sérüléseket, holott mindig készül-
tünk megfelelő védőfelszereléssel!

A lakhatási támogatást megháláló
baglyok az 1990-es évek közepén

kerültek szakavatott megfigyelők elé
az általam leginkább ismert és járt

hegységben, a Börzsönyben.

Már a Börzsönynél tart...
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Belgium közelségét nem csupán a
térképre pillantva érzékeljük: a bá-
rokban ülve vörösbor helyett sört
kortyolnak a helyiek, napszemüveg
helyett pedig az eső-
kabát és gumicsizma
a megfelelő kiegészí-
tő. Az óváros macs-
kaköves utcái és Lille
jókedvű lakói azon-
ban ellensúlyozzák a
borús időjárást. A te-
reken tébláboló, kéregető munka-
nélküliekből vagy a hajléktalanszálló
előtti várakozókból azonban érzé-
kelhetjük, hogy Nyugat-Európa

ezen szegletén sem ismeretlenek a
szociális problémák. A textil- és
gépipari központ megsínylette a
globalizációt: az 1960-as évektől

kezdődően egymás után álltak le
az üzemek gyártósorai. Ám az ipari
örökségnek korántsem fordítottak
hátat!

Kihízott pályaudvar
Nemcsak ruhákat, bútorokat, ko-
csikat, hanem pályaudvart is lehet
másodkézből vásárolni. A lille-i
főpályaudvar épületét 1869 és
1892 között építették, az építé-
szeknek azonban nem okozott sok
fejtörést a homlokzat megterve-
zése. A párizsi Gare du Nord épü-
lete ugyanis túl kicsinek bizonyult
a főváros számára, a főhomlokza-
tot lebontották, tehervonatra pa-
kolták, majd Lille-ben újra össze-
illesztették. Egy emelettel és egy
hatalmas órával egészítették ki az
eredetit, ami azóta is mutatja az
időt a vonathoz sietőknek.

A belga–francia határ közelében
fekvő Lille a 19–20. században
fontos ipari központ volt, a gyá-
rak és teherpályaudvarok épüle-
tei azonban ma már gyártósorok
és szállítmányok nélkül tengetik
napjaikat. De nem állnak üresen!
Munkások helyett kikapcsolódni
vágyó fiatalok, hátrányos hely-
zetű munkakeresők, zsibongó
gyerekek vagy éppen technora-
jongók töltik meg az épületeket.
Lille nagy léptékben értelmezi
az újrahasznosítást – nemcsak
sörösüvegeknek vagy kerékpár-
belsőknek, hanem az épületek-
nek is új életet ad

A textil- és gépipari központ megsíny-
lette a globalizációt: az 1960-as évek-

től kezdődően egymás után álltak le az
üzemek gyártósorai. Ám az ipari örök-

ségnek korántsem fordítottak hátat!

Elhagyatott házak 
bolondos élete

Szöveg: Csintalan Lilian 

Haszontalannak tűnő hagyaték

Újrahasznosítás – csak nagyobb léptékben
Miért érdemes egy régi épületet átalakítani, ahelyett, hogy újat építenének? Sokszor nagyobb kihívás a
meglévő épület adottságaihoz alkalmazkodni, mint amikor tiszta lappal indul az építész...

A környezettudatos életmód egyik velejárója, hogy igyekszik egy már meglévő terméket tovább használni,
esetleg – némi átalakítás után – másként hasznosítani. Ilyenkor nemcsak az ad jó érzést, hogy a környezetnek
megspóroltuk egy ing vagy bútor előállítását. Nagyszüleink gyönyörű táskáját vagy óráját hordva napról
napra eszünkbe jut az irántuk érzett szeretet és tisztelet, de egy régi szekrény vagy ruha átalakítása után
jogosan tölti el büszkeség a kezdő ezermestert is.

Ugyanez történik, amikor közösségi szinten hasznosítjuk újra a tereket vagy eszközöket, adott esetben
Lille üresen álló ipari épületeit. Így egyrészt nem vész kárba az építőanyag, valamint az épületek bontására
szánt energia és a hatalmas tömegű törmelék mozgatása is megspórolható. Emellett kiemelten fontos az
épített örökség identitásformáló szerepe – a területek megújítása az egész városnegyed lakóinak életére
hatással van. A tervezői találékonyság pedig ámulattal tölti el az intézmény használóit, egy szunnyadó
épületet életre kelteni ezenfelül valódi mestermunka! Hiszen az építész részéről igencsak alapos körültekintést
igényel az épület felmérése, „megértése”, a megfelelő átalakítási lehetőségek és alkalmazható korszerű tech-
nikák megtalálása.

Már maga a barnamezős építési telek felhasználása is csökkenti a beruházás ökológiai lábnyomát.
Az építkezés így nem vesz el zöldterületet a településtől, ami Lille esetében különösen fontos szempont,
hiszen ez Franciaország egyik legkevesebb zöldfelülettel rendelkező városa. Sőt, a település így nem a
külváros felé terjeszkedik, és a jobb megközelíthetőségnek köszönhetően csökken a lakosok által utazásra
szánt idő és energia, valamint az ebből eredő környezetszennyezés.

A nagy térigény nem
akadály
az egykori teherpályaudvar
hatalmas csarnokában
elférnek a több száz 
négyzetmétert beterítő
alkotások is

Vidékre elmegy 
bár a fővárosban túl 
kicsinek bizonyult, Lille számára
kiválóan megfelelt 
a pályaudvar épülete

fotó: gergely kristóf

fotó: csintalan csongor
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Megbolondult gyár és sörfőzde
A Lille vonzáskörzetéhez tartozó
Roubaix uszodájába készülődve
nincs szükség se úszószemüvegre,
se úszósapkára. Roubaix a 19. szá-
zadban jelentős textilipari és gyap-
júkereskedelmi központ volt, „fran-

cia Manchesterként” is emlegették.
Az 1930-as években a városi szo-
ciális program fontos részeként
uszodát építettek. Gyönyörű, sze-
cessziós stílusban épült, és a gyári

dolgozók valóságos higiéniai szen-
télyeként működött. Jelentőségét
jól mutatja, hogy ez volt az egyetlen
zárt, olimpiai méretű medencét
tartalmazó épület a több százezer
embernek otthont adó agglome-

rációban. Sőt, az éles
társadalmi különb-
ségekkel küzdő la-
kosság számára év-
tizedekig ez jelentette
az egyetlen helyet,
ahol a munkáltatók
és gyári munkások

gyermekei egy légtérben játszhattak
egymással.  

Az épület 1985-ig működött
uszodaként, akkor a boltozat
rossz állapota miatt kényszerű-

ségből bezárt. A roubaix-iak ra-
gaszkodása mentette meg a bon-
tásra ítélt épületet! Egy merész
ötlettől vezérelve, átépítés után
2004-ben múzeumként folytatta
életét. A textilipari emlékek mel-
lett a szépművészet is helyet ka-
pott, még Rodin és Picasso mű-
veire is rábukkanhatunk. Mégis,
magára az épületre koncentrá-
lunk: különleges elképzelni, hogy
néma szobrok helyett egykor zsi-
bongó fürdőzők töltötték be a te-
ret. És a kiállítás elrendezése is il-
leszkedik a hajdani funkcióhoz.
Az úszómedence helyét ma kes-
keny víztükör jelzi, mellette a víz-
hez és fürdéshez kapcsolódó szob-
rok sorakoznak.

Az épület 1985-ig működött
uszodaként, akkor a boltozat rossz

állapota miatt kényszerűségből bezárt.
A roubaix-iak ragaszkodása mentette

meg a bontásra ítélt épületet!

Szívhez szóló sportuszoda

Fürdőzők
Zsibongó gyerekek helyett szobrok 
sorakoznak a medence peremén

2004-ben igazi helyi őrületté vált
az épületek újrahasznosítása. A tö-
meges átalakulás nem véletlen, ab-
ban az évben Lille viselte az Európa
Kulturális Fővárosa címet. Ehhez
kapcsolódóan a társadalmi prob-
lémákkal küzdő kerületek egy-egy
régi épületében kulturális közpon-
tot alakítottak ki – a franciául ele-
gánsan hangzó Maison Folie, azaz
Bolondos Ház  néven.

Az egyik a bevándorlók által
sűrűn lakott Wazemmes város-
részben nyitotta meg kapuit. A
helyszín a lille-i lakosok számára
közismert: vasárnap reggelenként
őrületes nyüzsgéssel telik meg a
negyed főtere. A hatalmas piacon
a helyi árakhoz képest meglepően

olcsón lehet hozzájutni a zöld-
ségekhez-gyümölcsökhöz és az
észak-afrikai háztartás elenged-
hetetlen kellékeihez. A piaci
kavalkádtól nem messzire áll a
19. századi textilgyár épülete, év-
tizedekkel korábban ehhez hasonló
kémények tucatjai magosodtak a
környező utcákban. A gyár 1990-
ben zárta be kapuit, de 2004-
ben nem csupán új funkciót, ha-
nem megújult külsőt is kapott.
A hullámzó fémelemekkel kiegé-
szített épületet így tényleg lehe-
tetlen szem elől téveszteni. 

A közeli Moulins-negyedben
álló bolondos ház az északfrancia
ipar másik gyöngyszemének, a sör-
gyártásnak állít emléket. A város-

Gyárkémény és fémhullám
a megújult textilgyár egy 250 fős
előadóteremnek, stúdiónak, 
kiállítótereknek és helyi művészeti
csoportoknak ad otthont

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
CSINTALAN LILIAN

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu

fotó: www.roubaix-lapiscine.com

fotó: csintalan lilian fotó: csintalan lilian
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Az épületek újjászületésének tör-
ténete nem korlátozódott a kü-
lönleges évre. A város meg tudta
tartani a kulturális lendületet. A
Moulins-negyed közelében fekvő
Gare Saint-Sauveur-teherpá-
lyaudvar 2009 óta kiállító-
térként és szabadidős köz-
pontként került fel a kikap-
csolódni vágyók térképére. 

Az 1858-as év bevéste
magát Lille történelmébe:
ekkor egyesültek a ma kerü-
letként működő elővárosok. Az
egybeforrt város déli része egy ha-
talmas pályaudvart kapott, ami az
eredeti elképzelések szerint a fő-

pályaudvar szerepét vette volna át.
Végül az óvárostól való távolság
miatt csupán teherpályaudvarként
szolgált vagy 150 évig, és amikor
az ezredfordulón megnyílt a város

modern logisztikai központja, a fe-
leslegessé vált teherpályaudvar üre-
sen maradt.

A több mint 8 hektáros terület

nagyobb része ugyan még mindig
parlagon hever, ám két csarnok
már megtelt élettel: az egyikben
étterem és mozi, a másikban kiál-
lító- és rendezvénytér működik –

az időseket megszólító prog-
ramoktól kezdve a játszóhá-
zon keresztül a technobulikig
gyakorlatilag minden megta-
lálható a kínálatban. 

A teljes hasznosítás terve
már készen áll, amivel Lille
pályázott is a 2021-es Európa

Zöld Fővárosa címre. A városban
ugyanis egyelőre a vörös szín ural-
kodik: a téglaépületek és szűk ut-
cák között feltűnően kevés a zöld-

részben szintén sok a külföldről
érkezett, magas a munkanélküli-
ség, de a Lille-i Egyetem jogi ka-
rának köszönhetően magas a diá-
kok aránya is. A Brasserie des Trois
Moulins (Három Malom) sör-
főzde a 18. században kezdte meg
működését, és az 1930-as évekig
működött. Az átalakítás után a ki-
állító- és előadóterek mellett egy
FabLab, vagyis gyártási laborató-
rium is helyett kapott az épület-
ben. A rejtélyes elnevezés egy nyi-
tott innovációs műhelyt takar,
ahol tagdíj ellenében bárki hoz-
záférhet a legmodernebb digitális
gyártástechnológiákhoz, és 3D
nyomtatók vagy lézervágók segít-
ségével valósíthatja meg ötleteit.

Szebb (és zöldebb) jövőt remélő teherpályaudvar

A Moulins-negyed közelében fekvő
Gare Saint-Sauveur-teherpályaudvar

2009 óta kiállítótérként és szabadidős
központként került fel 

a kikapcsolódni vágyók térképére. 

Sörfőzde a Három Malomhoz
Kár lett volna üresen hagyni 
a hangulatos gyárépületet

Portré készül
a sörgyárban helyet kapott kiállítás
tényleg megmozgatja a látogatókat

Ébredező épület
az átalakulás megkezdődött, 
az ideiglenesen kialakított standok
készülnek a vendégek fogadására

fotó: gergely kristóf

fotók: csintalan lilian
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felület. A helyiek is örömmel fo-
gadnák, ha a használaton kívül álló
vasúti területek parkosításával si-
kerülne új színt csempészni a vá-
rosba. Ám erre kicsit még várni
kell, mivel a 2021-es címet ezúttal
egy finn város nyerte el.

Fives a város egyik legszegényebb
negyede: az itteni lakosok ötöde
munkanélküli, harmada a szegény-
ségi küszöb alatt él. Sok a fiatal,
de kevés számukra a munkalehe-
tőség. A 19. században alapított
kohászati és gépipari gyárak, vala-

mint a munkások és tisztségviselők
számára épített jellegzetes téglahá-
zak különleges hangulatúak. Itt ké-
szültek a párizsi metróhálózat sínjei
vagy a ma már világhírű múzeum-
ként működő Museé d’Orsay-pá-
lyaudvar szerkezeti elemei.  Húsz-
harminc éve még munkások ezrei
dolgoztak itt, ma a hatalmas ipari
komplexum csendesen pihen.

Azaz csak pihent... 2018 nya-
rán már építkezések torlaszolták el
a gyár körül vezető utat, megkez-
dődött a térség rehabilitációját
célzó nagyszabású projekt. A terü-
leten 1200 lakás, egy uszoda és
7 hektárnyi zöldterület kialakítását
tervezik.

Dzsentrifikáció helyett
A nagyszabású városrehabilitációs projektek
általános velejárója a dzsentrifikáció jelensége.
A megújult, felértékelődött városrész lakossága
kicserélődik, így elsősorban a beköltözők és
nem az eredeti lakosok járnak jól a fejleszté-
sekkel. Ezt a folyamatot próbálja ellensúlyozni
a TAST’in FIVES kezdeményezés, amely a
helyi lakosság problémáira és kihívásaira keres
megoldásokat. 

A munkahelyek elvesztésével járó ku-
darcérzet, a társadalmi elkülönülés, egészségügyi
problémák, versenyképes képzések és mun-
kalehetőségek hiánya összetett helyzetet teremt.
De talán – csakúgy, mint állítólag a férfiak
szívéhez – a társadalmi-gazdasági problémák
megoldásához is az ember hasán keresztül
vezet az út.

Egy közösségi konyha készül az egyik el-
hagyatott gyárcsarnokban. A kezdeményezés-
nek piaci alapon működő elemei is lesznek:
egyszerű, de jó ételeket kínáló gasztroudvar
és egy professzionális konyha kialakítását ter-
vezik. Ezek bizonyos fokú pénzügyi önállósá-
got is biztosítanak, és munkalehetőséget te-
remtenek az élelmiszer-feldolgozásban és a
vendéglátásban. A szociális célokat a közösségi
konyha, az inkubátorház és a városi kertész-
kedést demonstráló gazdaság szolgálja majd. 

És itthon? Sikeres, hasonló városfejlesztési
kezdeményezések nálunk is akadnak, például
a mára már Millenáris Parkként ismert Ganz-
gyár, a Graphisoft Parknak otthont adó Óbu-
dai Gázgyár vagy a pécsi Zsolnay Kulturális
Negyed esete. A közeljövőben is várható ha-
sonló átalakulás: Kőbányán az Északi Jármű-
javító egykori csarnokaiban lelhet majd ott-
honra az Operaház háttérintézménye és a
Közlekedési Múzeum.

Még nagyobb meglepetésként ér, mikor barátaimtól
megtudom, hogy a város új, népszerű pihenőhelye az
elhagyatott gyárépületen belül nyitotta meg kapuit. Rá-
adásul a gasztroudvar és közösségi tér nem csupán egy
piaci beruházás eredménye, hanem a városi szegénység
ellen küzdő projekt első lépése.

Sínek helyett ínyencfalatok

Közel a belga határ
ez a bár kínálatát elnézve (és 
végigkóstolva) is jól érzékelhető

Helyieknek készülő fejlesztés 
A tervezésben az önkormányzat,
élelmiszeripari és agrártudományi 
kutatóintézetek, munkaügyi központok,
nonprofit szervezetek mellett fontos 
a helyiek részvétele is

csintalan lilian
geográfus, terület- 
és településfejlesztő

fotók: gergely kristóf



A méhek és Ljubljana
„Bolygónk megvédése minden állampolgár feladata, nemcsak a
kormányoké. Én a kisebb, közösségi tettekben hiszek. A méhkap-
tárak irodaházunkba való telepítésének legfontosabb eredménye
pont a munkatársak érzékenyítése ezen a téren. Annak tudatosítása,
hogy a maga szintjén mindenki tehet a környezet védelméért. És
minél többet teszünk, annál jobb a céges méz is!”  

Bee responsibleSzöveg és fénykép: Szigeti Ferenc Albert

fotó: envato elements
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gy köszönte meg francia főnöke Marjan Maroltnak, a ljubljanai
városi méhészkedést ösztönző program egyik „nagykövetének” és
egy nemzetközi bank munkatársának a méhkaptárok telepítését a
bankszékház tetején.
Amikor benyitunk Marjan irodájába, egyértelmű, hogy a kollégák

tudják már a dörgést: ismét vendégek érkeztek, hogy megcsodálják a
tetőn lévő kaptárokat. Az ablak elé sámli kerül, kilépünk a tekintélyes
méretű, napfényes tetőre. Alattunk nyüzsög a város, körben nagy épületek
és felhallatszik a lenti kávézó zsivaja. Marjan kéri, hogy a fal mellett vár-
junk kicsit, mert augusztus végén óvatosnak kell lenni a méhekkel,
hiszen nem biztos, hogy elég táplálékot találnak ebben az időszakban.
Teljesen nyugodt nem leszek, hiszen tőlem 4 méterre több ezer rovar
dolgozik serényen. Gyorsan felméri a helyzetet és jelez: a 6 szép kaptár
méhei dolgoznak, nem érdekeljük őket. 

A kaptárakat régi szlovén szokás szerint díszes előlapok fedik, ezeket
a bank munkatársai készítették ljubljanai motívumok felhasználásával,
akárcsak a kaptárak előtti kiskertet. Bár a napi feladatokat egy külső

Í
méhész végzi, Marjan fél szemmel azért állandóan a kedvenceit lesi.
Megteheti, a kaptárak telepítése, azaz egy éve munkájának hivatalosan
is része a méhészkedés. A felügyelet mellett havonta sétát vezet kollégá-
inak, akiknek már minden aggálya elmúlt, a méhek nem okoznak fenn-

akadást a környező irodák életében. Nem repülnek be
az ablakon, hanem nagy erőkkel repülnek rá az innen
elérhető környező fákra. 

A bank pedig időközben rájött a dologban rejlő
marketingértékre is – a megtermelt kb. 120 kg méz-
ből kiváló reprezentációs ajándék lesz: belső képzé-
seken a méhek kapcsán sokkal egyszerűbb fenntart-
hatósági kérdésekről érdemi vitát folytatni, az

ügyfélszinten pedig hatalmas céges plakátok hirdetik, hogy mi folyik
az épületben pár emelettel fentebb. Sőt, most már egyes banki termékek
reklámjában is feltűnnek a szorgos rovarok. Marjan egyébként örülhet:
hamarosan megérkező új – nem mellesleg magyar – főnöke szintén
lelkes hobbiméhész! 

A kaptárakat régi szlovén szokás szerint
díszes előlapok fedik, ezeket a bank
munkatársai készítették ljubljanai

motívumok felhasználásával, akárcsak 
a kaptárak előtti kiskertet.

Marjan Marolt munka közben 
ellenőrzi kedvenceit 
A szlovén főváros szemléletformáló
munkája példaértékű. Ennek tudható be,
hogy a szelektíven gyűjtött hulladék
aránya 2017-ben elérte a 67%-ot, 
míg az EU-s átlag csupán 42%

A bank tetején
Munkatársak által készített
dizájnkaptárak és négyévszakos
virágoskert. A szlovén főváros erősen
zöldül: föld alatti, szelektív
hulladékgyűjtő pontokat és házhoz
menő gyűjtőrendszert építettek ki, 
az autókat kitiltották a belvárosból,
sőt, még az ott lakók sem hajthatnak be,
cserébe a központ tele van bringával,
biogázüzemű buszokkal és elektromos
taxikkal
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Mit keresnek a méhek egy városban?
A közösségi média jóvoltából sokan tudják, hogy az elmúlt évtizedekben
felerősödött a vadon élő méhek, és úgy általában a (beporzó)-rovarok szá-
mának csökkenése, amely az ezredfordulót követő években drámai módon
elérte a házi méheket is. Mindennek oka elsősorban a fokozódó mezőgaz-
dasági rovarirtásban és a vadvirágos rétek eltűnésében keresendő. Mindenki
felfigyelt a legnyomasztóbb sci-fiket idéző képekre, amikor Kínában emberek
végzik a beporzást a gyümölcsültetvényeken... 

A helyzet valóban komoly: a világ élelmezésének 91%-a függ a bepor-
zórovaroktól, védelmük ezért is különösen fontos, s ezért jut sokunk eszébe
Einstein állítólagos jóslata, miszerint a méhekkel együtt az emberiség is el-
tűnik a Földről!

De vannak vidámabb és előremutató képek: sok városban a kihaszná-
latlan zöldfelületeken, autóutak mentén, buszmegállók tetején a beporzást
végző rovaroknak kedvező növényeket, például varjúhájat ültetnek. Nem-
csak szép és a rovaroknak hasznos e megoldás: az ilyen zöldfelületek kevesebb
gondoskodást igényelnek, azaz olcsóbbak a fenntartó számára. Emellett
azt se felejtsük: a méhek és más beporzórovarok indikátorfajok – ha
számukra elégségesek a biológiai feltételek, sok más állat számára is azok. 

A sok más szempontból meglehetősen szennyezett városok kiválóan
alkalmasak a méhészkedésre. A rovarirtó szerek jelenléte itt nagyságrendekkel
kisebb, mint a mezőgazdasági területeken, a beporzásra váró növények

viszont kifejezetten sokszínűek, hiszen egy városban
nagyon sok, különböző fafajta található, így a vi-
rágporpaletta is sokszínű lesz, ami egyértelműen a
méz javára válik. Ennek eredménye, hogy a Ljubl-
janában, a város által szervezett városi méhészkedés
keretében évente megtermelt pár száz kiló méz
mindegyike megfelel még a legmagasabb szakmai
előírásoknak is... 

A városi környezet pedig szemmel láthatóan
nem zavarja a méheket, Ljubljana egyik vezető telekommunikációs cégének
tetején is találni kaptárakat az antennák árnyékában. Így vált a városi mé-
hészkedés az ökológiai válság elleni harc egyik jelképévé is a szlovén fővá-
rosban: nagyon egyszerű, de látványos lépésekkel lehet átadni, hogy igenis
sokat tehet egy város is a környezet védelmében.

Az elmúlt 3 évben Ljubljana a városi méhészkedés európai fővárosává
vált. A történet 2015-ben kezdődött, amikor a város megpályázta az
„Európa Zöldfővárosa” címet, és az Önkormányzat munkatársai – élen a
hálózatot ma is szervező Maruška Markovčičcsal – felismerte az igényt és a
folyamat jelentőségét. Ne feledjük, hogy Ljubljana a maga 300 ezer lakosával
és rengeteg zöldterületével 300 méhésznek is otthona, akik részben a város
közigazgatási területén belül dolgoznak! Rájuk épült a program, amely
3 év alatt hihetetlenül nagy sikert aratott. A ma már a turisztikai kiadvá-
nyokban is előszeretettel használt „városi méhútvonal” 14 megállójával
egyértelmű városmarketing- és ismeretterjesztő eszközzé vált. Nincs más
hátra, én is – önkormányzati – bringára pattanok hát, és bejárom Maruška
segítségével az izgalmas helyszíneket.

A sok más szempontból meglehetősen
szennyezett városok kiválóan alkalmasak 

a méhészkedésre. A rovarirtó szerek
jelenléte itt nagyságrendekkel kisebb, 
a beporzásra váró növények viszont

kifejezetten sokszínűek.

Bee respectful ! 
Európa ZöldFővárosa
Ljubljana természetesen nem csupán 
a városi méhészkedés népszerűsítéséért
kapta e címet. Pár éve adták át például 
a főváros első „megosztott terét” 
a belváros egyik forgalmas útján. 
A Hollandiából származó, modern
forgalomszervezési elv szerint az ilyen
úton mindenki szabadon közlekedhet,
külön jelzőtáblák nélkül, kölcsönösen
figyelve egymásra

Az SKB bank központi irodájának
bejárata
Amíg a tetőn méhek dolgoznak, 
az ügyféltérben a bank büszkén hirdeti
városi méhészkedést támogató
programját, és a szorgos méhecskék 
már a bank szolgáltatási portfóliójában
is megjelentek
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Cukrászok az arborétumban
2017-ben került a botanikus kertbe a képzőmű-
vész-egyetemisták által készített látványkaptár,
amelyben biztonságos üvegfal mögül nézhetjük a közvetlenül előttünk sürgö-
lődő méheket, a másik fal mögött pedig a méhészkedéshez szükséges eszközöket
tanulmányozhatjuk. Ez volt az első városi kaptár, ezért is volt különösen
fontos mind a külcsín, mind a funkcionalizmus. A botanikus kertben ezenfelül
pedig nem csupán ismeretterjesztő táblák és a rovaroknak kedvező, direkt
ezért ültetett növények találhatók, de széles pedagógiai program is elérhető.
Ennek egyik része, hogy a cukrásztanulók különóra keretében érkeznek az ar-
borétum kávézójába, hogy mézes ínyencségekről tanuljanak...

Természetesen a méhek számára a város zöldfelületei a legfontosabbak.
Ezen belül pedig főleg a fák, hiszen vadvirágos rétből azért kevés van még egy
ilyen, alapvetően zöldvárosban is, egy fa pedig akár 100 m2 vadvirágos réttel is
egyenlő a méhek szempontjából. Ljubljana legismertebb parkjában, a Tivoliban
szintén találunk kaptárakat, és a már itthon is terjedőben lévő rovarhotelt is. 

Egy fa akár 100 m2 vadvirágos réttel
egyenlő a méhek szempontjából. Ljubljana

legismertebb parkjában, a Tivoliban
szintén találunk kaptárakat és a már

itthon is terjedőben lévő rovarhotelt is.

Bee happy! 

A park félreeső helyén található kaptárak elé – megfelelő távolságban –
padokat helyeztek ki, hogy gyönyörködni lehessen a dolgozó méhek soka-
ságában. Maruška a tennivalókra hívja fel a figyelmet: a kaptárak előtti,
látványosan kihasználatlan zöldfelület például ideális méhlegelő lehetne,
amelyek amúgy is hiányoznak még a városi méhészkedést ösztönző prog-
ramból. A Tivoliban található óriási rovarhotel pedig pedagógiai célzattal
áll itt. Csak Európában mintegy 2000 beporzórovarfaj él, melyek fontos
szerepet játszanak a vadon élő és a termesztett kultúrnövények beporzásában,
amit a házi méhek egyedül nem képesek elvégezni. Itt élnek közöttünk, a
látvány-darázsgarázsok pedig rájuk hívják fel a figyelmünket. 

Méhecskehotel a Tivoli parkban
A beporzórovarok védelmére
hazánkban többek között a Magyar
Madártani Egyesület programjai
hívják fel a figyelmet. Hasonló
alkalmatosságok készítéséhez
nyújtanak például segítséget, 
de vásárolni is lehet a kertben
kihelyezhető minihoteleket

Látványkaptárak 
a botanikus kertben
A városi méhészkedés elsődleges
célja a figyelemfelhívás, 
de a rendszerben bőven van még
termelési kapacitás egy 
Ljubljana-méretű városban is

Sokoldalú együttműködés
Ezt jelzik az egyetemisták által
tervezett kaptárak és pihenőpadok is
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Méhek a tetőn
Franc Petrovčič városiméhész-élharcos szerint a hangsúly a hálózaton
van, amelynek helyi tagjai között egyaránt találunk önkormányzati és
oktatási intézményeket, magánembereket és vállalkozásokat. Ő például
a Cankarjev Dom (a szocializmus éveiben épült kultúrpalota, ma kul-
turális központ) üzemmérnöke. Bár már jó pár ikonikus ljubljanai
tető ad otthont méhkaptáraknak, a mintegy 100 helyszínt felvonultató
rendszer talán legjellegzetesebb épülete éppen a Cankarjev Dom. Bár-
mekkora monstrum is, bármennyire is nehéz feljutni a tetőre, kihar-
colta, hogy előre bejelentkezve látogatni lehessen a kaptárakat – jönnek
is szép számmal, iskolások és felnőttek egyaránt. És a tető alapvetően
azért jó megoldás, mert a kaptárak így nem zavarják az embereket,
melegben vannak, a méhek pedig amúgy is elsősorban a fákra repülnek
a kaptár 3 km-es körzetében. Nem utolsósorban pedig a tetők vanda-
lizmusmentesek...

Franc szerint a városi méhészkedés legnagyobb
kihívása, hogy összefogást kíván a szereplőktől,
hiszen a kaptárak közel vannak egymáshoz, ezért
minden méhészeti beavatkozást egy időben kell
megtenni. Itt jön a városvezetés koordináló szerepe,
hiszen nemcsak a méhészeket, hanem a bevont
vállalkozásokat és állami szerveket is menedzselnie
kell valakinek.  

A városi méhészkedés által (is) gerjesztett átalakulás legjobb példája
ugyanakkor a volt Hotel Green – ma, friss felújítást követően – Hotel
Park. Védettséget élvez – mint az állampárt időszakában épült, jelleg-
zetes épület. Az arculatváltás és felújítás központi eleme a környezet-
védelem: ez a főváros legzöldebb szállodája. Az meg már természetes,
hogy az itteni kaptárak formavilága úton-útfélen visszaköszön a hotelben,
úgy az étteremben, mint a rendezvényteremben. A méhek annyira ko-
moly PR-értéket képviselnek, hogy a felújítástól nem függetlenül most
már elsősorban nem az olcsó szállást keresők, hanem a környezeti
szempontokra ügyelők választják a hotelt. 

Méhek mindenhol
Méhek és kaptárak a város sok épületén feltűnnek mint díszítőelemek,
hiszen ezek voltak Szlovénia első bankjának szimbólumai. Sőt, a városi
méhészkedéshez kapcsolódva a Néprajzi Múzeum egy sikeres kiállításon
mutatta be a méhészkedés jelenét és múltját. 

Úgy tűnik, a méheknek mindenki örül Ljubljanában. Persze, mivel
több a méh, több a „meglógás” is, bármennyire ellenőrzöttek a méh-
családok. De baleset nem történt. A program elindításával párhuza-
mosan kilenc városi méhész áll önkéntes szolgálatban éjjel-nappal, te-
rületileg lefedve az egész várost. Ha elszabadul egy méhcsalád, először
őket értesítik, s szükség esetén segít nekik a tűzoltóság is, akik szintén
folyamatos tájékoztatást kapnak a városi méhészkedés tevékenységeiről
és helyszíneiről.

Hiába, Ljubljanában jó méhnek lenni!

Bee kind ! 

Bee the best you can be ! 
Franc szerint a városi méhészkedés

legnagyobb kihívása, hogy összefogást
kíván a szereplőktől, hiszen 

a kaptárak közel vannak egymáshoz, 
ezért minden méhészeti beavatkozást 

egy időben kell megtenni. 

Kaptárdíszek  
A néprajzi múzeum kiállítása részben 
a Szlovéniában hagyományosan
használt kaptárképekre épül. 
Ezek a színes, látványos olajfestmények
egyrészt segítették beazonosítani 
a méhcsaládot és így a tulajdonost,
másrészt szimbolikusan védték is 
a rovarokat. A képek az emberek 
és a természet viszonyát is bemutatják,
meglehetősen szerethetően. Más képek
mezőgazdasági munkát ábrázolnak,
vagy épp az ember és az ördög
kapcsolatát – sok esetben kifejezetten
pajzán módon, de bibliai jelentekkel is
találkozhatunk

A Cankarjev Dom tetején
Franc Petrovčič szeretett méhei
társaságában. Bár a kép sivár,
Ljubljanában 542 négyzetméternyi
zöldterület jut 1 főre. Persze 
a főváros jelentős külterületekkel is
rendelkezik, de mégis: Bécsben 120,
Budapesten pedig 13 négyzetméter 
ez a mutató...

Franc Petrovčič bemutatót tart, 
jelen esetben a Földgömb kíváncsi
szerzőjének

szigeti ferenc albert
geográfus, település-
és területfejlesztő 
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Azori-szigetek
Vulkáni paradicsom 

az Atlanti-óceán szívében
„Európai Hawaii-szigetek”, „Isten földi 

lakhelye ide van bejelentve”, „paradicsomi
lakóhely”. A sokat ígérő elnevezések mögött
természetesen nagy adag lokálpatriotizmus

húzódik, de a helyieknek – a szigetvilág
változatossága miatt – minden okuk 

megvan a büszkeségre

Szöveg: Vereb Viktor   |   Fénykép: Simán László

Fotó: Simán lászló
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vulkánok formálta és ember által fino-
man továbbalakított tájat sokáig csak
maguk a szigetlakók, illetve az óceánt
átszelő kereskedők és bálnavadászok,

az utóbbi évtizedekben pedig a népes azori
diaszpóra hazalátogató tagjai járták. A globális
turizmus dinamikus növekedését azonban az
Azori-szigetek sem kerülhette el: az utóbbi
húsz évben a vendégéjszakák száma több mint
háromszorosára növekedett. A turisztikai szak-
emberek és a helyi hatóságok előtt azonban
ott lebeg Izland intő példája, a tömegturizmus
veszélyei, melyek egyre jobban kiütköznek az
észak-atlanti „társszigeten”. Épp ezért a jövőt
az ökoturizmusban, a környezetet jobban kí-
mélő látogatási formákban látják: a helyi kö-
zösségekhez tartozó szálláshelyek és termékek
támogatásában, a természeti látványosságokra,
így a különleges földtani környezetre és vál-
tozatos élővilágra alapozó túrákban. Ez utób-
biakhoz a szigetvilág valóban páratlan alap-
anyagot nyújt…

A

Lagoa Rasa 
A Sete Cidades és Água de Pau
vulkáni komplexumok közti
nyugati Picos mezőt  több száz,
egyszeri kitöréshez kapcsolódó
salakkúp, illetve néhány, 
a víz és magma találkozásával
kialakult maarvulkán uralja. 
A maarok egy részében
elmaradhatatlanok a tavak,
ilyen a Lagoa Rasa is

nemcsak nevében legendás, 
hanem szépségében is
A São Miguel nyugati felén található 
Sete CIdades („Hét város”) az Azori-szigetek
talán legtöbbet fotózott, ikonikus
helyszíne. Három kaldera-összeomláshoz
kötődően (36, 29 és 16 ezer évvel ezelőtt)
alakult ki az a majdnem kör alakú, 6 km át-
mérőjű forma, melynek belsejét fiatalabb
salakkúpok, lávadómok tagolják. 
Közülük a Caldeira Seca 1439-es kitörése
az emberi betelepülést követő első
vulkánkitörés lehetett

a Lagoa di Fogo, a „Tűz tava”
São Miguel központi fekvésű Água de Pau
vulkánjának külső, idősebb kalderapereme 
egy 26 ezer évvel ezelőtti összeomláshoz
kapcsolódik, míg a belső 15 ezer évvel ezelőtt
keletkezett. Ennek belsejét tölti ki e tó.  „Tűz”
utoljára az 1563-as működés során érintette,
ám a „forróságot” továbbra is tanúsítják 
a külső peremek meleg vizes forrásai, melyek
közül a Caldeira Velha és Caldeiras da Riberia
Grande népszerű fürdőcélpont, 
míg Pico Vermelhónál geotermikus erőmű
hasznosítja a földhőt

Fotók: Simán lászló
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Kontinensek forrongó határán
A Portugália autonóm tartományát képező szi-
getvilág nemcsak adminisztratív tekintetben je-
lenti Európa legnyugatibb területét (a Flores szi-
getén található Fajã Grande Európa legnyugatibb
községeként reklámozza magát), hanem földtani
értelemben is Európa határán, sőt néhol azon is
túl található. 

A geológiai keretet három (Eurázsiai-, Észak-amerikai-, Afrikai-)
kőzetlemez találkozása és az Azori-forrófolt adja meg, és ezekhez kap-
csolódik a szigetek igen változatos vulkáni formakincse.

A szigetvilág mintegy 8 millió éve 
kezdett kialakulni, és a legidősebb 

Santa Mariától alapvetően nyugat felé
fiatalodik, míg a legfiatalabb Pico

mindössze 270 ezer éves. 

A szigetvilág mintegy 8 millió éve kezdett kialakulni, és a leg-
idősebb Santa Mariától alapvetően nyugat felé fiatalodik, míg a
legfiatalabb Pico mindössze 270 ezer éves. 15. századi benépesülése
óta 28 vulkánkitörést (szárazföldit és tengerit vegyesen), illetve szá-
mos földmozgást, súlyos földrengést jegyeztek fel. A legfrissebb je-
lentős esemény Faial szigetéhez kötődik. 1957–58-ban a Capelinhos
vulkán születése és tevékenysége a Surtsey-típusú, döntően sekély-
tengeri, a víz erőteljes jelenlétéhez kötődő kitöréstípus első, részle-
tesen vizsgált esete volt a modern történelemben. Nem véletlen,
hogy a portugál geológusszakma számára a mai napig fájó pont,
hogy e látványos kitöréstípus elnevezése nem erről az esetről, hanem
az izlandi Surtsey évekkel későbbi, 1963-as születéséről történt.
Az akkori földmozgásokhoz  kapcsolódó tragédiák (lakhatatlanná
vált házak, a vulkáni hamu következtében beszűkült mezőgazdasági
lehetőségek) miatt mintegy 2000 ember hagyta el Faial szigetét, és
telepedett le az USA-ban és Kanadában (leszármazottaik alkotják
ma is a kint élő azori diaszpóra magját). A legutóbbi, 1998. júliusi,
5,6-os földrengés is leginkább Faialt érintette, számottevő károkat
okozva az épületekben. 

A déli partvonal közvetlen közelében emelkedik ki 
az óceánból az Ilhéu de Vila Franca
A sziget egyedülálló formája, az 500 méter átmérőjű „medencét” körülölelő
földdarab heves, tengeralatti robbanásos, úgynevezett Surtsey-típusú
kitöréshez kapcsolódik. A tenger pusztító ereje a keleti és északi oldalt
már erősen erodálta, így itt kis kapukon szabadon áramlik ki és be 
a tengervíz az egykori kráterbe. Egyedi fürdőhely ez, ahol az óceán
„medencében megszelídített” hullámai közt nemcsak a fürdést lehet élvezni,
hanem geológiai képeskönyvként tárul az ember szeme elé a kitörés
rétegsora is a tengervíz ereje által pusztított sziklákon

Fotók: Simán lászló
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A zöld sziget, São Miguel
Az Azori-szigetekre utazók többsége a legnagyobbra, a Budapestnél
másfélszer nagyobb területű São Miguelre érkezik. Itt van a legnagyobb
kikötő, az elsődleges nemzetközi reptér, és maga a főváros, Ponta Del-
gada is, továbbá itt él a szigetvilág lakosságának több mint fele. A tu-
risták közül sokan nem is mennek tovább, hiszen önmagában számos
látványosságot tartogat, illetve a többi szigeten jellemző földtani, ter-
mészeti formák jelentős része itt is megtalálható.

A 4 millió éve megkezdődött és gyakorlatilag napjainkig is aktív
vulkáni működés több, egymástól elkülönült központban zajlott. Eze-
ket aztán a kitöréstermékek fokozatosan egybekapcsolták, létrehozva
ezzel a ma ismert, egységes São Miguelt. A már kialudt Povoação mel-
lett három nagy kaldera található a szigeten, melyek utolsó, jelentős
kataklizmái, a mai formájukat döntően létrehozó kalderaképző kitö-
rések geológiai mércével mérve nem túl régiek, és e központok ma is
aktívnak tekinthetők. Erre utalnak a kísérővulkáni jelenségek: az aktív
fortyogók, kénkiválások és nem utolsósorban a meleg vizes források.
Mindhárom vulkán közös jellemzője a kalderákat
kitöltő tavak láncolata is. 

Jelenleg a Furnas-vulkán vidéke a legkocká-
zatosabb helyszín. Gejzírek, iszapfortyogók ta-
núskodnak a terület aktivitásáról, melynek
utolsó, 1630-as kitörése több száz ember halálát
okozta. Új vulkáni tevékenység esetén nemcsak
Furnas település lakosai, hanem a hőforrásokra
kiépült fürdők látogatói is veszélybe kerülhetnek. 

A három nagyobb são migueli tűzhányót 
fiatalabb vulkáni mezők kötik össze
Az itteni maarvulkánok tavai közül a
legnagyobb és leglátványosabb a keleti
oldalon a Lagoa do Congro (balra), míg nyugaton
a Sate Cidades közelében csoportosuló Lagoa
Rasa, Lagoa do Canario (lent) és Lagoa das
Empanadas

Zöld táj – és tea 
A Gorreana Európa legrégebbi és jelenleg
egyetlen aktív teaültetvénye – SÃo Miguel
északi részén, gazdag vulkáni talajon,
páradús atlanti szelekkel táplálva 
és organikus módszerekkel gondozva

A 4 millió éve megkezdődött és
gyakorlatilag napjainkig is aktív

vulkáni működés több, egymástól
elkülönült központban zajlott. Ezeket
aztán a kitöréstermékek fokozatosan

egybekapcsolták...

Fotók: Simán lászló

Fotó: vereb viktor
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Turizmus és fenntarthatóság 
A szigetvilág természeti gazdagsága régóta ismert, ám jogszabályokkal biz-
tosított védelme csak 1972-ben indult – a faiali kaldera rezervátummá
nyilvánításával. Azóta szigetenként kialakult a natúrparkok hálózata,
melyek egyaránt védik a biológiai sokféleség értékes
területeit, illetve földtani jelenségeket, felszínfor-
mákat. Az utóbbiak védelmével azonban külön,
célzottan foglalkozik a 2010-ben alapított Azori
Geopark, amely 121 földtanilag kiemelkedő érték,
„geohelyszín” védelmét és bemutatását szervezi.

A közismert turisztikai gyakorlattal, a látvá-
nyosságoknál kihelyezett ismertetőtáblákkal szakítva,
a legtöbb geohelyszínnél nem új paneleket építettek
ki, hanem QR-kódokkal ellátott oszlopokat helyeztek el, amiket beolvasva
a látogatók könnyen elérhetik az adott helyszín információit, miközben
a tábla nem avatkozik bele a látványba, illetve fenntartása is egyszerűbb. 

Hasonló volt a vezérlőelv az utóbbi években kialakított bemutatóköz-
pontok esetén is. Az épületeket nem ikonikus, a tájat domináló formákként
tervezték, hanem ellenkezőleg: a fő látványosságot, az egyedülálló természeti
környezetet minél kevésbé befolyásoló, abba lehetőleg belesimuló, kis
léptékű építményekként. Legszebb példája ennek a Capelinhos-vulkán
bemutatóközpontja, ami teljesen a föld alatt, az 1957 előtti térszínen
helyezkedik el vulkáni hamuval takarva, míg a felszínen egyedül a régi, a
kitörésben megsérült világítótornyot illesztették az épületkomplexumba –
mint kilátóhelyet.

A helyi iskolák számára mind „házon belül”, mind „házon kívül”, a
bemutatóközpontokban vagy az egyes geohelyszíneknél oktatási progra-
mok, foglalkozások érhetők el. Saját fejlesztésű társasjátékkal („Vulcões
dos Açores” – Az Azori-szigetek vulkánjai) játékos formában ismertetik
meg a szigetvilág legfontosabb vulkánjait, a vulkáni működésformákat,
azok veszélyeit. Különös jelentősége van ennek egy olyan helyen, ahol a
jövőben bármikor várható vulkáni kitörés! Így kulcsfontosságú, hogy
a gyerekek (illetve, akár a velük játszó szülők is) miképp tudnak reagálni
egy krízishelyzetben, tudják-e, hogy milyen veszélyeket hordoz és mi
a teendő egy döntően lávafolyásos működés, földrengés vagy izzó
hamufelhő esetén.

A geoparkok fontos célkitűzése a helyi közösségek minél szélesebb
körű bevonása és olyan fejlesztések, ötletek előmozdítása, melyek támogatják
megélhetésüket, de védik a földtani értékeket is. Így ellenzik például a
geológiai értékek egyszerű kiárusítását a geopark kezelésében lévő
helyszíneknél (pl. ásványok, kőzetek, fosszíliák). Ugyanakkor támogatnak
olyan termékeket, amik közvetlenül vagy áttételesen kötődnek a földtani
viszonyokhoz. Picón, a szigetvilág bortermelésének fellegvárában hagyo-
mányosan bazaltból rakott falú, kis kazettákban nevelték a tőkéket,
melyek védték őket az erős szelektől, illetve a talaj lehordódásától is (amit
sokszor más szigetekről hoztak hajókkal!). A natúrpark és a geopark tá-
mogatásával zajlik az elvadult ültetvények, összeomlott kerítések felújítása,
az itt termelt borokat pedig a bemutatóközpontok mint viszonteladók
forgalmazzák, az egyik cukrászüzem pedig új gasztronómiai meglepetéssel
szolgál: egy vulkáni bomba formájú (bár annál mindenképp ízletesebb és
kevésbé kemény) süteménnyel, melyet a geopark szponzorál.

Az épületeket nem ikonikus, a tájat
domináló formákként tervezték, hanem

ellenkezőleg: a fő látványosságot, 
az egyedülálló természeti környezetet

minél kevésbé befolyásoló, abba lehetőleg
belesimuló, kis léptékű építményekként.

Tájépítészet 
a Capelinhos-vulkán és bemutatóközpontja. 1957–58-as aktivitása óta a tenger
hullámai a vulkán több mint felét elpusztították már. A 2012-ben az Év Európai
Múzeumának választott épület modern bemutatóterei csak minimálisan
avatkoznak a tájba

Fotó: Mathias Berlin ©shutterstock
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Sziget-egyéniségek
CORVO: a mindössze kisebb magyar falunyi méretű (17 km2), legkisebb szigetet egyetlen réteg-

vulkán alkotja, aminek látványos, beszakadásos kalderáját egy 430 ezer évvel ezelőtti kitörés hozta létre.
FLORES: a legnyugatibb szigetet neve alapján gyakran összekeverik a szintén dús virágtakarója

által ihletett indonéziai Floressel. Leglátványosabb helyszínei a központi fennsíkon található maarok,
a felnyomuló magma és víz erős, robbanásos találkozása által létrehozott mély kráterek, melyeket a
száraz Calderia Seca kivételével a kék és zöld árnyalataiban játszó tavak töltenek ki.

FAIAL: a Capelinhos-vulkán mellett kiemelkedő látványossága a Morro do Castelo Branco, a
szigetek talán legszebb lávadómja.

PICO: a sziget „csúcspontja”, a névadó Pico-vulkán egyben Portugália legmagasabb pontja is
(2351 m). Ennek egyik parazitakráteréhez, a Cabeço Bravóhoz köthető az a bazaltos lávafolyás,
melyben az Azori-szigetek leghosszabb lávabarlangja, az 5,2 kilométeres Gruta das Torres található.
Fél kilométeres szakasza látogatható is.

SÃO JORGE: az Azori-szigetek leghosszabb tagja elnyúlt alakját hasadékvulkáni tevékenységnek
köszönheti, a sziget teljes hosszában végighúzódó vonulat talán a szigetvilág legélénkebb domborzatát
eredményezi. Így itt jut a legnagyobb szerep a települések szempontjából az úgynevezett fajãknak.
Ezek lávafolyások tengerparti elvégződésével, vagy omlások-csuszamlások anyagából létrejött, döntően
háromszög alakú földnyelvek. A meredeken leszakadó északi oldalon ezeken fekszenek a kistelepülések
(Fajã de Santo Cristo, Fajã do Ouvridor, Fajã dos Cubres).

GRACIOSA: világszinten is ritkaságnak számít a Furnas do Enxofre, a Caldeira-vulkán beszaka-
dásos kalderájában a lávató kihűléséhez kapcsolódóan létrejött lávabarlang. Az impozáns, majd’
200 méter hosszú és 40 méter magas, kupolaszerű teremben aktív iszapfortyogók, illetve szén-dioxid-
kiáramlás működik.

TERCEIRA: a nevében is megörökítve harmadikként felfedezett sziget első számú földtani látni-
valója az Algar do Carvão, az egykori vulkáni kürtő maradványa. A 80 méter mély üreg megtapasztalható
különlegessége, hogy a láva egykori felszínre lépésének útját járhatják végig a látogatók. 

SANTA MARIA: az elsőnek megpillantott és benépesített azori földdarab nemcsak az emberi
megtelepedés alapján a legidősebb, hanem eredetét tekintve is. A többi szigetnél idősebb felszínét
sokkal régebben pusztítja az erózió – ennek leglátványosabb bizonyítéka a Barreiro da Faneca, a
döntően a pliocén (5,3–25 millió éve) meleg és csapadékos időszaka alatt létrejött felszín. A „vörös
sivatagként” is emlegetett terület egy egykori lávafolyás aprózódásával és mállásával alakult ki.

A corvói kaldera
A legkisebb sziget legnagyobb látványossága. 
A több százezer évvel ezelőtt létrejött kalderát 
„természetes” módon kis salakkúpok és tavak, emberi hatásra
pedig a telekhatárok kőkerítései és elválasztó 
hortenziabokrai tagolják 

Maarok Amerika és Európa határán 
A legnyugatibb sziget, Flores politikai értelemben Európa
része, földtanilag azonban már az Észak-Amerikai-
kőzetlemezen helyezkedik el. A központi fennsík maarjai
a szigetvilág talán leglátványosabb ilyen formái, 
így a Lagoa Negra és Lagoa Comprida is 

Fotó: jeroen mikkers ©shutterstock

Fotó: henner damke ©shutterstock
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Fokozódó nyomás alatt...
A buja, zöld tájak, a fehérre meszelt házú, vagy épp sötétlő lávából
épült települések és a sokszor lélegzetelállító felszínformák, az elmúlt
évmilliók vagy épp a geológiai közelmúlt vulkanizmusának tanúi ne-
hezen felejthető látványt tárnak elénk. A nyomás a mélyben azonban
növekszik. Földtani értelemben ez nem újdonság: a mélyben fekvő
magmatározók a jövőben új kitörést hoznak majd valamelyik szigeten,
a tengervíz robajának nyomása pedig továbbformálja a sziklás partokat. 

Más jellegű a turizmus nyomása. Világszerte mind több látogató egyre
nagyobb igényekkel lép fel, növekvő terhelést okozva
a helyi környezetnek és a lakosságnak egyaránt.
Az Azori-szigetek igyekszik ezt kordában tartani, de
kérdés, hogy miként és meddig tud „ellenállni”, el
tudja-e kerülni a máshol már nyomasztó tömeget... 

A geoturizmus, a földtani értékek célzott védelme
és bemutatása ezt a két jelenséget összekapcsolja: a
geológiai múlt ismertetésével figyelmeztet a jövő fo-

lyamataira, a turizmus speciális, a fenntarthatóságot kiemelt célként kezelő
válfajaként pedig lehetséges alternatívát nyújt a tömegturizmus ellen. 

Földtani értékekre alapozva...
A geopark mint természetvédelmi kategória rövidebb múltra tekint
vissza, és még kevésbé él úgy a köztudatban, mint a széleskörűen ismert
nemzeti parkok, természetvédelmi területek vagy természeti világörökségi
helyszínek. 

Célja, hogy egy meghatározott terület földtani értékeire alapozva
olyan területfejlesztési stratégiát dolgozzon ki, mely egyaránt biztosítja
a geohelyszínek védelmét, azok bemutatását a környezettudatos
nevelés szellemében, illetve mértéktartó turisztikai hasznosításukat a
helyi közösségek aktív közreműködésével. 

A 2000-es évek kezdete óta fokozatosan kialakult a geoparkmoz-
galom szervezeti háttere, és 2019-ben már 41 ország 147 geoparkja
volt a hálózat tagja. Magyarországon jelenleg két képviselőjük van
(Bakony–Balaton Geopark, Nógrád–Novohrad Geopark), míg
Portugáliában az azori példán kívül még három (Arouca, Naturtejo,
Terras de Cavaleiros). A globális geopark cím 2015 óta az UNESCO
védjegyévé vált, azonos rangot képviselve az egyetemes kulturális
és természeti értékeket védő világörökségi helyszínekkel, illetve
a bioszféra-rezervátumokkal. 

Az Azori-szigetek azon kevés helyszín egyike, ahol szűk területen
belül mindhárom UNESCO-védettségi kategória megtalálható. Az
Azori UNESCO Globális Geopark mellett világörökségi helyszín Angra
do Heroismo városa Terceira szigetén, illetve a Pico-szigeti borvidék és
borkultúra. Corvo, Graciosa és Flores pedig bioszféra-rezervátumok.

vereb viktor
geográfus, kutatási témája 
a földtani örökség kezelése 
és kapcsolata természeti
veszélyforrásokkal

simán lászló
orvos, fotográfus, 
a SÃo Miguel szigetre
drónos kráter-
fényképezésre érkezett

Az Azori-szigetek igyekszik 
a tömegturizmust kordában tartani, 

de kérdés, hogy miként és meddig tud
„ellenállni”, el tudja-e kerülni a máshol

már nyomasztó zsúfoltságot...

A Sete Cidades tájképét 
két nagy vízfelület, a Lagoa Verde 
és a Lagoa Azul (Zöld és Kék tó) uralja

Ponta da Ferraria
– ahol a fürdőkultúra és a geológia
összeér.  A lávafolyás tengeri
elvégződéséhez kapcsolódó, 
hőforrásokkal tarkított „fajãn” 
egy kúp is található, amit a tengerbe
ömlő láva vízzel történő heves 
reakciója hozott létre

Fotó: Simán lászló

Fotó: vereb viktor



Fűtési szezonban...
Harcban az energiaszegénységgel
A Bükk-vidék borsodi fele az ország egyik legjobban ellátott vidéke –
legalábbis az elektromosautó-töltők számát tekintve: az alig 40
kistelepülésen a töltőállomások száma csaknem 30. Akár azt is
képzelhetnénk, hogy az ország egyik leggazdagabb térségében járunk,
ám az utakat errefelé nem róják tömegesen elektromos járművek. Sőt,
telente ez az egyik legrosszabb levegőjű hazai vidék. Ilyenkor a
légszennyezettség helyenként a legnagyobb kínai metropoliszokéhoz
mérhető!

Szöveg: munkácsy béla   |   Fénykép: csontos csaba–munkácsy béla–soha tamás

Fotó: Munkácsy Béla
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Házról házra
A derült, holdvilágos, téli este dideregve banduko-
lunk a díszburkolatos főutcán. A zimankóban szá-
zával emelkednek világosabb vagy sötétebb, keske-
nyebb vagy vaskosabb füstgomolyagok az ég felé.
És mennyi mindent elárul egy-egy háztartásról a ké-
mény füstje…! Szerencsére most kiszellőzik a völgy,
és nem kényszerülnek a völgy aljára, a házak közé a
mérgező füstgázok. 

Öt éve járjuk – meglepően pozitív fogadtatás mel-
lett – a környékbeli falvakat házról házra, hogy minél
pontosabban felmérhessük az energiafogyasztási szo-
kásokat és képet kapjunk a műszaki megoldásokról,
az épületek energetikai állapotáról és az energiasze-
génység mértékéről. Igyekszünk bepillantást nyerni
az önkormányzatok és néhány vállalkozás energia-
gazdálkodásának kulisszái mögé is. 

Olyan alternatív energia-forgatókönyveket készí-
tünk, amelyek ajánlásait figyelembe véve radikálisan
csökkenhetne a környezetszennyezés, így például meg-
szűnhetne a térségre ma még jellemző lignittüzelés. 

Többet ésszel…
A gondos gazda az évente felhasznált
8-9 köbméternyi erdei tűzifának 
fedett tárolót épít – hiszen a fa
felhasogatva jobban szárad, 
ám lényegesen nagyobb a helyigénye. 
A másfél-két éves jó tárolás
gyümölcse az egységnyi fatömegre
vetített kétszeres fűtőérték – annak
köszönhetően, hogy a száraz tűzifa
égésével nyert hőenergia jelentős
részét így nem a víz elpárologtatása
emészti fel. A „nagykönyvben megírt”
kétéves szárításhoz kétszer ennyi
fedett hely szükséges… Okosabb, 
ha ennek költségét inkább
hőszigetelésre fordítjuk! 

Árnyékos oldalak 
Az esetlegesség és a melléfogások azonban még mindennaposak. Akad
északra tájolt vagy árnyékos tetőre felhelyezett napelemes rendszer és kapuk
mögé zárt, így hasznavehetetlen elektromosautó-töltő is szép számmal. De
hogyan lehetne ez másként, hiszen bármerre is járunk, sehol sem botlunk
olyan intézménybe, amelynek az lenne a feladata, hogy szakmai támogatást
nyújtson az önkormányzatoknak az efféle tervek kidolgozásában és meg-
valósításában?! 

Sőt, a helyzet még ennél is kiábrándítóbb. A hivatalok, hatóságok és
tudásközpontok érdemi indoklás nélkül, esetleg személyiségi jogokra vagy
üzleti érdekre való hivatkozással sokszor kifejezetten akadályozzák még a
tudományos kutatáshoz szükséges alapvető információk átadását is...

Karácsony(fa) helyett tűzifa 
Az energiaszegénység jelei hamar kézzelfoghatóak, de gyorsan kirajzolódik
az az évszakos ritmus, ami nemcsak a mezőgazdaságra, hanem a háztartá-
sokra is jellemző. A fatüzelés több hónapos, sőt többéves előregondolkodást
igényel. A hatékony és tiszta égés egyik fő feltétele ugyanis a száraz fa, ami
nem terem csak úgy az erdőben, hanem fedél alatt, jól szellőző helyen

12–24 hónapos pihentetést követően áll rendelke-
zésre. Nem csoda, hogy az előre tervezők már kará-
csony táján elkezdik élére állítani a pénzt, mert egy
összegben egy-két évre előre kell(ene) kifizetni a fa
árát. A probléma lényegét Lajos bácsi fogalmazta
meg: „Nincs értelme a pénzt fedett fatároló építésére
költeni, ha az évi tüzelőt csak októberben tudjuk meg-
hozatni a kis nyugdíjunkból – sokszor nem is egyszerre.
Évekre előre vásárolni és szárítani mi nem tudunk.”

„Nincs értelme a pénzt fedett fatároló
építésre költeni, ha az évi tüzelőt csak
októberben tudjuk meghozatni a kis

nyugdíjunkból – sokszor nem is egyszerre.
Évekre előre vásárolni és szárítani 

mi nem tudunk.”

uralkodó a „vegyes tüzelés” 
A Bükk-vidéken fűtéshez felhasznált 
energiahordozók százalékos megoszlása 
(2200 háztartás alapján)

Felfordulás 
Bár a napelemes technológia az elmúlt évtizedekben robbanásszerűen fejlődött, 
az északra tájolt napelemek szakmai hibának számítanak. A rosszul méretezett
tetőfelület miatt a táblák már nem fértek el az elektromosautó-töltő déli
tetőrészén... Itt nem reménykedhetünk sem az energetikai, sem a gazdasági
megtérülésében – utóbbi esetben az EU-adófizetők anyagi hozzájárulásának 
sorsáról van szó

Fotó: Munkácsy Béla
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Tiszta udvar, energiafaló ház
Amíg a téli tüzelő beszerzése is komoly problémát okoz, ne lepődjünk
meg, ha az épületek energetikai felújítására sem nagyon telik. Az általános
állapot elkeserítő, hiszen a lakóépületek több mint felén egyáltalán nincs
homlokzati hőszigetelés. A helyzet nem sokkal jobb a födém esetében
sem, pedig télen a tetőn át szökik el a legtöbb hőenergia. Az idősebbek
közül például sokan a troszkára, azaz a salakból döngölt szigetelésre es-
küsznek, pedig az abban felhalmozódó, folyamatosan sugárzó radioaktív
izotópok komoly egészségügyi kockázatot jelente-
nek, ráadásul hőszigetelő tulajdonsága sem felel
meg korunk követelményeinek. És akkor még nem
is beszéltünk a mindkét világháborút egyaránt át-
vészelt nyílászárók sokaságáról...

A lemaradás óriási, a felújítások üteme oly sze-
rény, hogy 2-300 évre lenne szükség ahhoz, hogy
egy-egy faluban teljesen megújulhasson az épület-
állomány. Ennyi időnk azonban biztosan nincs... 

Az idősebbek közül például sokan 
a troszkára, azaz a salakból döngölt

szigetelésre esküsznek, pedig az abban
felhalmozódó, folyamatosan sugárzó

radioaktív izotópok komoly egészségügyi
kockázatot jelentenek...

Rossz fát tesznek a tűzre!
A fűtőberendezések arzenáljában a régi, vegyestüzelésű kazánok és elavult,
rossz hatékonyságú gázkonvektorok uralkodnak, de a helyi nyelvjárásban
masinának nevezett sparhertekből is szép számmal akad még a falvakban. 

Ugyanakkor aggasztó a tájékozatlanság is, ennek legfőbb jele – a nedves
fával való tüzelés mellett – a hulladékok széles körének szinte általános és
felettébb gyakori elégetése. Az iskolában sajnos nem az efféle kihívásokra
készítik fel a vidéki fiatalokat (sem), ráadásul, ahol sok esetben a minden-
napi megélhetés is kihívásokkal terhelt, ott továbbra is az az elsődleges,
hogy a lakók legalább egy szoba hőmérsékletét 10 °C fölött tartsák, bármi
áron. Sokan nem állnak meg az illegális fakivágásnál, hanem a háztartásban
keletkező szemét tüzelésétől egészen a veszélyes hulladékok tűzre vetéséig
mindent megpróbálnak. Így hamvad el, sűrű mérgező füstöt okádva, a
nedves kerti nyesedék, használt ruha és pelenka, PET-palack, festékesdoboz,
szigetelt kábel – gyakorlatilag minden, ami éghető. Törvényszerű követ-
kezményként pedig enyhébb vagy súlyosabb légúti bántalmakban szenved
majd a család apraja-nagyja, de még a távolabb lakó szomszédság is!

Mennyi az annyi?
Nagyjából ennyi, vagyis 23 Celsius-fok
az elvárt átlagos téli hőmérséklet 
a bükk-vidéki háztartásokban. 
Az átlag jól elfedi a szélsőségeket,
amelyek egyszerre vannak jelen 
a szigeteletlen épületek túlfűtéséből
fakadó energiapazarlás és a kifűtetlen
szobácskákban való több hónapos
didergés révén

Mindent bele!
A jó szemű megfigyelő legalább öt
olyan problémát fedezhet fel a képen, 
ami a hétköznapjaink valós kihívásaira
válaszokat kínáló közoktatással 
– és az energiaszegénység 
feloldásával – elkerülhető lenne

Felemás csomagolás
Az irány már jó – de a korrekt
megvalósításhoz az állam hathatósabb
segítségére lenne szükség. Megfelelő
mértékű és minőségű hőszigeteléssel
meglepően komoly, akár 90% körüli
megtakarítás is elérhető

Fotó: soha tamás Fotó: soha tamás

Fotó: soha tamás

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
MUNKÁCSY BÉLA

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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Ahány ház, annyi szokás
Kiderül azonban az is, hogy egyes körökben a szo-
bák trópusokat idéző téli hőmérséklete egyfajta
presztízskérdés. A környéken nem ritka, hogy bár
egy 12-14 fős család zsúfolódik össze alig 60 m2-
en, a szegénység ellenére a szokás mégis azt diktálja,
hogy 30 °C-ot tartsanak a házban. „Jön a következő
gyerek, ilyenkor kicsit még ráfűtünk a masinával – magyarázza az egyik csa-
ládfő. – A mosakodáshoz használt vizet a sparhelten melegítjük. Baj majd
akkor lesz, ha jönnek a mínuszok és nem tudjuk a közkútról hordani a vizet”
– teszi hozzá. 

A téli hideg több fronton támad. Az egyedül élő idősek az évek során
kénytelenek az egyik szobát föladni a másik után, míg végül csak a konyha
marad, ahol általában a kis kályha mellett kap helyet az ágy. Sokan a tisz-
tálkodást is itt végzik a fagyos fürdőszoba helyett. 

Ancsa néni 23 éve özvegy – ahogyan az utcában lakó asszonyok döntő
többsége, ő is nagyon hamar elveszítette a bányában dolgozó férjét. A ta-
karos kis házban a radiátorok jó része évekkel ezelőtt elfagyott. Ha a lánya
nem küldene pénzt Londonból, a rokkantnyugdíjából nem tudná kifűteni
azt az egyetlen maradék szobát sem, ahová télire visszahúzódik – pedig
csak 15 °C-ot igyekszik tartani. 

A válaszadók többsége szerint 
a fűtéshez felhasznált
energiahordozók ára a saját
jövedelemhez képest magas

„Egy falu – 1 megawatt”
A Bükk-vidéki települések közül 42 közösség úgy döntött, hogy egy olyan LEADER-kezdeménye-
zéshez csatlakozik, amelynek egyik fő célja egy fenntartható energiarendszer létrehozása. Mottójuknak
az „Egy falu, 1 MW” szlogent választották. Ez településenként például kétszáz-háromszáz háztartási
léptékű napelemes projekt megvalósítását jelenti. 

Az elmúlt tíz évben folyamatosan keresték a különböző innovatív megoldásokat, ám terveik egyre
kevésbé találkoztak a központosításra törekvő nemzeti fejlesztési elképzelésekkel. Az utóbbi években
átadott látványos, valóban megawattos nagyságrendű, megújuló energiás beruházások már új európai
forrásoknak köszönhetően valósultak meg. 

Pedig korábban egy „hidrogénfalu” körvonalai is kirajzolódni látszódtak, ahol az energia tárolá-
sában, szállításában és felhasználásában a vízbontásból nyert hidrogén kapott volna főszerepet. Ennek
lett volna központi eleme egy szélturbina, ami mindehhez a villamos energiát szolgáltatta volna. Dá-
niában ezek tízezrével sorakoznak a vidéki tájban, nagyobb testvéreikkel a dán villamosenergia-igény
40–45%-át fedezik évek óta – miközben a legjobb minőségű áramszolgáltatást biztosítják a fogyasz-
tóknak, áramszünetek nélkül. A borsodi vidék ettől még igencsak messze van, és egyre messzebb
kerül, hiszen ahogyan a bükkaranyosi szélturbina sem nagyon dolgozik már, a hazai klímatervek sze-
rint a még meglévő szélturbinákat is lebontják 2030-ig...

A téli hideg több fronton támad. Az egyedül
élő idősek az évek során kénytelenek az

egyik szobát föladni a másik után, míg végül
csak a konyha marad, ahol általában a kis

kályha mellett kap helyet az ágy. 

A múlt és a jövő csatájában a jelen áll vesztésre
Míg a bükk-vidéki elektromosautó-töltők többsége rácsok 
és kerítések mögött várja az arra tévedő e-autósokat, 
a konténeres töltőállomás tárt kapukkal fogad, 
hogy fosszilis üzemanyagot vételezzünk

Ékszerdoboz
A csodás fekvésű Bükk-vidékre, így a képen látható
Tibolddarócra pazar borospincéi miatt is érdemes ellátogatni.
Ám az aggasztó elöregedés és az elvándorlás itt is probléma.
Ahol nem, ott a roma integráció megoldatlan kihívásaival, 
így az országos átlagnál 40 százalékkal magasabb
munkanélküliséggel kellene végre valamit kezdeni

Fotó: csontos csaba Fotók: csontos csaba
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Füstmentes jövő?
Tibolddarócon az éppen aktuális faluvezetés sok
éve próbálozik, hogy a napelemek alkalmazásával
csökkenjenek az intézményeik üzemeltetési költ-
ségei. Sikerrel, ráadásul a vállalkozók is léptek
ebbe az irányba, és szinte ezzel egy időben vett
lendületet e fejlesztési irány a családi házak ese-
tében, így ma már tucatnyi háztartási léptékű
(3–5 kW-os) rendszer működik a településen. 

A napelemek mellé sokan társítanak olyan fűtési megoldást, ami elekt-
romos árammal működik. Több család villanykazánnal vagy infrapanellel
fűt, ám az ezeknél sokszorosan hatékonyabb hőszivattyúk is megjelentek.

Tibolddarócon a tisztább jövő reménysugarai már meg-megcsillannak,
de vajon mit remélhetnek a perifériára szorult bükk-vidéki falvak? A hé-
vízforrásokban és tűzifában gazdag vidék jó fejlesztési lehetőségekkel ren-
delkezik, sőt – a természetvédelmi korlátokra is figyelemmel – a napenergia
alkalmazására is komoly lehetőség kínálkozik. Ráadásul sok helyütt kife-
jezetten ideálisak az adottságok faluléptékű, korszerű távhőrendszerek ki-
alakítására, akár valamiféle együttműködésben is.

A helyiek viszont meglepődnek: „Ebben a faluban távhő? Amikor az
orosz tankok is elakadnának, akkora kátyúk vannak az utakon? Na ne vic-
celjen!” Ám van ellentétes vélemény is: „A városokban szidják a távhőt. Mi
itt, faluhelyen mit meg nem adnánk érte, ha hazatérve nem a jéghideg házba
kellene belépni! Állandóan hasogatni, begyújtani, majd a végén a hamuzással
koszolni. Ráadásul nagy hidegben napi három furik (talicska) fa sem elég...” 

Az európai gyakorlat is azt mutatja, hogy a
távhőrendszerekkel lehet a leghatékonyabban,
leginkább környezetkímélő módon biztosítani a
szükséges hőenergiát. A dániai Vojensben járva
nemrégiben meglátogattuk a település napkollektoros
hibrid távhőrendszerét, ahol a nyáron termelt hő-
energiát egészen a fűtési szezonig képesek eltárolni.
„Az 5 éve működő rendszerről szinte mindenkinek
pozitív a véleménye, mert helyben teremt munkahelyet,
megszünteti a település energiakiszolgáltatottságát és
csökkenti a légszennyezést. De a legfőbb előnye, hogy
nincs ennél olcsóbb fűtési megoldás” – mondja egy
helyi kolléga. 

Magyar fülnek meglepő lehet ez az állítás, hi-
szen Dánia nem feltétlenül a napfény hazája – de
úgy tűnik, hogy efféle konvenciók nem akadá-
lyozzák meg a dán mérnököket a technológia-
fejlesztésben. Ausztriában pedig a magyar határ
szomszédságában található, Bükk-vidékhez ha-
sonló adottságú, güssingi központú ökoEnergie-
land az egyik fő terepe ennek, ahol a napenergiát
szinte minden településen alkalmazzák távhőbiz-
tosításra.

„A városokban szidják a távhőt. Mi itt,
faluhelyen mit meg nem adnánk érte, ha
hazatérve nem a jéghideg házba kellene

belépni! Állandóan hasogatni, begyújtani,
majd a végén a hamuzással koszolni.

Ráadásul nagy hidegben napi három furik
(talicska) fa sem elég...” 

Lomtár
Nem ígér sok jót a kerítés mögött 
a fűtési szezonra felhalmozott
bontási hulladék. Sokan nem tudják –
vagy nem mindenkit zavar –, hogy 
a kezelt, lakkozott fa- és műanyag
hulladék égetésével rákkeltő gázok
kerülnek abba a légtérbe, amit
családtagjainkkal és szomszédainkkal
együtt belélegzünk...

Az idő szalad, a tűzhely marad 
A legendás salgótarjáni
teatűzhelyekből is működnek errefelé
még szép számmal. A felhasználók
érzései szerint nagyobb meleget adnak,
mint a modernebb készülékek. 
Ezt objektív mérésekkel meg sem
próbáltuk igazolni...

Fotó: Munkácsy Béla Fotó: soha tamás

HARCBAN AZ ENERGIASZEGÉNYSÉGGEL
XXXVII .  ÉVFOLYAM 336. lapszám

69



# VÁ LT O Z Á S  # I G É N Y  # A D A T O K

70 HARCBAN AZ ENERGIASZEGÉNYSÉGGEL
A FÖLDGÖMB 2019. őszi tematikus szám

Kitartás
Utolsó bükki programunkról hazaindulva már csak
egy tankolás miatt kell megtorpannunk. Még sze-
rencse, hogy nem e-autóval, hanem csak hibriddel
utazunk: komolyan törheti a fejét, aki akkumulá-
toros járgánnyal tervezi bejárni a környéket. A töl-
tőállomások többségére a nyilvános adatbázisokban
sem lehet rálelni. 

Gyökeres változásokra van tehát szükség, és nemcsak az autózásban
vagy a fűtésben! Reménykedésre leginkább az itt élő emberek élni akarása,
gondolkodásuk pozitív alapállása ad okot. Még most is a fülünkben
cseng a Sályon élő 82 éves Dina néni válasza, amikor megkérdeztük
tőle, hogy miképpen lehet a fatüzeléssel járó kellemetlenségeket és fizikai
munkát ebben a korban bírni: „Három csavar van a gerincemben. De
gyerekek, ezzel nem lehet megállni, ezt csinálni kell, hiszen benne van
a véremben.”

Gyökeres változásokra van tehát szükség, és
nemcsak az autózásban vagy a fűtésben!

Reménykedésre leginkább az itt élő emberek
élni akarása, gondolkodásuk pozitív

alapállása ad okot.

Masinacsoda 
A helyiek által masinának nevezett
sparheltek sok család életében még mindig
központi szerepet töltenek be, 
hiszen a fűtés mellett a főzésben 
és a sütésben is nagy hasznukat veszik

Fotó: Munkácsy Béla

munkácsy béla
geográfus, okleveles
környezetmenedzser, 
az ELTE Környezet- és
Tájföldrajzi Tan-
székének adjunktusa
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egy háztól házig hosszútúrát
terveztünk. Indulás előtt rá-
nézve a hegyi előrejelzésekre
kiderült, hogy a nyár következő
hetén 0 °C és 30 cm friss hó
várható, így a hosszú levelezé-
sekkel előkészített túra bukott.
A másnapi indulás egyéjszakás
újratervezést igényelt...! 

Némi segítséggel hamar rátaláltunk
az Adria partvidékén húzódó Di-
nári-hegyvidéken végighaladó Via
Dinaricára. Az 1340 km hosszú
túra 45 szakaszból áll, és több mint
100, a nemzeti hegymászó-szövet-
ségek által fenntartott menedékház
áll mellette. Így hát Horvátországot
vettük célba, de itthon merőben

érthetetlen módon nem elsősorban
a tengerpartot... 

A hosszú távú túra horvátországi
szakasza számos igen látványos, ne-
vezetes, védett területet érint: áthalad
például az Északi-Velebit, a Paklenica
és a Biokovo Nemzeti Parkokon.
De tapasztalataink szerint a nemzeti
parkok közötti szakaszok is szinte

Nem ide indultunk... Első
hosszú, családi magashegyi
túránkat az ausztriai Stubai-
Alpokba terveztük. Itt egy-
mástól 5–10 km-re találhatók
a teljes ellátással felszerelt
menedékházak, így az 5 éves
Domával és a majd’ 9 éves
Alexszel kevés felszereléssel

Via Dinarica!

érintetlen terepen futnak. A Diná-
ri-hegyvidék nehezen járható karszt-
fennsíkjának dolinái, víznyelői és
szirtjei távol tartották az erdőgaz-
dálkodást, ezért Európában páratlan,
nagy kiterjedésű, sok helyen érin-
tetlen bükkösök és fenyvesek talál-
hatók errefelé. A vízzel és infra-
sruktúrával jól ellátott stubai túra

helyett egy vízszegény, étkezést nem
biztosító menedékházakkal ellátott
terepen indultunk kisgyerekes me-
netre. Ám az még az éjszakai újra-
tervezésnél feltűnt, hogy a megcélzott
menedékházak neves, kortárs horvát
építészekhez (is) kötődnek – jólesően
egyszerű modernségükkel azonnal
a karsztra csábítottak.

Menedékház?  
Épített ösvényen
A Dinári-hegyvidék vad karsztján
egyáltalán nem egyszerű a haladás.
Kivéve, ha jó nyomvonal-vezetésű,
aprólékosan rakott ösvény készül. 
Enélkül  reménytelen lenne 
az előrejutás a rendkívül tagolt
felszínen

Szöveg és fénykép: Gulyás Attila–Kravalik Zsuzsa
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virágos rétekre fut ki. Aki szereti a
málnát, itt a helye! Augusztus kö-
zepén megehetetlenül sok van be-
lőle az erdők nyiladékaiban és a
karrmezők árkaiban!

Kora délután érünk az igazi,
hegyi szellemű menedékházhoz:
egész évben nyitott, ingyenes,
8-10 ember tud benne aludni a
hálózsákjában. A tetőről gyűjtött
vizet egy, a házban található cisz-

ternába vezetik, ahonnan vödörrel
emelhető ki. Mivel drága kincs –
tablettás tisztítás után –, csak ivásra
és főzésre szabad használni. Épp
nincs is sok belőle. Számolni kell
vele, hogy az idény végére kifogy-
hat. A terasz és a ház melletti kőből
épült mellékhelyiség a fenyőkkel
csipkézett, mély karsztvölgyek fe-
letti magas minőségű naplemente
szemlélőhelye. 

Rossijevo-menedékház
Az Északi-Velebit Nemzeti Park
bejáratától 10 km-re, a Zavižan
csúcs alatti menedékház parko-
lójától indulunk, és célunk az
1600 méteren, egy sziklafal tövé-
ben található Rossijevo-menedék-
ház (belsőépítész Ivan Juretić). 

Hazánk fiának (legalábbis ne-
kem) Horvátországról a napsü-
tötte, meleg, párás, kopár, fekete-
fenyőkkel beültetett, turistákkal

zsúfolt adriai tengerpart és sziget-
világ jut az eszébe. A Horvát Tu-
risztikai Szövetség szerint tavaly
19,7 millió turista 110 millió ven-
dégéjszakát töltött az országban,
ebből a magyarok 3 miliót. Ehhez
képest a hegyekben, 10 kilomé-
terre a tengerparttól, szinte senkivel
sem találkozunk. Erre már a Szö-
vetség is rájött, és stratégiai tervé-
ben a „tenger és Nap” miatt érkező

hívják. Első, 57 kilométeres sza-
kasza 1930 és 1933 között Ante
Premužić erdőmérnök és lelkes
túrázó irányításáva és hihetetlen
munkával épült – a nagy gazdasági
világválság idején, amikor az USA
nemzeti parkjainak infrastruktú-
rája is megszületett! 

Az összefüggő erdőkből az út
helyenként pengeéles kőcsipkékkel
szegélyezett karrmezőkre vagy vad-

vendégeket az ország más részeinek
a látogatására is próbálja rávenni. 

Addig is, fent, a hegyen a
bükkfák alatt, 22 °C-os, szellős
félárnyékban jó tempóban tu-
dunk gyalogolni, mert a jelzés a
durva, tagolt, töbrökkel tarkított
terepen komoly munkával, kőből
szintbe rakott, két ember széles
úton halad. A 145 kilométeres ve-
lebiti szakaszt Premužić-ösvénynek

Sziklabástyák alatt
Mészkőből emelt  menedék 
a mészkőfalak lábához simulva. 
Nem kérked a méretével, célszerű,
ráadásul ingyenesen használható

Egyszerű, funkcionális
Minden van, ami egy menedékbe kell,
strapabíró, egyszerű formában,
Mivel a hely korlátozott, hatékony
és modern kihasználása Ivan Juretić
alapvető belsőépítészi tervezői
feladata volt

Mellékhelyiség
– Nem mellékesen kiváló
panorámával jutalmazza 
az elmélkedni (is) érkezőket.  
A mindig sürgető odaút 
nyaktörőjellegét itt is épített
ösvény enyhíti
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A ház két nagy töbör közötti
gerincen ül. A kompakt és szép
tervezés bagatellje. Hivatalosan
tán 6 ember aludhat a belül fa-
borítású, praktikusan padból
ággyá origamizható bútorokkal,
kályhával, napelemes szivattyú-
val, mosogatóval és LED-vilá-
gítással felszerelt házikóban. Ez
is egész évben nyitva, ingyenes

Zdrilo-menedékház
50 km-rel délebbre, a Baške Oštarije
nevű, egyszerű hegyi turistaszállótól
az  Ivan Juretić tervezte, 1040 mé-
teren található, 2016-ban épített
menedékházhoz túrázunk. Mivel
délebbre vagyunk, a terep is szára-
zabb. Itt a bükkösök már kicsit
ritkásabbak, gyakran foltokat al-
kotnak, de azért sokat lehet ár-
nyékban haladni. 

és a tenger felé néz. Egyetlen
szépséghibája, hogy a mellék-
helyiséget a környék tetszőleges
távolságban elhelyezkedő bokrai
képezik. A ház felett található
az 1165 méteres Ždrilski Kuk,
amire 20 perces mászással lehet
feljutni, és ezt érdemes a nap-
lementéhez igazítani.

Karsztvidéki kalyiba
A turistaforgalomra méretezett
kialakítás, tájba illő forma, 
jó és környezetbarát anyagok,
valamint a kiváló elhelyezkedés 
a záloga, hogy önálló vonzerővé is
váljon az útvonaltervezés során

Magashegyi album
Menedékház-épülési képregény is 
tartozik a házhoz. Bár az épület 
nem nagy, itt, mindentől jó messze, 
komoly  szervezést igényelt az építkezés.
Mindezt látva, a berendezésére is
fokozottan ügyelünk

Meleg beltér
Nem szauna, hanem 
a kívülről-belülről Ivan
Juretić tervezte menedék
hívogató belsője. Otthonos,
felhasználóbarát,
ellenálló
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gulyás attila
neurobiológus
kravalik zsuzsa
szociológus, 
városkutató

Toni Roso-menedékház
Ezután a Makarskai Riviéra fölé
1000 méternél is nagyobb falakkal
tornyosuló, a tetőrészén víznye-
lőkkel szélsőségesen átlyuggatott
Biokovo-hegység 1370 méteren
fekvő menedékébe igyekszünk. 

A tengerpartról egészen a leg-
magasabb csúcsig, az 1762 m-es
Sveti Jureig egy nevezetes, ám
gyenge idegzetűeknek nem aján-
lott, egy autó széles (ezért rend-
szeres kitérőkkel tarkított, azonban
alkalmanként tolatást igénylő),
hajtűkanyarokkal bőségesen el-
látott autóút vezet fel. Szakadékok
szélén, töbörsorok között, szik-
lafalak oldalában haladunk, először
autóval, aztán gyalog. A töbrök
aljában valaha kemény munkával
épített, mostanra gyakran gyo-

mosodó veteményeskertek mu-
tatják, hogyan próbáltak az itt
élők az idők folyamán megélni e
vízszegény, zord terepen. 

A menedék a Makarskáig
leszakadó, 1300 méteres hegyfal
peremén ül. Mivel a tengerpartról
a kiváló kilátás miatt komoly a
látogatottsága, itt napközben a
helyi hegymászóklub által delegált
felvigyázó őrködik (a hegyimentők
által „öngyilkos cseheknek” ne-
vezett embertípus nagyarányú
előfordulása miatt, hiszen meg-
lepően sokan jönnek szandálban,
strandfelszerelésben magashegyi
körülmények közé...). Összessé-
gében 100 kunát kell fizetni a
házban alvásért: cserébe felszerelt
konyha vár gázzal és vízzel. Sok

a hely, tán 30 ember is megszáll-
hat, igazi, öreg menedékház, meg-
felelő hangulattal. Aki pedig a
millió csillagos, nagy teraszon
akar aludni, alant a tengerrel, an-
nak nem kell fizetnie.

A Via Dinarica és a hegyi szo-
lidaritást idéző menedékházai nagy
felfedezésnek bizonyultak. Az északi
rész Magyarországról pár óra alatt
elérhető, nyáron hihetetlenül jó
az időjárása, a természet pedig szé-
pen megőrzött.

Maximális kígyózás
Kígyókban és skorpiókban nincs hiány 
a Biokovóban (sem), de itt járművel is
magasra juthatunk – egy vad
szerpentinautózás árán. 
A gyalogtúrázás is kihívásokkal teli: 
a fennsíkot szinte teljesen beterítik 
a víznyelők, a kirándulások főként
ezek peremén vezetnek



volról laposnak tűnő, apró földdarab
egyre inkább alakot ölt. A tenger
sötétkék vize felett smaragdszínű
erdőkkel borított
hegyvidék tölti be a
láthatárt, meredek
falú völgyeire mély
árnyékokat fest a
késő délutáni Nap.
„Úszó Alpoknak” is szokás nevezni
a szigetet – első ránézésre nem
alaptalanul. 

Egy aprócska város, Miyanoura
fényei fogadják a kikötőbe lomhán

beúszó kompot, amely mintha egye-
nesen a hegyek falának tartana. Ke-
vesen szállnak partra – a jellemzően

belföldi, bakancsos turisták többsége
inkább a légi közlekedést választja.
(Már aki elvetődik ide – Jakusima
szigetére –, amely manapság is job-
bára a világ végének látszik...)

Jakusima Japán egyik legtermésze-
tesebb állapotú nemzeti parkját
rejti, amelynek belső része a mai
napig feltáratlan vadon. (A felületes
szemlélőnek szinte az egész sziget
vadonnak tűnhet…)

A sziget nagyjából kör alakú,
területe 504 km2 – azaz né-
mileg kisebb, mint a Bör-
zsöny. Vulkáni eredetű szom-
szédjaitól eltérően főként grá-
nitból épül fel. Legmagasabb
pontja a Miyanoura Dake
(1936 m), melyen kívül még
csaknem negyven csúcs nyúlik
1000 m fölé. Japán trópusi területei
felé haladva itt lehet télen utoljára
hóval találkozni, így a hidegtűrő,
mérsékelt övi fajok egy részének
elterjedése is ezeken az ormokon
ér véget. A mély völgyekkel tagolt
hegyvidék nehezen járható, ezért
a közlekedés leginkább a parton
körbefutó aszfaltútra korlátozódik.

Különös hegyvidék emelkedik a
tenger fölé a japán főszigettől,
Kyushutól délre, melyet nehezen
járható, sötét vadon borít. A Ja-
pánról kialakult sztereotípiáktól
merőben eltérő világ egyre több
turistát vonz, ami a szigetnek ál-
dás és átok is egyszerre

négyórás tengeri út, amely a
Kyushu-sziget déli részén mé-
lyen benyúló Kagosimai-öböl-
ből indult, hamarosan véget

ér. A horizonton felbukkanó, tá-
A

Japán misztikus vadonja
Szöveg és fénykép: Gálhidy László

A földdarab belseje lakatlan: ma-
gaslatait a régi időkben kizárólag
az istenekkel való találkozás céljából
keresték fel a falvak lakói…

A sziget a 30. szélességi körön,
Japán nedves szubtrópusi térségében
fekszik. A „nedves” jelzőt ezen a

helyen szó szerint kell érteni: a
partvidéken 4000 mm körüli éves
csapadék hullik, ám a hegyoldala-
kon már elérheti a 10 000 mm-t
is! Jakusima ezzel a világ leginkább
esőáztatta helyei közé tartozik – a
Hawaii-szigetek, a Kamerun-hegy
vagy a Himalája délkeleti előterének
néhány sártól csöpögő völgyével

osztozva a dicsőségben… Robajló
vízesések éppúgy fémjelzik e viszo-
nyokat, mint a földcsuszamlások. 

Az élővilág sajátos elegye a mér-
sékelt égövinek és a szubtrópusinak.
Életföldrajzi szempontból is határ-
helyzetű a sziget, mivel a déli elő-

terében találkozik egymással
a palearktikus és az indo-
maláj birodalom – jellegzetes
és különleges fajaik kevere-
désével.

A tengerparton – egyik
legészakibb előfordulásként
– megjelennek a mangro-

vefajok és a fojtófügék – mindkét
életforma főként a trópusokra jel-
lemző, míg a hegytetőket a törpe
bambuszfajok és rododendronok
alkotta alhavasi törpecserjés borítja.
A hegyek növényzetének nagy tö-
megét a fa- és cserjefajok pazar
változatosságát felvonultató ba-
bérerdők, valamint a japáncip-
rusok misztikus erdei teszik ki –
számos, csak itt előforduló benn-
szülött fajjal.

A sziget két nagy testű, ikonikus
gerinces állata, a szikaszarvas és a
japán makákó helyi alfajai is az
élővilág kettősségét – észak és dél
találkozását – szimbolizálják. Ki-
fejezetten érdekes a szarvasokat és
a majmokat néha közös csopor-
tokban látni, amint békésen hű-
sölnek az árnyékban, az ember je-
lenlétével alig törődve. 

A turisták másik nagy kedvence
az álcserepes teknős, amelynek vi-
lágszinten is kiemelkedő jelentőségű
tojásrakó helye a sziget. Éjszaka,
teljes csendben vezetett túrák ke-
retében lehet megfigyelni, amint a
vízből kimászó, több száz kilós
nőstény lerakja tojásait a tengerparti
homokba.

A partvidéken 4000 mm körüli éves
csapadék hullik, ám a hegyoldalakon

már elérheti a 10 000 mm-t is!
Jakusima ezzel a világ leginkább
esőáztatta helyei közé tartozik. 

Jakusima  

„Úszó Alpoknak” is szokás nevezni 
a szigetet – első ránézésre nem

alaptalanul. 

A mérsékelt övezet határán

Majmok a szigeten
A kíváncsi makákók a sziget erdeiben
mindenütt előfordulnak 
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hasonlóval leginkább csak a Csen-
des-óceán túloldalán, a tengerparti
mamutfenyők birodalmában ta-

lálkozunk. Jakusima óriásciprusai
is többnyire egyenként, állva hal-
nak meg – lassan omlanak össze,
akár valamiféle ősi épület. Az

összeroskadt, félig leomlott holt-
famaradványon különféle fák és
cserjék magjai csíráznak ki, ame-

lyek versenyt növekednek a
ciprus tuskósarjaival. Idővel
kígyózó gyökerekkel körbe-
fogott, burjánzó kis erdőszi-
get jön létre a kidőlt fa „rom-
jain”, amelyet a bőséges eső
és magas páratartalom vastag,
zöld moharéteggel borít.
Gyakran a japánciprus sarja
kerül ki győztesen, teljesen

benőve, alapnak használva az ere-
deti tuskót, míg végül elődjéhez
hasonlóan az erdő többi lakója
fölé tornyosul.

Erdővidék
A sokszor csak teleknyi széles, la-
kott tengerparti sáv, a kertek, tea-
és banánültetvények mögött azon-
nal kezdődik az erdő. Hosszan ka-
nyargó völgy végén nyílik a Jaku-
sima Nemzeti Park egyik bejárata:
érdemes korán érkezni, ha el akar-
juk érni a látnivalókat, és még vi-
lágosban szeretnénk ki keveredni
a rengetegből...

A fényes levelű cserjékkel, ka-
méliákkal és teafélékkel is színe-
sített, babérlombú erdők öve fölött
– nagyjából 800–1000 m ma-
gasságban – jelenik meg a japán
táj egyik legmarkánsabb eleme, a
japáncipruserdő. A mamutfenyő-
vel közeli rokonságban álló, arra
vöröses kérgével messziről is em-
lékeztető japánciprus, más néven

„szugifenyő” (Cryptomeria japo-
nica) a japán faépítészet fontos
alapanyaga. Az ország nagy részén
leginkább egykorú, gazda-
sági erdők formájában ta-
lálkozunk velük – vagy épp
a sintoista szentélyek kerti
díszeiként. Jakusimán vi-
szont még akadnak belőle
őserdők is.

Az esőáztatta japáncip-
ruserdők bámulatos forma-
világúak. A 3-4 méter át-
mérőt is elérő – a helyiek által
„jakusuginak” nevezett – faóriások
jelenléte olyan eleme az erdődi-
namikai folyamatoknak, amihez

Jakusima óriásciprusai is többnyire
egyenként, állva halnak meg – lassan
omlanak össze, akár valamiféle ősi

épület. Az összeroskadt, félig
leomlott holtfamaradványon

különféle fák és cserjék magjai
csíráznak ki.

Mesebeli erdő
Egymással birkózó gyökerek és ágak: 
az összeomló,  idős fák maradványain
megindul a fényért folyó verseny

Vízbőség
Jakusima számos vízesésének 
egyike, a híres Ohko-no-taki 
88 méter magasból zúdul alá

A sűrűben
az egészen apróktól 
a fatermetűekig Mintegy 300 páfrányfaj
fordul elő a szigeten
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FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
GÁLHIDY LÁSZLÓ

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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egyik szimbóluma előtt – amely
nem lehet más, mint egy ősöreg
japánciprus: Dzsómon-Szu-
gi. Korát a belsejében lévő
üreg miatt nem tudják pon-
tosan meghatározni, de az
óvatos becslések szerint is
legalább 2000 éves. Vaskos
törzsének átmérője 5,2 m,
térfogatát 300 m3-re becsü-
lik, ami Japánban a dobogó
második fokához elég. (A rekorder
egy szentként tisztelt kámforfa

Honshu szigetén.) 25 méterével
nem túl magas, ami a tájfunok

szelekciós hatásával magyarázható
– sudár termetű fáknak 1300 m

magasságban, széltépte hegyoldalon
már nincs helye. Csak 1968-ban

bukkantak rá, és felfedezése
nagy lökést adott az erdőség
teljes védelméhez. Dzsómon-
Szugit nem szabad megkö-
zelíteni: gyökérzónájának ta-
laját okkal védik a bakan-
csok okozta tömörödéstől
– csak két, jókora alapterü-
letű, fából épített platform-

ról lehet szemügyre venni a zö-
mök óriást… 

Fakitermeléstől a természetvédelemig
mentek az erdőbe – ám a sziget
belseje érintetlen vadon maradt.
A 17. század elején azonban a feu-
dális adózási kötelezettségek nyo-
mása alá került a térség is – a helyi
istenek kiengesztelése után – el-
kezdődött a fakitermelés. 

Hamar kiderült, hogy az itteni
ciprus fája – a rendkívül csapadékos
klíma miatt – magas gyantatartal-
mú, ezért kiválóan alkalmas tetőfedő
zsindelyek készítésére. A kemény
terepviszonyok között különösen

nehéz fizikai munkát jelentő iparág
jó 300 évig működött a szigeten.
Utolsó nagy fellendülését az
1950-es években a motorfűrész
megjelenése hozta. Ez sok matu-
zsálemi korú, addig megkímélt ja-
kuszugi számára hozta el a végórát.
1970-ben, a turizmus beindulá-
sával azonban végérvénesen be-
zártak a fűrésztelepek. 

Elhagyva a vaspályát, újra a
gerincek felé vesszük az irányt,
hogy lerójuk tiszteletünket a sziget

Dzsómon-Szugi korát a belsejében
lévő üreg miatt nem tudják pontosan
meghatározni, de az óvatos becslések
szerint is legalább 2000 éves. Vaskos
törzsének átmérője 5,2 m, térfogatát

300 m3-re becsülik.

Keskeny nyomtávú sínpár halad a
völgy oldalában – a talpfákra erő-
sített, bordákkal ellátott pallósorral
kényelmes turistaúttá alakítva. Ha
mégoly ártalmatlannak tűnik is a
vaspálya új szerepében, érdemes
emlékezni, hogy mire használták
eredetileg. Ahol ilyet látunk, ott a
tömeges, ipari célú fakitermelés
„aranykora” köszön vissza.

Jakusima főként halászatból
élő lakói a középkor végéig csak
saját célra, épületfáért, tűzifáért

Hasznosításváltás
itt már nem érkezik szerelvény:
erdészeti vasút maradványai 
– turistaúttá alakítva
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gálhidy lászló
Biológus, erdőökológus.
2006 óta a WWF 
Magyarország erdő-
védelmi programvezetője

A következő ezer év
A klímaváltozás mindenhová be-
épülő, szerteágazó következményei
miatt aligha látjuk, hogy mi lesz
az itteni erdők sorsa. Közben
pedig egyre többen kíváncsiak
Japán egyik utolsó vadonjára,
a rajzfilmek hátterét is adó,
misztikus történetek erdei at-
moszférájára. Ma a növekvő
turizmus terhelése jelenti a
legfőbb veszélyt, amit válto-
zatos módszerrel igyekeznek
elhárítani. Az esős időben pata-
kokká váló, komoly eróziót okozó
gyalogosösvényeket például desz-
kajárdákkal, falépcsőkkel stabili-
zálják. A látogatókat néhány kie-
melt pontra irányítva is igyekeznek
megóvni a vadon belsejét. (Szeme-
teléstől ugyanakkor a leglátogatot-

tabb helyeken sem kell tartani –
ez a tevékenység teljesen idegen a
japán kultúrától…) 

A nemzetközi gyakorlatot kö-
vetve a park különféle zónákból
áll, amelyek kezelése más-más el-
vek szerint történik. Minimális el-
várás például, hogy legyen olyan
ún. magterület, ahol háborítatlan-
ságot biztosítanak az élővilágnak. 

Bár nem tudjuk, hogy a klí-

maváltozás miként alakítja majd
át az erdőket, abban biztosak le-
hetünk, hogy az évszázadok óta

tartó fakitermelés terheitől
megszabadulva nagymér-
tékben nőhet az ellenálló
képességük. 

Egy szikláról végigte-
kintve Jakusima élettől
pezsgő, régi-új vadonjain,
egyértelműnek látszik, hogy
„nemkiaknázni” – ez a ter-

mészetvédelem egyik hagyomá-
nyos, de ma is alapvető útja.

A látogatókat néhány kiemelt pontra
irányítva is igyekeznek megóvni a va-
don belsejét. (Szemeteléstől ugyanak-
kor a leglátogatottabb helyeken sem

kell tartani – ez a tevékenység teljesen
idegen a japán kultúrától…) 

Épített ösvényen
A masszív falépcső nemcsak 
az eróziótól védi az ösvényt, 
de az idősebb túrázóknak is érdemi 
segítséget jelent
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a földgömb Együttműködő partnerei

z Our Moon és a Roboticscope kate-
góriák 1. díját vehette át Francsics
László A Földgömb rovatvezetője
az Insight Astronomy Photographer

of the Year díjkiosztó gáláján a greenwich-i
National Maritime Museumban, 2019. szep-
tember 12-én. Az Év Asztrofotóját a 8 fő
kategória győztes fotóiból választják ki.
A 10 000 fontos fődíjat 11 év után
először ítélték oda magyar pályázónak.
Francsics László az Into the Shadow című,
január 21-i teljes holdfogyatkozást ábrázoló
felvétele lett az Overall Winner!

Az Insgiht Astronomy Photographer
jelenleg a világ legnagyobb asztrofotográfiai
díja, melyet nagyszabású kiállítás is kísér.
Érdekesség, hogy idén 5 magyar fotós
összesen 9 fotója (ami rekordnak számít)
szerepelt a döntőben, valamint a pályázók
munkáit magában foglaló könyvben is.
Gratulálunk! 

A

A HOLDFOGYATKOZÁS 
MINDENEKFELETT!
A FŐDÍJAT ASZTROFOTÓ ROVATUNK 
VEZETŐJE NYERTE 

CSILLAG-KÉPEK, 2019 
Országos Asztrofotó 
Kiállítás
több mint 50 magyar asztro-
fotós 100 különleges felvételén
keresztül kalauzolja a látogatót
Földünk éjszakai tájaitól a
Naprendszer égitestjein át a
Tejút titokzatos világába, és
azon is túl: a kozmikus végtelen
extragalaxisai közé. A kiállí-
táson megtekinthetőek a csil-
lagos ég legnívósabb hazai fo-
tósainak munkái és az idei
nemzetközi Év Asztrofotósa-
díj győztes fotói is.

A kiállítás október 5-től 
november 3-ig tekinthető
meg a Magyar Természet-
tudományi Múzeumban.
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