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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat diák-cikkpályáza-
tot hirdet testvérlapunk, a Természet Világa tudományos is-
meretterjesztő folyóirat diákmellékletébe. A pályázaton in-
dulhat bármely középfokú iskolában a 2019/2020-as tanév-
ben tanuló vagy végző diák, határainkon belülről és túlról. 
Pályázati kategóriák:
- Természettudományos múltunk felkutatása és a 

kultúra egysége
- Önálló kutatások, elméleti összegzések
- Matematika, informatika és applikáció-innováció
- Egészségtudomány
Választható műfajok mind a négy kategóriában:
- Ismeretterjesztő, olvasmányos formában megírt 

cikk vagy esszé (minimum 8 ezer, maximum 
20 ezer karakter terjedelemben, minimum 5 db 
illusztrációval)

- Ismeretterjesztő interjú (minimum 8 ezer, maximum 
12 ezer karakter terjedelemben, minimum 5 db 
illusztrációval)

- Ismeretterjesztő fotósorozat, minimum 10 maximum 
20 db fényképpel, minden képhez 1-3 mondatos 
képaláírással valamint rövid (1000-3000 karakter 
terjedelmű) bevezető írással

A diákpályázat célja, hogy a pályaművek tartalmát a 
természettudományok iránt érdeklődő, de a témában 
nem járatos olvasók is megértsék. A pályamunkák végén 
kérjük a felhasznált irodalmat és forrásmunkákat meg-
jelölni. A szó szerinti idézetek forrásának fel nem 
tüntetése etikai vétség. Pályázni csak másutt még nem 
publikált pályamunkákkal lehet.

A pályázatot elektronikusan kérjük feltölteni a 
Természet Világa megújult honlapjára. A pályázat be-
nyújtásának további formai követelményei és tudnivalói 
a Természet Világa diákmellékletében közzétett ver-
senyszabályzatban, valamint a honlapon (https://termvil.hu/
diakpalyazat/) is megtalálhatók.

A pályaművek benyújtásának határideje 2020. január 6. 
Díjazás
A pályázatokat minden kategóriában és minden műfaj-
ban külön értékeli a zsűri, a díjazás pénzjutalom mind 
a pályázó diákok, mind felkészítő tanáraik számára. 
Pályázatunk elsősorban egyéni alkotói felhívás, több-
szerzős pályamunkák esetén a díjak és egyéb juttatások 
megoszlanak a társzerzők között. (Tájékoztatásul: 
az előző évben a pénzjutalmak 30 000-75 000 Ft 
között alakultak.)

A pályaművek elbírálására 2020 márciusában kerül sor, 
a díjakat diákkonferencia keretében adjuk át 2020 tavaszán.

 SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: A majmok is szeretik az alkoholt 
de csak mértékkel... című cikkünkhöz. 

 (Jim Bowen felvétele)
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úgy bontják le a levelek anyagait, 
hogy nem termelnek a hangyák szá-
mára elfogyasztható szöveteket, sőt 
esetenként maguk is kórokozók, így 
jelenlétük kifejezetten veszélyes a 
hangyák, illetve termesztett gombáik 
számára. Más esetekben a patogének 
magukat a termesztett gombákat tá-
madják, elpusztítva a termést.

Az evolúció azonban a hangyakerté-
szek segítségére sietett, és olyan gom-
baölő szert fejlesztett ki, amelyre, úgy 
tűnik, a parazitáknak nincs válaszuk. 
Massimiliano Marvasi, a Firenzei Egye-
tem mikrobiológusa az antibiotikum-
rezisztencia kialakulását kutatja. A mun-
ka jelentőségét talán nem is kell hang-
súlyozni, de a továbblépés iránya nem 
egyértelmű, és a világ számos kutató-
csoportja egyhelyben toporog. Egyre 
nyilvánvalóbbá kezd válni, hogy para-
digmaváltásra van szükség az antibioti-
kum-kutatásban, mert a hagyományos 
módszerek lassan, de biztosan lema-
radnak a baktériumok ellen folytatott 
evolúciós fegyverkezési versenyben.

Emiatt is lenyűgöző, hogy azok a 
hangyák – és legalább 240 fajt isme-
rünk közülük –, amelyek föld alatti 
üregekben termesztenek gombákat, 
olyan hatásos vegyi anyagokat használ-
nak a patogén gombák semlegesítésére, 
amely ellen a kórokozók nem képesek 
rezisztenciát kialakítani. Valójában nem 
is a hangyák termelik ezen anyagokat, 
hanem a testükön élő „barátságos” bak-
tériumok. Marvasi és munkatársainak a 
Trends in Ecology and Evolution (TREE) 
folyóiratban megjelent tanulmánya sze-
rint e rendszer modellként szolgálhat az 
új típusú antibakteriális szerek, és azok 
felhasználási módja számára.

A vizsgált hangyák legfőbb ellensé-
ge az Escovopsis nevű patogén gomba, 
amely verseng a rovarokkal a termesz-
tett gombáért (amelyet ugyanolyan szí-
vesen fogyaszt, mint a hangyalárvák). 

Hangyák által fejlesztett 
antibiotikumok

Sajnos van miből válogatnunk, 
ha az emberiségre leselkedő leg-
újabb kori veszélyeket akarjuk 
rangsorolni. A környezetkárosí-
tás, az ember okozta klímaválto-
zás közvetett módon százmilliók 
életminőségét fogja rontani, de 

van olyan közegészségügyi probléma 
(bár talán a krízis kifejezés jobban leír-
ná a helyzet súlyosságát), amely sokkal 
gyorsabban és direkt módon veszé-
lyezteti emberek tömegeinek az életét.

A modern medicina vége, a kóroko-
zó baktériumok totális győzelme – 
ezek csak a visszafogottabb kommen-
tárok, amelyeket az antibiotikumokra 
rezisztens baktériumtörzsek aggasztó 
terjedéséről szóló hírekhez csatolnak. 
Ha a mikrobák ellenállóvá válnak az 
összes ismert antibiotikumra, visz-
szasüllyedhetünk a száz évvel ezelőtti 
állapotokba, amikor nem a szívbeteg-
ségek vagy a rák volt a vezető halálok, 
hanem a legtriviálisabb bakteriális fer-
tőzések okozták a legtöbb halálesetet.

De nem az apokalipszistől kell ret-
tegnünk, hanem megoldást kell ta-
lálni e veszélyhelyzetre. A megoldás 
(vagy legalábbis egy lehetséges meg-
oldás) pedig talán a legvalószínűtle-
nebb helyről érkezhet: a hangyáktól.

Az talán a természetfilmekből széles 
körben ismert, hogy a levélnyíró han-
gyák gombákat termesztenek váruk 
belső kamráiban. A leveleket a gom-
bák táplálása céljából vágják le, és 
hordják serényen a bolyba. Csakhogy 
a takarmányozási céllal összegyűjtött 
leveleken nemcsak a hangyák szem-
pontjából értékes gombák tenyész-
nek, hanem paraziták is, amelyek 

De a hangyáknak hatékony segítőtár-
saik vannak e küzdelemben: a potro-
huk felületén tenyésző baktériumok, 
amelyeket még petekorukban kapnak 
az őket gondozó dolgozóktól. Későbbi 
életük során a potrohuk mirigyeiből 
felszabaduló nedvekkel táplálják a raj-
tuk élő baktériumokat.

Ezek a mikrobák – az ellátásért cseré-
be – olyan fungicid (gombaölő) anya-
gokat termelnek, amelyek kiirtják a 
parazita gombákat az ültetvényekről. 
Az a tény önmagában nem meglepő, 
hogy baktériumok más mikrobák 
(gombák vagy baktériumok) elleni 
kemikáliákat állítanak elő, viszont az 
igazán figyelemre méltó, hogy eze-
ket az anyagokat hogyan használják a 
hangyák. Mivel kiderült, hogy ugyan 
a kórokozó gombák az evolúció során 
kifejlesztettek olyan ellenanyagokat, 
amelyek gátolják az ő ellenük kémiai 
hadviselést folytató (és a hangyák pot-
rohán élő) baktériumok szaporodását, 
a hangya-baktérium páros valahogy 
mégis megkerüli e rezisztenciát, és ha-
tékonyan küzdenek a gombák ellen.

De vajon hogyan csinálják? Nos, a 
kutatás eredményei alapján a tartós 
siker egyik kulcsa az, hogy nem egy-
féle, hanem egyszerre egy egész sor 
antimikrobiális anyagot szintetizálnak, 
és ezekkel zúdítanak össztüzet a gom-
bákra. Eközben pedig másodlagos ver-
sengés is folyik a hangya testfelületén, a 
talajból rájuk ragadó és az ott élő bak-
tériumok között. A kompetíció ered-
ményeképpen mindig a legrátermet-
tebb baktériumok élnek a hangyán, és 
ők rendszerink kifejezetten kegyetlen 
gombaellenes szereket szintetizálnak. 

A baktériumok közötti versengés 
közben gyakori a mikrobák közötti 
géntranszfer, és az újonnan szerzett 
gének pedig felgyorsítják az egyre 
hatékonyabb kemikáliák kifejlődését. 
Marvasi szerint az antibiotikumok 

Gombákat termesztő Acromyrmex levélnyíró hangyák (FORRÁS: WIKIPÉDIA)

Escovopsis gomba telepei egy 
Petri-csészében 

(FOTÓ: PAGNOCCA ET AL. 2012)
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Az eredmények meglepők voltak: 
a vizsgált sünök nagyjából kéthar-
madában (61 százalékában) jelen 
volt a mecC-MRSA kórokozó, míg 
egyetlen süngondozó sem bizonyult 
MRSA-pozitívnak.

„Az összes emberi MRSA-fertőzés 
mindösszesen 1-2 százalékát okozza ez a 
bizonyos mecC-MRSA válfaj. A kóroko-
zó emberre terjedését minden jel szerint 
elősegítik azok a házikedvencek és haszon-
állatok, melyekről tudjuk, hogy alkalmasint 
hordozhatják a betegséget. A mecC-MRSA 
tünetei antibiotikumokkal aránylag köny-
nyen gyógyíthatók, ezek túlnyomórészt 
a bőrfelszínt érintő tünetek, mint ahogy 
általában tapasztalható a Staphylococcus 
fertőzéseknél – magyarázta Anders Rhod 
Larsen, társszerző, a Statens Serum 
Institute Antimikrobiális Kutatóintéze-
tének vezetője. – Ettől persze még a sü-
nök továbbra is lehetnek kertjeink örömmel 
látott vendégei.”

A mecC-MRSA-t már korábban 
is kimutatták dán sünökben, sőt szá-
mos más vadon élő és háziállatban is. 
Meglepő módon azonban a kóroko-
zó előfordulása sokkal magasabb a 
sünökben, mint a többi állatban.

„Ez a kutatás kiemelkedően fontos, hi-
szen a vizsgálati minta nagy mennyiségű 
sünegyedet foglal magában, melyek jól 
reprezentálják az egész országot. A mun-
kánkat megelőzőleg még soha senki nem 
vizsgálta az MRSA előfordulását egyet-
len állatfajban sem ilyen beható alapos-
sággal. A sünök – és talán más vadállatfa-
jok is – nagy valószínűséggel évtizedek óta 
hordozzák ezt a baktériumot. Az tehát már 

kialakulásának ezt a jóságos bakté-
riumok közötti kompetíción alapuló 
aspektusát eddig legtöbbször nem vet-
ték figyelembe a mikrobiológusok, 
amikor új, a humán gyógyászatban 
alkalmazható szerek kifejlesztésén gon-
dolkodtak. Kollégáival most a laborban 
próbálja modellezni a baktériumok kö-
zötti versengést, abban a reményben, 
hogy e tudás segítségével az emberi kór-
okozó baktériumok elleni, és a reziszten-
ciának jobban ellenálló antibiotikumo-
kat lehet majd fejleszteni a jövőben.

Kovács MárK

A dán sünök titka

A legtöbben örömmel vesszük, 
ha egy sün látogat a kertünkbe. 
Egy újonnan publikált kutatás 
eredményei azonban azt mutat-
ják, hogy ez a szimpátia nem tel-
jesen veszélytelen. A kutatás ere-

detileg egy „A Dán Sün Projekt” nevű 
PhD-projekt része volt, melynek célja 
Dánia sünállományának állapotfelmé-
rése. A kutatást Sophie Lund Rasmussen, 
a Dél-Dániai Egyetem Biológia Tanszé-
kének biológusa vezette, a kutatócsapat 
eredményeit pedig a rangos PLoS ONE 
tudományos folyóirat közölte.

A munkához kutatási anyagot gyűj-
teni korántsem volt egyszerű feladat. 
Sajnos a sün az állatokat érintő, végze-
tes kimenetelű gázolások egyik fő áldo-
zata, tekintve, hogy nem túl fürge ah-
hoz, hogy kereket oldjon az érkező autó 
elől, és aránylag kis mérete miatt nehéz 
észrevenni. Sophie Lund Rasmussen 
arra kérte Dánia polgárait, hogy ab-
ban az esetben, ha frissen elpusztult 
sünt találnak, például egy autóút szé-
lén, küldjék el neki a tetemet. Ez elsőre 
nem hangzik olyan felhívásnak, amely 
nagy sikert arathat, ám Rasmussen az-
zal igyekezett szorgalmazni a gyűjtést, 
hogy az elpusztult állatok vizsgálata ré-
vén jobban megérthetjük a még élőket.

Érdekes módon a felhívás rendkívül 
népszerűvé vált, így 2016-ban az ön-
kéntes magánszemélyek 697 elpusz-
tult sünt gyűjtöttek be Dánia minden 
szegletéből. Közülük 188 állat orrából 
vettek mintát a kutatók ahhoz, hogy 
megnézzék, jelen van-e az állatban 
egy rendkívül elterjedt kórokozó, a 
meticillin-rezisztens Staphylococcus 
aureus, röviden az MRSA. Mind-
emellett 16, sünök rehabilitációjával 
foglalkozó személyt vizsgáltak meg a 
tekintetben, hogy ez a kórokozó ter-
jedhet-e állatról emberre.

nagyon régóta jelen van az ember környeze-
tében, a kutatók azonban csak mostanában 
kezdték el felmérni ennek a »gyarmato-
sításnak« a mértékét – mondta Sophie 
Lund Rasmussen. – Ez tehát azt jelenti, 
hogy nincs semmi ok pánikba esni, ha ker-
tünkben összefutunk egy sünnel. Annyi a 
teendő, hogy alaposan mossunk kezet, mint 
ahogy azt bármilyen más vadon élő állattal 
való fizikai kontaktus után tennénk.”

Az egyik soron következő kérdés 
az, hogy a MRSA jelen van-e a brit 
sünökben is: a Cambridge-i Egyetem 
kutatói már dolgoznak a megválaszo-
lásán. A kutatás egy másik fontos do-
logra is rámutat: a kórokozó reziszten-
ciája a vadonban alakul ki, a különbö-
ző antibiotikumok fogyasztása nélkül.

„Az antibiotikumok baktériumok vagy 
gombák által előállított, védekezést szolgá-
ló vegyületek, melyek rendeltetése baktéri-
umellenes. Valószínűleg a Staphylococcus 
és valamely gyűrűsféregfaj kölcsönhatása 
lehet az oka annak, hogy a sünök hordo-
zói lettek ennek a betegségnek” – tette 
hozzá Anders Rhod Larsen.

„Jelenleg az az egyik legfontosabb köz-
vetíteni való információ a lakosság felé, 
hogy a sünök nem jelentenek közvetlen 
MRSA-veszélyt. Minden bizonnyal 
már sok-sok éve ott van bennük a kór-
okozó, csak egyszerűen későn fedeztük 
fel. Nincs okunk alapjaiban megváltoz-
tatni a sünökhöz való hozzáállásunkat, 
hiszen sünrehabilitátorok, tehát olyan 
személyek, akik kiemelkedően nagyszá-
mú sünnel kerültek már kapcsolatba, sem 
fertőződtek meg ezzel a kórokozóval – 
folytatta Sophie L. Rasmussen. – 
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Sophie L. Rasmussen, a kutatás vezetője egy elgázolt sünt vizsgál (FOTÓ: TUE SØRENSEN)
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A dán törvények védik a sünöket, így az, 
hogy az emberek félelmükben felbőszült 
hajszát indítsanak ellenük, az utolsó do-
log lenne, amit szeretnénk.”

szabó Márton

Jégrégészet

28 évvel ezelőtt történt, hogy 
egy német házaspár, Erika és 
Helmut Simon, az Alpokban tú-
rázva, az osztrák-olasz határhoz 
közel egy jégtáblába fagyott em-
beri testet talált. A pár először 

azt gondolta, talán egy fiatal hegy-
mászó sorsa pecsételődött meg a hely-
színen mászás közben, a részletes or-
vosi vizsgálatok eredményei azonban 
másról tanúskodtak, írta a Quartz. 

Az innsbrucki Törvényszéki Or-
vostudományi Intézet osztrák régé-
szei kiderítették, hogy valójában egy 
5000 éves holttestről van szó. Az álta-
luk elnevezett Icezi Otzi egy 46 éves, 
öt láb magas férfi, aki feltehetően a 
kalkithita vagy a rézkor idején élt. 

A bolygónk globális hőmérsékle-
tének növekedése során a jég drasz-
tikus olvadásnak indult. Ennek kö-
vetkeztében a fagyott rétegek között 
rég elveszett ősi tárgyak kerültek 
felszínre. Az 1990-es évek óta Otzi 
csupán egyike a figyelemre méltó le-
letek ezreinek, melyeket a régészek 
a világ számos táján húzódó gleccse-
rekben és jégfoltokban fedeztek fel. 

„A jégrégészet új tudományágként fejlő-
dött ki a hegyvidéki gleccserek olvadásának 
következtében, amit az éghajlatváltozás ge-
nerált” – mondta Lars Holger Pilø, a nor-
vég Oplandi Jégkori Régészeti Prog-
ram társigazgatója – „A régészet ezen 
válfaja meglehetősen különbözik a hagyo-
mányostól. Nemcsak a környezeti tényezők 
jelentenek kihívást, hanem a túlságosan 
rövid időszak is (azaz az előző hóolvadás 
és az új hó érkezése között eltelt hónapok), 
mely alkalmas a terepmunka elvégzésére”.

Pilø szerint a jégrégészek a terep-
munka során sokkal több felmérést 
végeznek, mint ásatást. A szakembe-
reknek számos nehéz felszerelést kell 
összecsomagolniuk egy-egy ilyen ku-
tatásra, többek között a nagy sátrakat 
is, melyek a hideg elleni védelmet szol-
gálják, továbbá ahol csak lehetséges, 
igavonó lovakat is segítségül hívnak. 

„Jelenleg Yukon és Oppland az egyet-
len a világon, ahol állandó jégmentési 
program keretében igyekeznek megóvni a 
jégbe fagyott régészeti leleteket – magya-
rázta Pilø – 2007-ben mindent magam 
mögött hagyva jómagam is csatlakoztam 
az opplandi jégrégészekhez. Az eddig 
még ismeretlen módszernek és az izgal-
mas terepmunkának köszönhetően új ta-
pasztalatokkal gazdagodhattam.”

2011-ben az opplandi glaciális régé-
szeti program állandó támogatásban 
részesült a norvég államtól. Pilø az 
Oppland Megyei Tanács Kulturális 
Örökség Osztályán dolgozik, amely-
nek koordinálásához az oslói Kultúr-
történeti Múzeum is csatlakozott. 

Ne gondoljuk azonban, hogy a ré-
gészeknek csupán a jég olvadását kell 
megvárniuk, hogy munkához lássa-
nak és felfedjék a benne rejlő kincseket! 
„Előfordul, hogy szerencsések vagyunk és 
már az első olvadási fázist követően talá-
lunk leleteket, legtöbbször azonban a tár-
gyakat mélyebb rétegek őrzik - mondta 
Pilø - Az olvadó jég elénk tárja az emberi 
történelem darabjait. Minél több réteg ol-
vad, annál idősebb egy-egy lelet.”

Természetesen a tárgyak épségét azok 
anyaga, valamint az olvadási idő is be-
folyásolja. A textilből és bőrből készült 
tárgyak egy része például a kiemelés 
folyamán megsemmisül, míg a fa és a 
csont a hideg és száraz körülmények-
nek köszönhetően többnyire ép marad. 

„Az éghajlatváltozás a bolygónk számá-
ra tehát kedvezőtlen, nekünk régészeknek 
azonban ajándék” – összegezte Pilø.

A jégrégészet meglehetősen bizony-
talan és időérzékeny tudomány, hiszen 
a környező légkör hőmérsékletének 

fokozatos emelkedése során egyre több 
jég olvad el. Minél mélyebb rétegekből 
kerülnek elő leletek, annál nagyobb az 
esély, hogy megőrizhetik őket a szak-
emberek, ugyanakkor gyorsan gon-
doskodniuk kell azok tárolásáról, hi-
szen a gyors melegedés miatt a további 
olvadásoknak köszönhetően rövid 
időn belül újabb tárgyakra bukkanhat-
nak. Bár rengeteg új lelethez jutnak a 
kutatók, sok közülük megsemmisül-
het, főképp, ha nem helyezik azokat 
megfelelő körülmények közé.

Oppland-ban csaknem 3000 jégré-
gészeti lelet található összesen 52 ország 
különböző helyszíneiről. Köztük szere-
pel egy vaskori tunika, egy viking síléc, 
egy rénszarvas vadászathoz használt 
bot, valamint egy 600-ból származó 
számszeríj. A leletek nagy része a Na-
tional Geographic szerint a korai jégkor-
szakból származik, a gyűjtemény java 
pedig főként vadászati felszerelés. 
Ennek oka feltehetően a növényzetet 
elpusztító alacsony hőmérséklet lehetett, 
melynek következtében az egyetlen túl-
élési lehetőséget a vadászat jelentette. 

„A jégrégészet nemcsak az Északi-
sarkvidékre koncentrálódik. Az Egyesült 
Államok is indított hasonló programot a 
Sziklás-hegységben – nyilatkozta Craig 
M. Lee, a Colorado Egyetem Sark-
vidéki és Alpesi Kutatóintézetének 
régésze - Noha a program kevésbé kiter-
jedt és finanszírozott, mint a norvégoké, a 
greaterstone-i térségben végzett kutatások 
során mégis számos lenyűgöző leletet ta-
láltunk. A jégfoltok rengeteg állatmarad-
ványt őriztek meg, melyek utalnak az egy-
kori őslakosok vadászó életmódjára.”

Lee azonban arra is felhívta a figyel-
met, hogy nem minden lelet kötődik a 
vadászathoz: „Találtunk kosarakat, köte-
leket, valamint olyan tárgyakat is, melyek 
ismeretlen funkcióval rendelkeznek.” 

Az amerikai program sztárja eddig 
egy 10 000 éves lelet. „A radiokarbon 
kora valójában 9250 év. A kalibrálás so-
rán a légkörben keletkező szén mennyi-
ségének változásait is figyelembe veszik, 
ami azt jelenti, hogy a lelet naptári kora 
kb. 10 300 év” – magyarázta Lee. 

Pilø szerint a globális felmelegedés 
utat nyit az újabb felfedezésekhez, 
ugyanakkor a tárgyak megtalálása és 
feltárása során hatalmas kihívást is jelent. 
„Ez egy olyan munka, amit előzetes előre-
jelzés nélkül nem lehet elvégezni. A kutatás 
egészen addig folyik, ameddig az összes jég 
el nem olvad, illetve ameddig a felmelegedés 
véget nem ér” – zárta a kutató. 

Kondor boglárKa
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Egy katona holtteste a jégréteg alatt
 (FORRÁS: QUARTZ)
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A környezettanos–természetfo-
tós csapat 2019. június 26. és 
30. között folytatta helyszíni 

kutatását a világ 190 regisztrált meteo-
ritkrátere közül hazánkhoz második 
és harmadik legközelebbinél. A vizs-
gált kráterek átmérője 24 és 3,8 km, 
koruk 15 millió év. Egyidejű impakt 
esemény során keletkeztek egy körül-
belül 20 km/s sebességgel érke-
ző, 1 km átmérőjű kisbolygónak, 

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI EXPEDÍCIÓ BAJORORSZÁGBAN

KÉT KRÁTERT 
EGY CSAPÁSRA

valamint 100 méteres holdjának a be-
csapódása során. Az apokalipszis erejét 
jól példázza, hogy az onnan 450 km-re, 
többnyire a mai Csehország területén 
meglelt zöldes színű tektitek, a moldavitok 
is az esemény eredményeképpen jöttek 
létre a kirepülő, majd üvegszerűen meg-
szilárduló kőzetanyagból.

Az idei németországi expedíció 
megszokottól eltérő jellegét ezúttal 
is az adta, hogy nem geológiai 

megközelítéssel élt, így nem a kráte-
rek földtani viszonyaira koncentrált, 
hanem azok geomorfológiáját, vala-
mint környezettudományi szemmel 
hidrológiáját, állat- és növényvilá-
gát, természetvédelmét, kultúr-
történetét tette vizsgálat tárgyává. 
Mindezt kiegészítette az az ismeret-
terjesztő jelleg, amelynek során a 
természettudományok iránt fogé-
kony közönség figyelmét felhívta 

A tavalyi lengyelországi Morasko-krátermező kutatást, a történelmi magyar meteoritok szórásmező-
inek anyaországi és határon túli, valamint a hazai krátergyanús objektumok helyszíni bejárását 
követően 2019 nyarán ismét útra kelt a Meteoritkráter Expedíció csapata. Az esztendő kiemelt 
célpontja a 15 millió éve ikerkisbolygó ütötte, Bajorország és Baden-Württemberg határán fekvő 

Ries és Steinheim becsapódási kráter volt.
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A Meteoritkráter Expedíció könnye-
debb, negyedik napja a Ries-kráterbeli 
felszínalaktani és kultúrtörténeti kite-
kintéssel, valamint müncheni kísérő 
programokkal szolgált. Harburg kö-
zépkori vára gyakorlatilag a külső 
sáncgyűrűre települt, így falairól kivá-
lóan áttekinthető volt a „hegyeket 
mozgató” megablokk-zóna. Utóbb 
München felé, Donauwörth magassá-
gában a kráterfalat „kívülről” is lát-
hattuk, képet kapva az évmilliók föld-
tani folyamatai ellenére monumentális 
képződmény méreteiről. A bajor fő-
város szakmai programját a hatalmas 
fajtaválasztékban pompázó botanikus 

kert (Botanischer Garten München-
Nymphenburg) jelentette. A helyszín 
nemcsak környezettanos szemmel volt 
remek választás, de hangulata is elva-
rázsolta a négyfős csapatot.

Shoemaker geológuskalapácsa
Sokan tudják e sorok írójáról, 
hogy Eugene Shoemaker (1928–1997) 
planetológus dobogós a példaképek so-
rában. A Ries-kráterhez különösen szo-
ros szálak fűzték. Itteni vizsgálatai tet-
ték egyértelművé az 1960-as években az 
asztroblém kozmikus eredetét, vala-
mint fontos információkat adtak az au-
tomata, majd emberes holdkutatási 

a meteoritika, a geográfia, a kör-
nyezettudomány aktuális kérdéseire 
és érdekességéire.

A Ries- és Steinheim-kráterek 
vizsgálata

Meteoritkráter Expedíció második – 
a kutatás szempontjából az első – nap-
ja a Steinheim-kráterbeli terepi kuta-
tómunkát jelentette. Jártunk az erede-
ti kráterfal megmaradt szakaszánál, 
„kívülről” és „belülről” is felmérve 
(Burgstall); a földi meteoritkráterek 
közül az egyik legépebben megma-
radt központi csúcsnál (Steinhirt); 
vizsgáltuk a mészkőkolosszusról és 
ún. csigahomokról híres egykori 
krátertó nyomait (Wäldlesfels, 
Sandgrube, Sammelstelle). Felkeres-
tük egyik támogatónk, a Geopark 
Schwäbische Alb által működtetett 
Meteorkrater-Museumot (Sontheim), 
ahol szakmai kiadványokkal segítet-
ték munkánkat. Estére visszatértünk 
a nagyobbik kráter „fővárosába”, 
Nördlingenbe, ahol a vacsora után 
egyeztettük a másnapi Ries terepi ku-
tatómunka teendőit.

A harmadik nap a Ries-kráter 
vizsgálatára szólította különítmé-
nyünket. A nagyobbik asztroblém 
kutatása során komoly szakmai tá-
mogatást kaptunk másik támoga-
tónktól, az ugyancsak UNESCO 
hálózatos Geopark Ries-től, személy 
szerint pedig odaadó geológusuktól, 
Gisela Pösgestől. Ezen a napon irány-
mutatásával jártuk be és vizsgáltuk a 
Ries legfontosabb földtani és kul-
túrtörténeti helyszíneit, érintve a 
kráter belső gyűrűjét és az egyko-
ri krátertó nyomait (Wallerstein). 
Az úgynevezett megablokk-zónában 
az ESA űrhajóskiképzésnek is helyt 
adó ősemberbarlangoknál és római 
épületmaradványoknál jártunk 
(Holheim); felkerestük az Apollo-
terepgyakorlatok helyszínét (Lindle); 
valamint földtani szempontból 
jellegzetes suevitbreccsát gyűjtöt-
tünk (Altenbürg). Délután még 
Nördlingenben megtekintettük a – 
stílszerűen az Eugene-Shoemaker-
Platzon található – RiesKraterMuseum 
gazdag plane-tológiai tárlatát, majd a 
St. Georg katedrális 70 méterre 
emelkedő Daniel-tornyából a teljes 
kráter (külső sáncgyűrű, belső gyű-
rű, Nördlingen városfala) panorá-
máját élveztük.

Az Apollo-terepgyakorlati helyszínen a Ries-kráterben

A Steinheim-krátersánca, a Burgstall 
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A helyszínre jelenleg egy kilátó rész 
nyújt rálátást. Mindennek eleven em-
lékét őrzi Nördlingen városa is, ahol a 
St. Georg templom kiállítási anyagá-
ban egy korabeli újságbejegyzést ta-
lálhatunk a vizit szakmai és protokoll 
eseményeinek fotóival.

A krátermúzeumokban
A Meteoritkráter Expedíció csapata a 
küldetés második és harmadik napján 
felkereste mindkét asztroblém mú-
zeumát. A Meteorkrater-Museum, a 
kráter kisebbik településén, a közigaz-
gatásilag Steinheim am Albuchhoz 
tartozó Sontheimben található. 
A RiesKraterMuseum a 20 ezer lako-
sú Nördlingenben. Mindkét tárlat 
részletes információkkal szolgál a be-
csapódások menetéről, megmutatja 
jellemző kőzeteit. Foglalkozik az egy-
kori környezet és krátertavak flórájá-
val és faunájával. Mindezt komoly mete-
oritgyűjtemény, valamint meteoritikai 
és a becsapódási kráterekkel általánosan 
összefüggő kiállítási anyag egészíti ki. 
Sok-sok, kutatásunk számára hasznos, 
helytörténeti információt is fellel-
tünk. Az élményszerzést mindkét he-
lyen audiovizális eszköztár segíti.

A Ries geopark 
konyhaművészete

A 24 km-es kráter látogatói nonstop 
kulináris élvezeteknek hódolhatnak. 
Éttermek, kávézók, valamint külön-
böző termékek bírnak „Geopark Ries 
kulinarisch” címkével. Ilyen a már 

programokhoz. Nem véletlen, hogy 
Shoemaker hamvainak egy részét űr-
szonda repítette Földünk hűséges kí-
sérőjére, s ez idáig egyetlen földlakó-
ként nyugszik ott. S jöjjön a csoda! 
Gisela Pösges találkozásunkkor egy 
geológuskalapácsot lóbálva lépett be a 
hotel lobbijába... ez a kalapács pedig 
egykoron Shoemakeré volt! Utolsó 
ittjártakor adta személyesen ajándék-
ba Giselának... én pedig a kezembe 
foghattam! Az ezer élmény közül ez 
örökké emlékezetes marad!

Az Apollo-terepgyakorlati 
helyszínen

A terepbejárás egyik legfelemelőbb 
momentuma az Apollo-terepgyakor-
lati helyszín felkeresése volt a 24 km-es 
kráterben. A Geopark Ries Lindle 
geotópján, a Siegling kőbánya adott 
helyszínt 1970-ben négy Apollo-aszt-
ronauta geológiai kiképzésének. Ka-
tonai pilótákról volt szó, csekély föld-
tani ismerettel, amit bizony alapos el-
méleti és gyakorlati tudással kellett bő-
víteni. Két űrhajós, Edgar Mitchell és 
Alan Shepard utóbb az Apollo-14-el a 
Holdra repült, Joe Engle a tartaléksze-
mélyzet tagja volt. Rajtuk kívül az 
Apollo-17 asztronautája, Gene Cernan 
is részesévé vált a felkészítésnek. 
A Meteoritkráter Expedícióhoz ha-
sonlóan három napot töltöttek a tere-
pen, s bár eleinte nem tűntek többnek 
amerikai turistáknál, idővel igen ke-
ményen dolgozva hajtották végre elő-
írt geológiai vonatkozású feladataikat. 

említett „kráter söre”, a Fürst 
Wallerstein, mely szénsavas ízvilágát 
a terület remek ásványvizeinek kö-
szönheti. Jártunk a jelenleg is a herce-
gi család birtokában levő sörgyár terü-
letén is. Remek volt az eszpresszó, va-
lamint az eredetileg kémikus panzió-
vezető asszony házi tortája a 
Literaturcaféban, a Lindle geotóp 
szomszédsáságban. Az Altenbürg 
suevitbreccsa-lelőhely melletti vadász 
étterem ugyan nincs a listában, de íz-
letesek voltak a vadkanból készült hi-
deg ételek – kovászos uborkával, tor-
mával, vagy épp ribizlilekvárral. 
Megleltük a szintén „rendszeren kí-
vüli”, ugyanakkor igazi bajor koszttal 
szolgáló legjobb nördlingeni éttermet, 
a Blaue Glocké-t, ami annyira szim-
patikusnak bizonyult, hogy vala-
mennyi vacsoránkat ott költöttük el.

Hazaérkezett a Meteoritkráter 
Expedíció legénysége

A Meteoritkráter Expedíció az ered-
ményes küldetést követően, a misszió 
ötödik napjának délutánján rendben 
hazaérkezett. A csapat Németor-
szágban sikeresen teljesítette kutatási 
programját. Mindez nem valósulha-
tott volna meg partnereink segítsége 
nélkül. Köszönjük a Geopark Ries, a 
Geopark Schwäbische Alb, a Lelkes 
ÁsványBörze, az UtazniJó Utazási 
Iroda és a Dome Facility Services 
Group, valamint az Élet és Tudo-
mány támogatását. Jövőre pedig kö-
vetkezik a folytatás a svédországi 
Mien-krátert megcélozva.

Rezsabek NáNdoR

A Ries geopark konyhaművészete

A Ries Altenbürg geotopjának tereprendezési céllal tartott parlagi kecskéi
( A SZERZŐ FELVÉTLEI)
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A fertőző betegségek okozta 
járványok végigkísérték az 
emberiség történelmét. Idő-

ről időre megtizedelték a népességet, 
néha országnyi területeket néptele-
nítettek el, olykor egész birodalma-
kat döntöttek romba. Gondoljunk 
csak a pestisre, a kolerára vagy a 
himlőre. A járványok súlyossága 
sokszor arra volt visszavezethető, 
hogy a kórokozók (vírusok, baktéri-
umok, protozoák, gombák) a külön-
féle emberi tevékenységek követ-
keztében (kereskedelem, felfedező 
expedíciók, hadjáratok stb.) olyan 
népességgel találkoztak, amelyekkel 
korábban nem, így az érintett embe-
rek jórészt védtelenek voltak velük 
szemben, mivel a kórokozónak és az 
új gazdaszervezeteinek nem volt kö-
zös evolúciós múltja.

A korábbi együttélés hiányában a gaz-
daszervezetek immunrendszere szinte 
fegyvertelen az újonnan megjelenő, is-
meretlen kórokozó ellen, ami ennek 
következtében hatékonyan terjed, és az 
egyedekben gyorsan felszaporodva 
igen erős tüneteket, végül gyakran ha-
lált okoz. Néhány nemzedék elég lehet 
ahhoz, hogy gyakorlatilag eltűnjenek a 
betegség ellen védtelen egyedek (geno-
típusok) és csak a védettséget biztosító 
géneket hordozó emberek maradjanak 
fenn (szelekció). Fertőzőképességüket 
fenntartva, a kórokozók elemi érdeke, 
hogy csökkentsék a gazdaszervezetben 
okozott károkat, így elkerülve annak 
gyors pusztulását, ugyanakkor biztosít-
va maguknak a szaporodáshoz és terje-
déshez szükséges környezetet, vagyis a 
beteg minél hosszabb ideig tartó életben 
maradását (attenuáció). 

Ha egy gazdaszervezet túléli az el-
ső megfertőződést, a kórokozóval 
való későbbi találkozások során im-
munrendszere tanulékonyságának 
köszönhetően nagyfokú védettséget 
élvezhet (immunizáció). Ezentúl 
fegyverkezési verseny alakul ki a 
gazdaszervezet és a kórokozó kö-
zött, amiben előbbinek a kórokozó 
kiirtása, de legalábbis drasztikus 
visszaszorítása, utóbbinak pedig a 
gazdaszervezet immunrendszerének 
kijátszása vagy gyengítése és saját 
szaporodásának maximalizálása a 
célja (kompetitív koevolúció). 

Az ilyen folyamatok rendszerint ah-
hoz vezetnek, hogy a járványos meg-
betegedések súlyossága – az első 
megjelenésükhöz képest – idővel csök-
ken. Ugyanakkor nagy szerepe van a 
járványos betegségek megfékezésében 

K É T É L T Ű E K E T  S Ú J T Ó  J Á R V Á N Y,  A  K I T R I D I O M I K Ó Z I S

A KÓROKOZÓ 
ACHILLES-SARKA

Az állat- és növényvilágban is megtalálhatók a járványokat okozó kórokozók, amelyek ugyanúgy 
viselkednek, mint az embereket fertőző patogének. Ám míg az emberekre is átterjedő járványokról a 
fejlett orvosi hálózatnak és a médiának köszönhetően hamar értesülünk, különösen, ha nagy a halá-
los áldozatok száma, addig az állatok ezreit vagy akár millióit elpusztító ragályos betegségekről 
gyakran megkésve vagy csak utólag, populációk, netán egész fajok kipusztulása után szerzünk tudo-
mást. A kitridiomikózis az elmúlt 50 év alatt 500 faj hanyatlásához vezetett, közülük 90 faj véglegesen 
eltűnt, és további sok száz faj létét fenyegeti világszerte. Megmentésükre érdekes vizsgálatokba 

fogott a cikkszerző által vezetett ATK NÖVI Lendület Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport.
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fontos szerepet tölt be, működőképes-
ségének csökkenése, majd a betegség 
előrehaladtával annak felborulása szív-
leálláshoz vezethet. A Bd a rajzóspórák 
miatt vizes közegben terjed, így első-
sorban lárvakorban, illetve a szaporo-
dási időszak alatt tud új gazdaállatokat 
megfertőzni. A megfertőződött ebiha-
lakban a Bd nem okoz betegséget, 
mivel ekkor még csak az állatok 
szájképlete keratinizálódik. Ilyenkor 
valamelyest csökkent aktivitás, las-
sabb növekedés és egyes esetekben a 
szájképlet elszineződése utalhat a fer-
tőzés meglétére.

Az átalakulás során azonban a 
keratinizálódó bőrfelületek megnöve-
kedése miatt néhány nap alatt szétter-
jed a gomba a testfelületen. Ekkor a 
külső bőrréteg megvastagodhat, bőr-
pír, fekélyesedés és erőteljes hámlás fi-
gyelhető meg, ugyanakkor az állatok 
letargikussá válnak és erősen lefogy-
nak. Mire az egyedek befejezik az át-
alakulást és elhagynák a lárvális fejlő-
désük során használt víztestet, oly 
mértékben felszaporodhat rajtuk a Bd, 
ami már a halálukhoz vezet. Ilyen ese-
tekben a frissen átalakult kisbékák te-
temeinek százezrei boríthatják a kisvi-
zek partvonalát. A kisbékák mellett a 
kifejlett kétéltűek esetében is sokszor 
megfigyeltek kitridiomikózis okozta 
tömeges pusztulásokat.

Koreából terjedt szét
A tény, hogy a Bd a kétéltűeket tá-
madja, különösen aggasztó. Nemcsak 
azért, mert a kétéltűek fontos pozíci-
ót töltenek be a táplálékláncban, na-
gyobb általánosságban pedig az öko-
lógiai rendszerekben, hiszen ez a leg-
több állat- (és általában élőlény)cso-
portról elmondható. Nem is azért, 
mert annyi ikonikus faj tartozik kö-
zéjük (gondoljunk csak a „cuki” zöld 
levelibékára, a mesebeli varangyos 
békára, a hihetetlenül kék nászruhájú 

a tudományos ismeretek robbanás-
szerű növekedésének is. Az ezek nyo-
mán megváltozott tisztálkodási szo-
kások, az élelmiszer-biztonsági és jár-
ványellenes intézkedések, valamint 
az orvoslás hatalmas mértékű fejlődé-
se egyaránt hozzájárulnak az életve-
szélyes megbetegedéseket okozó ra-
gályos kórok visszaszorulásához.

Alattomos bőrfertőzés
Az emberi társadalmakhoz hasonlóan 
az állat- (és növény)világban ugyan-
csak léteznek járványokat keltő kór-
okozók. A vadon élő állatok valaha 
dokumentált legpusztítóbb fertőző be-
tegsége a jelenleg is gyors ütemben ter-
jedő kitridiomikózis, amelyet a 
Batrachochytrium dendrobatidis (további-
akban Bd) nevű rajzóspórás kitrid gom-
ba okoz. A Bd kétéltűek keratinizálódó, 
vagyis külső, keratinnal feltöltődő sej-
tekből álló bőrrétegében telepszik 
meg, ott alakítja ki szaporítóképleteit, 
a sporangiumokat, amelyekben 
rajzóspórák fejlődnek. Utóbbiak a bőr 
hámlása során kerülnek a környezetbe 
és fertőzik újra a gazdaállatot vagy a kö-
zelében lévő egyéb kétéltűeket. A fertő-
zés így közvetlenül „csak” a bőr 
felszínközeli rétegeit érinti.

Mivel azonban a kétéltűek bőre a 
légzésben és a só-víz-háztartás egyen-
súlyának fenntartásában egyaránt 

mocsári békára, az ízletes combú 
ökörbékára vagy sokak kedvelt hob-
biállataira, a karmosbékákra, hiszen 
ez igen emberközpontú megközelí-
tés. Leginkább azért ijesztő a 
kitridiomikózis, mert a kétéltűeket 
támadja, amelyek élőhelyeik eltűnése 
miatt mára amúgy is a legveszélyezte-
tettebb gerinces csoporttá váltak: je-
lenleg a kétéltűfajok harmadát fenye-
geti a kipusztulás veszélye a Termé-
szetvédelmi Világszövetség (IUCN) 
2019-es adatai szerint.

A legfrissebb kutatások szerint a Bd a 
Koreai-félszigetről származik és on-
nan terjedt szét az egész világon az el-
múlt száz év alatt, nagy földrajzi lép-
tékben elsősorban az emberi tevékeny-
ség (kereskedelem és állattartás), helyi 
szinten pedig főleg természetes folya-
matok (a Bd-t hordozó állatok migrá-
ciója) útján. Amikor a Bd megérkezik 
egy új területre, hullámszerűen terjed 
tovább, megtizedelt, gyakran össze-
omló kétéltűállományokat hagyva 
maga mögött. A klímaváltozás követ-
keztében a gomba számára kedvezőbbé 
váló környezet vagy új genetikai vona-
lak megjelenése olyan helyeken is pusz-
tító járványokat okozhat, ahol koráb-
ban nem jelentett veszélyt a jelenléte.

Batrachochytrium dendrobatidis sporangi-
umcsomói tenyészetben, 100×-os nagyítás 

mellett (FOTÓ: UJSZEGI JÁNOS)

Egy Bd-sporangiumcsomó, amelynek bal 
oldali sporangiumán jól látható a zoospórákat 

kieresztő papilla, benne pedig zoospórák. 
A többi sporangium között van kiürült és 

érőfélben lévő is (400×-os nagyítás). 
(FOTÓ: UJSZEGI JÁNOS)

A kitridiomikózis jól látható tünetei: letargia és fogyás (balra), bőrpír és fekélyesedés 
(középen), valamint intenzív hámlás és végül pusztulás (jobbra)

 (FOTÓK: VANCE T. VREDENBURG, BRIAN GRATWICKE SCBI, EMANUELE BIGGI)
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Magyarországon a Bd számos he-
lyen előfordul (elsősorban domb- és 
hegyvidékeinken, de például a Hor-
tobágyon is) és több fajon is megta-
lálta Vörös Judit és kutatócsoportja 
(Magyar Természettudományi 
Múzeum), különösen vöröshasú és 
sárgahasú unkákon, valamint a 
kecskebéka-komplex fajainak egye-
dein, de kitridiomikózis okozta tö-
meges pusztulást hazánkban még 
nem tapasztaltak.

A hűvöset szereti
A kétéltűek többféleképpen védekez-
nek a kórokozók ellen. Sok faj bőre 
antimikrobiális peptideket termel, 
mások esetében a mikrobák ellen is 
védelmet nyújtó mérgeket találunk. 
A kétéltűek bőrén megtelepedhetnek 
a kórokozók ellen védelmet biztosító 
baktériumok is, de egyes fajok eseté-
ben azt is leírták, hogy ezek a bakté-
riumok olyan módon változtathatják 
meg az álllatok viselkedését, aminek 
segítségével elkerülhetik a megfertő-
ződést vagy csökkenthetik a fertőzés 
intenzitását (beteg egyedek vagy 
csoportosulások elkerülése, kóroko-
zók számára előnytelen helyek felke-
resése stb.). A kétéltűek emellett ha-
tékony veleszületett és adaptív 
immundrendszerrel is rendelkeznek. 
Mindezen mechanizmusok ellenére 
sok faj veszélyeztetett a kitri-
diomikózis által, és csak akkor van 
esélye a megmaradásra, ha egyedeit 
hatékonyan tudjuk segíteni e veszé-
lyes betegséggel szemben.

Több Bd- és kitridiomikózis-ellenes 
kezelési javaslat is napvilágot látott az 
elmúlt években. Felvetődött a sók, 
gombaölő szerek és probiotikumok 

használata, a tömeges immunizá-
lás (oltás), a Bd-toleranciára törté-
nő mesterséges szelekció, a Bd-
zoospórákat fogyasztó mikroszko-
pikus ragadozók felszaporítása és 
bevetése. Ezek közül több módszer 
is hatékonynak bizonyult – labora-
tóriumi körülmények között. A ma-
gas költségek miatt azonban csak 
néhány tucat faj védelmét lehet 
megoldani populációik mestersé-
ges körülmények közötti fenntartá-
sával. Olyan kezelési eljárásra van te-
hát szükség, amelyet természetes 
élőhelyeken is alkalmazni lehet. 
Sajnos, az említett módszerek egyi-
ke sem ilyen. Némelyik a környezet-
re vagy épp a kétéltűekre kifejtett 
súlyosan káros mellékhatásai követ-
keztében, mások a hatalmas költsé-
gek miatt, megint mások azért, 
mert kivitelezhetetlenek vagy egy-
szerűen nem hatékonyak természe-
tes körülmények között.

Mit lehet ezekután tenni? Hogyan 
védhetjük meg a kétéltűeket természe-
tes környezetükben a Bd-fertőzés és a 

nyomában kialakuló kitridiomikózis 
ellen? Véleményünk szerint a Bd-nek 
is van támadható Achilles-sarka, s azt 
a kétéltűek védelmére célba vehetjük. 
Már a 2000-es évek elején felfedezték, 
hogy a Bd érzékeny a melegre. Labo-
ratóriumi in vitro (Bd-táptalajon vég-
zett) és in vivo (élő kétéltűek bevonásá-
val végzett) kísérletekben egyaránt ki-
mutatták, hogy a Bd számára ideális 
hőmérséklet 20 Celsius-fok körül van, 
24 Celsius-fokig még jól növekszik, de 
afölött lassul a növekedése, 28 Celsius-
foknál melegebb környezetben pedig 
elpusztul. A változó testhőmérsékletű 
kétéltűek viszont általában kedvelik és 
keresik a 25–28 Celsius-fok körüli hő-
mérsékletet, sőt, a 28–30 Celsius-
fokot is jól viselik. Ennek megfelelően 
tucatnyi laboratóriumban végzett kí-
sérlet igazolja, hogy melegítés segítsé-
gével hatékonyan Bd-mentesíteni le-
het a kétéltűeket. Emellett természetes 
élőhelyeken végzett vizsgálatok 
egész sorában kimutatták, hogy a 
Bd-fertőzött állatok aránya, és egyes 
egyedeken belül a fertőzés intenzitása 
egyaránt nagyobb a hűvösebb élőhe-
lyekhez kötődő populációkban, vala-
mint egy-egy populáción belül az év 
hűvösebb szakában és az átlagosan ala-
csonyabb hőmérsékleteken tartózkodó 

A Bd kitrid gomba világszintű elterjedése; piros: Bd jelenléte, fehér és kék: Bd-mentes helyek
(FORRÁS: WWW.BD-MAPS.NET)

Kétéltűek kitridiomikózis okozta tömeges 
pusztulása (FOTÓ: VANCE T. VREDENBURG)

Párzó mocsári békák (FOTÓ: LACZI MIKLÓS)
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egyedekben. Mindezekből követke-
zik, hogy ha a kétéltűek környezetét 
fel tudjuk melegíteni 28 Celsius-fok 
fölé, azzal sikeresen kezelhetjük a Bd-
vel fertőzött egyedeket és megelőzhet-
jük a betegség terjedését.

Felmerül a kérdés, hogy ha a meg-
emelt hőmérséklet segítségével ilyen 
hatékonyan lehet kezelni a kétéltűe-
ket, akkor miért nem alkalmazzák 
ezt a módszert természetes populáci-
ókban? A választ a látszólag hatal-
mas energiaszükségletben keres-
hetjük. Ahhoz, hogy akár csak 1 köb-
méter víz hőmérsékletét 10 Celsius-
fokkal megemeljük, 12 kilowattóra 
elektromos munkára van szükség, 
ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi 
még egy kis tavacska vizének felme-
legítését is. A kétéltűek szárazföldi 
élőhelyének egészét pedig, ahol az 
egyedek szétszóródva élnek, teljesen 
felmelegíteni végképp lehetetlen. Né-
hol megoldást jelenthet az árnyékolás 
csökkentése és a hőmérséklet ezáltali 

emelése, ugyanakkor a fák és bokrok 
kivágása sokszor nem járható út az 
okozott kár miatt, valamint pusztán 
az árnyékolás csökkentése sok helyütt 
nem vezetne kellő mértékű hőmér-
séklet-emelkedéshez.

Meghívó a melegedőbe
A megoldást kis élőhelyfoltok felme-
legítése jelentheti. Mindannyian lát-
tunk már napozó békákat üldögélni 
a vízparton. Ilyenkor valójában azt 
figyeljük meg, ahogy a kétéltűek 
termoregulálnak, vagyis ahogy a 
napozás segítségével megemelik 
testhőmérsékletüket a számukra ide-
ális tartományba. Ennek az általáno-
san jellemző viselkedésüknek kö-
szönhetően nincs szükség arra, hogy 
egész víztesteket vagy szárazföldi 
élőhelyeket felmelegítsünk. Elég, ha 
lokálisan lehetővé tesszük a kétéltű-
ek számára, hogy elérjék a számukra 
ideális testhőmérsékletet, természe-
tes melegkereső viselkedésüknek kö-
szönhetően fel fogják keresni ezeket 
a melegített foltokat. Azok a kétél-
tűfajok, amelyek egyedei térben és 
időben csoportosulnak, vagyis idő-
ről időre viszonylag kis területre ösz-
szegyűlnek (például a nászidőszak-
ban a kis tavacskákba gyűlő ivarérett 
egyedek, a tavacskákban fejlődő ebi-
halak vagy a kisvizeket az átalakulás 
után elhagyó metamorfok), különö-
sen alkalmasak lehetnek a lokális 
melegítéses kezelésre. Ehhez a szá-
razföldön olyan búvóhelyeket he-
lyezhetünk ki, amelyeket egy ter-
mosztát által vezérelt fűtőegység kö-
ré építettünk, míg az ebihalak szá-
mára hőszigetelt „szoknyával” 
körbevett akváriumfűtők segítségé-
vel biztosíthatunk kellően meleg fol-
tokat. A fűtéshez szükséges áramot 
(kilowattonként körülbelül 100 fű-
tött búvóhelyet vagy 2 vízmele-
gítőszettet működtethetünk) ideális 
esetben vezetékről, annak hiányá-
ban napelemek vagy generátor se-
gítségével biztosíthatjuk. A módszer 
természetes körülmények közötti al-
kalmazásához szükséges eszközök 
kifejlesztése és optimalizálása folya-
matban van.

Ahhoz, hogy biztonságosan és ha-
tékonyan alkalmazhassuk a lokális 
melegítést, még rengeteg kutatásra 
van szükség. Meg kell tudnunk pél-
dául, hogy milyen hőmérsékleten, 

pontosan mennyi ideig kell kezel-
nünk az állatokat a Bd-fertőzés visz-
szaszorításához, illetve teljes eltünte-
téséhez, és hogy ez milyen mérték-
ben faj- és életkorfüggő. Azt is meg 
kell állapítanunk, hogy a terápiás 
hőkezelésnek vannak-e káros mel-
lékhatásai a kétéltűekre nézve (növe-
kedés lassulása, fejlődési rendellenes-
ségek kialakulása, ivari működés ká-
rosodása stb.), és ha vannak, akkor 
ezeket hogyan lehet ellensúlyozni 
(például hőmérséklet-ingadozás 
megengedésével). Alaposan meg 
kell vizsgálnunk azt is, hogy mi 
történik, ha a Bd mellett hőkedvelő 
kórokozók (mint amilyenek a 
Ranavírusok) is jelen vannak a 
kétéltűpopulációban, hiszen hiába 
nyomjuk el a Bd-fertőzés növekedé-
sét a megemelt hőmérséklet segítsé-
gével, ha eközben ideális körülmé-
nyeket teremtünk egy másik kór-
okozó számára, amely felszaporodva 
ugyancsak képes elpusztítani az álla-
tokat. Sok izgalmas kérdés vár tehát 
még megválaszolásra, de intenzív 
kutatómunka folyik hazai és kül-
földi kutatócsoportok részvételével, 
amelynek elsődleges célja, hogy mi-
hamarabb alkalmazható legyen ez a 
módszer a természetes körülmé-
nyek között élő kétéltűpopu-
lációkban.

Nagy előnye a lokális melegítés 
módszerének, hogy lehetővé teszi a 
Bd és a kétéltűek ismételt találkozá-
sát, ezáltal olyan mikroevolúciós 
változások bekövetkezését, ame-
lyeknek köszönhetően a kétéltűek 
idővel védettebbé válhatnak a 
kitridiomikózissal szemben. A mód-
szer segítségével megelőzhető a po-
pulációk összeomlása és így elke-
rülhető az értékes genetikai variá-
ció elvesztése. Bár a lokális melegí-
tés segítségével nem tudjuk egész 
földrajzi régiókból eltüntetni a 
Bd-t, és a hűvöskedvelő fajokon 
sem tudunk vele segíteni, de ha vá-
rakozásainknak megfelelő eredmé-
nyeket kapunk, és a lokális melegí-
tés biztonságosan alkalmazható lesz 
természetes körülmények között is, 
akkor segítségével sok száz 
kétéltűpopulációt és fajok tucatjait 
menthetjük meg.

Hettyey AttilA, biológus
Agrártudományi Kutatóközpont, 

Növényvédelmi Intézet

(A cikk az MTA Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíjának, valamint az EMMI ÚNKP 
Bolyai+ ösztöndíjának támogatásával 
készült.)

Vízbe meríthető fűtőegység. Az alján lévő 
rések teszik lehetővé az ebihalak számára, 
hogy alulról beússzanak az akváriumfűtők 

által felmelegített víztérbe, amelyet a szigetelt 
oldalfalak tartanak egybe. Az oldalfalak felső 

külső pereme mentén elhelyezett úszók 
tartják a fűtőegységet a vízfelszínen. 

(FOTÓ: HETTYEY ATTILA)
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A z Itáliában, 1787-ben szüle-
tett  és fiatalon, 1816-ban el-
hunyt Mária Ludovika ki-

rályné Brigitte Hamann német–
osztrák történész szerint „Lelkesült a 
magyarokért és viszont!”. Annyi 
mindenesetre bizonyos, hogy a 19 
éves királyné saját kezűleg írta alá az 
akadémia alapítására szánt adomá-
nyát a következő szavakkal: „Hogy 
a nemzet iránti vonzalmamnak em-
lékezetét fenntartsam, neveztessék 
Ludovika Akadémiának.”

Ezzel együtt az is igaz, hogy az ural-
kodóház gátolni igyekezett a megva-
lósítását. Így az akadémia saját épülete 
csak 1836-ra készült el,  később a 
Nemzeti Múzeumot is felépítő Pol-
lack Mihály tervei szerint, klasszicista 
stílusban. Bár készen állt, az épületbe 
mégsem költözhetett be az iskola. 1838 
és 1846 között a Nemzeti Múzeum 

használta egyes tereit. 1848-ban kez-
dődött meg a honvédtiszti oktatás, de 
csak a ház egyes részeit használták. 
A kiegyezés után, 1872-ben az épüle-
tet Linzbauer István tervei szerint, 
historizáló stílusban felújították, és át-
adták eredeti rendeltetésének. Az át-
építés során igyekeztek a monumen-
tális hatást megszelídíteni. 

Tisztképző
A Magyar Királyi Honvéd Ludovika 
Akadémia a hazai katonai képzés 
legmagasabb fokú intézménye volt. 
Az első világháború mementójaként 
339 egykori ludovikás neve olvasha-
tó márványtáblán, az épület belső 
udvarából nyíló Hősök Csarnoká-
ban. A Tanácsköztársaság bukását 
követően, száz évvel ezelőtt, 1919. 
október 1-ével indult el a Horty-
rendszer Ludovikája. A tanulmányi 

rendszert módosították, 1922-től 
4 éves lett a képzés. 1939-ben gyorsí-
tott képzésre álltak át, majd a máso-
dik világháború utolsó hónapjaiban 
fegyvernemenként más-más vidékre 
helyezték át a hallgatókat. 1945 elején 
a Ludovika Németországba települt 
át, és a háború végén feloszlott. 

A NEMZET IRÁNTI  VONZALOMBÓL

A LUDOVIKA SZÁZADAI
A Ludovika Akadémiát egy 1808-as országgyűlési törvény alapította meg. Nevét Habsburg–Estei 
Mária Ludovika magyar királynéról, I. Ferenc harmadik feleségéről kapta, aki koronázási tisztelet-

díjából ötvenezer forintot ajánlott fel az építkezésre.

A tér kezdete a Klinikák felől
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birtokba. A körülményekre jellemző, 
hogy a Hősök csarnokából nyíló, ele-
gáns belső terű egykori kápolna ebben 
az időben bútorraktárként szolgált.

Az egyre lepusztultabb állapotú 
Ludovika előtt 1994-ben csillant meg 
a megújulás ígérete: kormányhatáro-
zat született arról, hogy odaköltözhet 
a Természettudományi Múzeum. Az 
intézmény az épülethez hasonló mó-
don hányatott sorsú. Létrejöttét 1803-
ban gróf Széchényi Ferenc felesége, 
Festetich Julianna ásványkollekciója 
alapozta meg, majd nem sokkal ké-
sőbb őslénytani gyűjteménnyel, 1818-
ban pedig József nádor ajándékaként 
Kitaibel Pál botanikus és kémikus 
egykori magángyűjteményével gaz-
dagodott. A növekvő kollekció a 
Nemzeti Múzeum részeként kapott 
helyet a belvárosi épületben. Az 1956-
os forradalmat igencsak megszenved-
te: a múzeumot ért belövések teljesen 
megsemmisítették a felbecsülhetetlen 
értékű ásvány- és madárgyűjteménye-
ket, valamint a Széchenyi Zsigmond 
és Kittenberger Kálmán által is 

1947-től Honvéd Kossuth Akadémia 
Katonai Tiszthelyettes és Tisztképző 
Főiskola néven működött tovább az 
újraszervezett intézmény, de csak két 
évig. A hatalmas épületegyüttesre a 
Kun Béla nevére átkeresztelt téren 
ezt követően hányatott sors várt. 
A szárnyépületbe 1949-től a Kossuth 
Tüzértiszti Iskola került; ezt 1957-ben 
bezárták, az épület a civil oktatásé 
lett. 1960-ban költözött oda a Bem Jó-
zsef Gimnázium, amely később ipari 
szakképző iskola is lett. Később óvó-
nőképzés is folyt; majd a 2000-es 
években beköltözött Raoul Wallen-
berg Humán Szakképző Iskola és 
Gimnázium. A lovardában 1958-ban 
megnyitották az Alfa mozit, amely a 
maga 30x65 méteres alapterületével, 
ezer fő feletti befogadóképességével a 
főváros legnagyobbjai közé tartozott. 
1990-re aztán elérte a fővárosi mozik 
többségének végzete. Bezárt, az egy-
kori lovadra tetőszerkezete pedig 
1992-ben leégett. A főépület kis részét 
1956 után évtizedeken keresztül az 
ELTE TTK néhány tanszéke vette 

gyarapított Afrika-kiállítást. A Baross 
utca 13. szám alatt őrzött Állattárat 
november 4-én gyújtóbombák talál-
ták el, 1956-ban az a gyűjtemény is 
megsemmisült. 

A Ludovika Campus
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem lé-
tesítéséről szóló törvényt 2011. február 
végén fogadta el a kormány. A Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a 
Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti 
Corvinus Egyetem Közigazgatás-
tudományi karának jogutódjaként lét-
rejövő intézmény számára a Ludovikát 
jelölték ki otthonául. 2018 tavaszára 
fölépült a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Ludovika Campusa és újjá-
született Belső-Pest legnagyobb köz-
parkja, az Orczy-kert. Elkészült és az 
egyetemi hallgatók birtokába adták a 
Ludovika Akadémia felújított történe-
ti épületét modern egyetemi könyvtár-
ral és oktatási terekkel, az új oktatási, 
elméleti és gyakorlati képzési épülete-
ket, a kollégiumokat, az egyetemi lő-
teret, sportcsarnokot, fedett uszodát 

Ludovika akadémia Fűvészkert térképe, 1884 Ludovicea, 1833

A Ludovika Campus látványterve A homlokzat felújítás előtt Az épület a park felől
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és szabadtéri sportpályákat. A lovarda is 
teljesen megújul, díjlovagló és díjugrató 
pályával kiegészülve. Az uszodában egy 
25 méteres, 8 sávos sportmedence, vala-
mint egy 15 méteres, változó mélységű 
bemelegítő- és oktató-medence nyitott 
lesz a lakosság számára is.

2014-ben döntött a kormány a 
Ludovika történelmi emlékhellyé 
nyilvánításáról. A történelmi emlék-
hely fogalmát a kulturális örökség 
védelméről szóló törvény 2010-es 
módosítása vezette be a nemzeti em-
lékhelyek fogalmával együtt. 

E szerint a történelmi emlékhelyek 
kiemelkedő jelentőségű épített vagy 
természeti helyszínek, amelyek 
nemzetünk, vagy valamely hazánk-
ban élő nemzetiség történelmében 

meghatározó jelentőséggel bírnak, 
ahol az ország politikai vagy kulturális 
életét befolyásoló és ezért megemléke-
zésre alkalmas intézkedések történtek. 

A nemzeti emlékhelyek a magyar 
történelem legfontosabb helyszínei, 
melyek megtestesítik a nemzeti em-
lékezetet valóságban és jelképesen is. 
Az emlékhelyek gyakran műem-
lék épületek, de vannak köztük te-
metők, emlékparkok is, mert nem az 
építészeti értékük adja a jelentőségü-
ket, hanem a történelemben betöl-
tött meghatározó szerepük.

2010-ben elfogadott törvényjavas-
lat 36 történelmi emlékhelyet hatá-
roz meg, többek között: az esztergo-
mi várat, a nagycenki Széchenyi-
kastélyt és a szegedi Dóm teret. 

Az Orczy-park
A névadója az Orczy család, akik egy-
koron a terület tulajdonosai voltak. 
Az Orczy-kert területét Orczy Lőrinc 
báró vásárolta meg 1783-ban, majd fia, 
László fogott hozzá az akkori Pest leg-
nagyobb és legszebb angolparkjának a 
kialakításához. Ez alatt több mint 
300 000 facsemetét ültettek el. A XVIII. 
század végére a parkot megnyitották 
a városlakók előtt is, s nagyon gyor-
san divatos kirándulóhellyé vált, 
még I. Ferenc császár és I. Sándor orosz 
cár is ellátogatott ide. 1829-ben a ker-
tet a magyar katona-tisztképzés szá-
mára megvásárolták és itt épült fel a 
Ludovika Akadémia.  Pest egyik 
kedvelt sétatere és szórakozóhelye 
volt, évszázados fáival, szobraival, 

közel félhektáros tavával mintha nem 
is egy szigorú katonai oktatási intézethez 
tartozott volna. A Ludovika parkját 
1885-ig mindenki szabadon használhat-
ta, majd  kizárólag a honvédtisztképzés 
céljait szolgálta. A második világháború 
után nyílt meg újra a nyilvánosság előtt.

A Budapesti Városvédő Egyesület 
Buza Péter vezetésével 1985-ben talál-
ta meg Pest egyetlen híres forrása, 
az Illés-kút egykori helyét a Lovarda 
udvarában. A több méter mélyen fel-
lelt alapfalakra rekonstruálták az egy-
kori klasszicista kútházat. A gazdagon 
díszített, apró épület ma is látható és 
látogatható az egykori lovarda északi 
oldala előtt. A kilencvenes években az 
épületegyüttes déli oldalán az egykori 
vívóteremből Nagy Bálint tervei alap-
ján alakították ki a Bárka Színházat.

Belső-Pest legnagyobb közparkját 
is minden szegletében felújították. 
Az Orczy-kertben bárki által szaba-
don használható játszóterek, kültéri 
edzőgépek, futókör, focipályák, 
streetball-pályák, görkoris-görhokis 
dühöngő, padokkal, ivókutakkal és 
sétányokkal szabdalt pihenőterek 
várják a pestieket, és újra használha-
tó a csónakázótó is.

Az Orczy-kertben található Ludo-
vika-szobor Mária Ludovika király-
né megmintázásával nemcsak a Lu-
dovika Akadémia megalapítását 
idézi, de azt a történelmi alakot is, 
aki a napóleoni háború idején meg-
határozta a magyar politika irányát.

A parkban talált végleges otthonra 
Kisfaludi Strobl Zsigmond Kossuth-
szobra, amelyet a Kossuth tér re-
konstrukcióját követően ajánlott fel 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
számára az Országgyűlés Hivatala.

összeállította: zoltai Márta

Maria Ludovika Beatrix von Modena

Belső udvar



Reguly Antal 1839. november 
8-án szállt partra Turkuban, 
a stockholmi gőzhajóról. 

Három nappal később már Helsinki-
ben volt. Azért jött ide, hogy fényt de-
rítsen a sokak által vallott magyar – 
finn nyelvrokonság kérdésére.  A finn 
származású Arwidsson főkönyvtárossal 
Stockholmban folytatott beszélgetések-
nek köszönhetően jutott erre az elhatá-
rozásra. Szerencséje volt, mert együtt 
utazhatott Clas Collannal, aki finnor-
szági tartózkodása alatt barátja és tá-
mogatója volt.  Barátságot kötött Karl 
Axel Gottlunddal (1796-1875), az 
egyetem finn nyelvtanárával is. 

A helsinki (abban az időben főleg 
svédül beszélő) társaság jól fogadta a 
fiatal magyar utazót. Reguly csinos, 
jó kiállású, barátkozó természetű fia-
talember volt és jó társalgó. Szívesen 
vették látogatásait, meghívták esté-
lyekre, bálokba. Megismerkedett ma-
gas rangú hivatalnokokkal és orosz 
katonatisztekkel is. Többször ellátoga-
tott Sveaborgba (ma:  Suomenlinna), 
az orosz helyőrségbe. Felkereste az 
egyetem rektorát is.

Elkezdte a nyelvtanulást. Ez eleinte 
nem ment könnyen. Ahhoz, hogy 
finnül tanulhasson, svédül is meg kel-
lett volna tanulnia, mert a finn nyelv-
könyvek mind svédül voltak. Ezen 
úgy próbált segíteni, hogy nyelvórá-
kat vett. Tanárai közé tartozott egy 
ideig M. A. Castrén, a későbbi híres 
nyelvész, a finnugor és a szamojéd 
nyelvek kutatója, a finn nyelv első 
professzora a Helsinki Egyetemen, aki 
a nyelvoktatást az elméleti alapoknál 

…MINT RÉGEN VÁGYOTT ÉS KERESETT KINCSEK

REGULY ANTAL 
FINNORSZÁGBAN

kezdte. És ez nagy nehézséget jelen-
tett Reguly számára. Gottlund egy 
levelében azt állította, hogy ő is taní-
totta finnre Regulyt. Ebben az 
időben Lönnrot is Helsinkiben 
tartózkodott, de nem tudjuk, hogy 
találkozott-e vele Reguly. Azt vi-
szont tudjuk, hogy 1840 januárjá-
ban megvette a Kalevalát, amiből 
később fordított is. Mivel a nyelv-
tanulásban nem haladt jól, és Hel-
sinkiben a finn nyelvet sem gyako-
rolhatta, úgy gondolta, hogy vi-
dékre utazik. 

Laukaa
Erre jó alkalom nyílt 1840. márci-
us elején, amikor Helsinkibe érke-
zett egy vidéki orvos, Wolmar 
Schildt (1810-1893) körorvos, 
nyelvújító, aki Laukaa községbe 
hívta, hogy finnül tanuljon.  Így 
tehát március 11-én Közép-Finn-
országba indult. Laukaaban márci-
us 24-től egy Juntunen nevű finn 
parasztnál lakott a Lammasaho ne-
vű birtokon, majd május 1-én 

Schildthez költözött át, ennek  
Ahlbacka nevű házába, ahonnan 
május 27-én utazott el. Ennek az 
időszaknak forrásai a szüleinek és 
Collannak írt levelei, valamint a 
Finnlandi úti jegyzetek. Ez utóbbiakat 
itt kezdte el írni németül május 12-én. 
Május 21-ig 11 füzetet írt tele. Csen-
des, nyugodt időszak volt ez életé-
ben. Ismerkedett a finn vidéki élet-
tel, az emberekkel, szorgalmasan és 
eredményesen tanult finnül és své-
dül. A finnben már annyira haladt, 
hogy finnül ír Collannak és a Finn 
Irodalmi Társaságnak is finnül 
akarja megköszönni, hogy levelező 
taggá választották – írta szüleinek 
Lammasahoból 1840. április 20-án. 
(Ezt a levelet A. Molnár Ferenc néme-
tül és magyarul publikálta 1976-ban, 
V. Tervonen pedig finnül.) 

Említett levelében részletesen be-
mutatja lakóhelyét, foglalatosságát, 
a finneket, az időjárást stb. Néhány 
sort szentel a Kalevalának is, amit 
azzal zár, hogy „ha hazamegyek, első 
dolgom lesz, hogy lefordítsam magyarra.”  

A 1809 és 1917 között Finnország, autonóm nagyhercegségként Oroszországhoz tartozott, és sok 
szempontból jobb helyzetben volt, mint az orosz birodalom többi része. 1812-ben Helsinki (svédül 
Helsingfors) lett a főváros, 1828-ban pedig az egyetem is átköltözött Turkuból Helsinkibe, ahol 1832-ben 
készült el ma is látható főépülete. Az ekkor induló nemzeti ébredésnek nagy lökést adott 1835-ben a 
Vanha (Régi) Kalevala  megjelenése, illetve 1831-ben a Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, azaz a Finn 
Irodalmi Társaság megalapítása. Ez az egyesület 1840-ben Reguly Antalt levelező tagjává választotta.

A Helsinki Egyetem 
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Schildt menyaszonyával és annak 
családjával. Még síelni is megtanult 
és nagyon élvezte. 

Utazás északra
Május 28-án indult el Alhbackából 
északkeleti irányba. Másnap 
Rautalampiban meglátogatta Paavo 
Korhonent, a híres népénekest. 
Május 30-án délben érkezett 
Kuopioba és június 2-én este ki-
lenckor utazott tovább. Az esti in-
dulás kapcsán talán érdemes lesz 
néhány szót szólni Reguly utazási 
szokásairól. Az évnek ebben a sza-
kában Finnország északi részén 
szinte alig megy le a nap, ezért szí-
vesen utazott éj jel. Volt hogy két-
három éjszaka sem aludt, ilyenkor 
nappal szundított néhány órát. 
Lovaskocsival, csónakkal vagy –
többször is – gyalogosan utazott, 
általában paplaktól paplakig. A lel-
kipásztorok többnyire barátságo-
san fogadták, megvendégelték, pi-
henőhelyet biztosítottak számára és 
türelmesen válaszoltak kérdéseire 

egyházközségükről, az életviszo-
nyokról, a népszokásokról, a gazda-
ságról. Útvonala: Kuopio – Kaavi – 
Juankoski – Nurmes – Sotkamo – 
Hyrynsalmi – Suomussalmi – Kuusamo 
– Kemijärvi – Sodankylä – Kittilä – 
Muonionniska – Kaaresuvanto volt. 
Kittilä községben vásárolt egy lapp 
férfi ruhát, amit 1847-ben sikerült 
hazahoznia, hogy az Akadémiának 
ajándékozza. Sajnos később a mo-
lyok miatt más szörmékkel együtt el 
kellett égetni.

Július 10-én érkezett meg 
Karesuandoba. A település, finnül 
Kaaresuvanto, a Muonio folyó nyu-
gati (svéd), illetve keleti (finn) oldalán 
elterülő kis falu. A finn oldal közigaz-
gatásilag Enontekiö községhez tarto-
zik.  Két hétig Laestadius lelkésznél 
vendégeskedett. Lars Levi Laestadius 
(1800-1861) 1826. és 1849. között 
Karesuando lelkésze volt, botani-
kus, a lappok misszionáriusa, a lapp 
néprajz kutatója, később az „ébre-
dők”  vallási mozgalmának vezetője  
lett. Reguly az ott töltött két hétben 

Tudjuk, hogy Regulynak ekkor 
már megvolt a Régi Kalevala egy 
példánya, mely ma az MTA 
Könyvtárában található. Álljon itt 
még egy részlet ebből a levélből: 
„Gyakran megyek Juntunennel a kö-
zeli tó jegére, amikor megnézi, hogy a 
hálóiba akadt-e valami. Egyúttal tu-
dok vele finnül beszélgetni. Csak a 
szemem kezd fájni, amikor vakítóan 
süt a nap az egész vidéket beterítő hó-
ra. Napsütéses napokon nem is tudok 
kimenni, mert vigyázok a szememre. 
Ideérkezésem után, az első napokban 
sokan meglátogattak, környékbeli pa-
rasztok és zsellérek, hogy lássák a dél-
ről érkezett vendéget. Eleinte ezt jól 
bírtam, mert annyira egyszerűek és 
természetesek voltak: megálltak az 
ajtóban, és csak ritkán tudtam ráven-
ni ezeket a félénk embereket, hogy 
válaszoljanak a kérdéseimre. Egye-
sek, amikor elmentek, kifakadtak: 
Mégis csak furcsa, hogy ugyanúgy 
néz ki, mint mi.” Volt vendégség-
ben is a helyi lelkésznél, meghívták 
egy lakodalomba, megismerkedett 

RÉGI KALEVALA
REGULY ANTAL 
FORDÍTÁSÁBAN 

(RÉSZLET)

I. ének

Kedv emelkedik keblemben, 
Gondolat ébred agyamban, 
Kedv énekekhez kezdeni, 

Elmultakat említeni. 
Szeretett felebarátom, 
Régi énekes pajtásom! 

Ritkán eggyé eggyesülünk, 
Beszélgetni találkozunk, 
Éjszak e szegény határin, 
Éjszak e mostoha tájin; 

ÖRLŐ DAL (RÉSZLET)

Hogy ha jól ismertem jönne, 
Kit előbb láttam, jelenne,

Csókot csókra száj áldoznék,
Csókkal mézajkon nyugodnék:

De nem hallatszik aranyom,
Azért estve az unalom;

Kedvetlen aludni menés,
Nincs éjben éden, enyelgés.

Sveaborg

Ahlbacka (Schildt doktor háza. Itt lakott Reguly 1840 májusában.)



el. Itt írta le azt is, hogy úgy döntött, 
tanulmányozni fogja a lapp nyelvet, 
és ebben az évben már nem tér vissza 
Helsinkibe.

Tudományos elhatározás
„Július 31-től augusztus 29-ig Kemi kör-
nyékén tartózkodtam, és különféle tapasz-
talatok szerzésével töltöttem az időt. Vol-
tam Taivalkoskiban az iso jakoval kapcso-
latos bírósági tárgyaláson, részt vettem halá-
szaton és bogyógyűjtésben stb. Egy hetet 
Tornioban töltöttem, voltam ott egy nyilvá-
nos táncestélyen is” – írta következő leve-
lében Collannak szeptember 7-én  
Raahe városából. Iso jako szó szerint azt 
jelenti: nagy osztás. Még a svéd uralom 
idején megkezdett földreform során a 
keskeny kis parcellákat egyesítették és 
újra felosztották a szántóföldet, vala-
mint az addig közösen használt erdőket 
a parasztgazdaságok között.

Reguly ezután 1840. szeptember 9-én 
este érkezett Vaasaba, ahol január 1-ig 
maradt. Az a közel négy hónap, amit 
Reguly Vaasaban töltött, döntően be-
folyásolta életpályáját. Ekkor döntötte el 
végleg, hogy életét a tudománynak 
szenteli. Szorgalmasan levelezett, írt a 
szüleinek, rokonának Villax Ferdinánd 
zirci apátnak, Maár Bonifácnak kedves 
győri tanárának, és több finn barátjá-
nak. Szinte mindegyik levelében el-
mondja, hogy nagyon erős késztetést 
érez a tudomány (a nyelvhasonlítás) 
iránt, képtelen lenne a jogászkodásra, a 
hivatali életre. Tisztában van vele, hogy 
tudása még erősen hiányos, ezért szor-
galmasan tanul, a finnekről és a lap-
pokról szóló könyveket olvas, és meg-
kezdi a lapp nyelv tanulmányozását is. 

intenzíven gyűjtötte az információkat 
házigazdájától, s Laestadius nagy ha-
tást gyakorolt rá: „Még egy emberrel 
sem beszéltem olyan sokat, mint ezzel 
a lelkipásztorral, de sokat is tanultam 
tőle. Szavai olyanok voltak számomra, 
mint régen vágyott és keresett kincsek.” - 
írja útinaplójában 1840. július 11-én. 
Felsorolni is sok lenne, mi minden-
ről beszélgettek. Szó esett a botani-
káról, a geológiáról, vallási kérdé-
sekről, a finnekről, a finnek és a své-
dek viszonyáról, Finnország politi-
kai helyzetéről stb.  A beszélgetések 
legfontosabb témáját azonban a lap-
pok (ma: számik) jelentették: törté-
netük, viszonyuk a karjalaiakhoz és 
az oroszokhoz, hiedelmeik, az alko-
hol kérdése, életmódjuk, a rénszar-
vasok stb. Laestadius ebben az idő-
ben már aktívan foglalkozott a lapp 
mitológiával. Anyagait Regulynak 
is megmutatta, aki két füzetnyi 
anyagot lemásolt (persze svéd nyel-
ven), sőt „1840. július 22-én Reguly 
egy (svéd nyelvű) kötelezvényt ír alá, 
amelyben biztosítja Laestadiust, hogy a 
lemásolt szövegrészeket nem teszi köz-
zé addig, amíg Laestadius írása teljes 
egészében nem jelenik meg Franciaor-
szágban, Svédországban vagy Német-
országban” – idézi Voigt Vilmos 
Laestadius és Reguly kapcsolatai-
ról írott művében, amely a Nyelv-
tudományi Közleményekben jelent 
meg 2012-ben.

A sors iróniája, hogy sem az eredeti 
mű, sem a másolat nem jelent meg 
nyomtatásban egyikük életében sem. 

Laestadius felesége két kis lapp dalt 
tanított meg neki, ezeket le is írta és 
szívesen dúdolgatta. Július 19-én pedig 
ellátogatott Maunuba, a néhány kilo-
méterrel feljebb fekvő faluba, hogy ta-
lálkozzon a született lapp, Fjállner taní-
tóval, aki több lapp dalt diktált le neki. 
Ezek után talán indokolt az a feltevés, 
hogy már ekkor kezdett kialakulni 
Regulyban az az elképzelés, hogy a 
lappot is be kell vonni a nyelvrokon-
sággal kapcsolatos tanulmányaiba. 
Ezt azonban csak később írta le.

Reguly valószínűleg július 24-én 
indult visszafelé a folyó mentén. Júli-
us 31-én már Kemiben volt Castrén 
esperesnél. Matias Castrén esperes, a 
nyelvész Castrén nagybátyja, a tudo-
mányos célból utazók támogatója, 
ismert botanikus volt. Mindezt Re-
guly Collannak írt levelében mesélte 

Reguly nem volt álmodozó, jól tud-
ta, hogy családja anyagi támogatása 
nem elegendő nagyszabású tudomá-
nyos terveinek megvalósításához. 
A nemzet, a haza támogatásában bí-
zott. Ezért arra kérte volt tanárát, 
Maár Bonifácot, hogy szerezzen neki 
támogatókat, illetve hazaküldte „egy 
barátjának” írt levelét, amelyet azután 
az Atheneaum c. folyóiratban jelentet-
tek meg 1841-ben. A levélben találha-
tó az egyik legismertebb finn népdal 
Reguly által készített fordítása is. 

Maár Bonifác nem maradt tétlen. 
Két levelet írt Reguly ügyében a 
legilletékesebbnek, Toldy Ferencnek 
a Magyar Tudományos Akadémia 
titkárának. Toldy pedig 1841. február 
8-án az Akadémia kis gyűlésén be-
számolt a levelekről. Az akadémiku-
sok anyagi támogatást szavaztak 
meg Regulynak és egyúttal konkrét 
kutatási feladatokkal bízták meg. 
Erről azonban Reguly csak 
Péterváron értesült 1841 nyarán.

Reguly tehát 1841 január elején 
visszautazott Helsinkibe. Hogy a 
következő öt hónapban pontosan 
mit csinált, azt nem tudjuk. Talán a 
lapp és az észt nyelvet tanulmányoz-
ta. Az is lehetséges, hogy itt született 
a Kalevala fordítástöredék is, bár azt 
már Vaasaban elkezdhette. Reguly a 
Régi Kalevala első és második énekét 
fordította le, valamint a harmadik és 
a huszonkilencedik ének egy részét. 

Mihelyt körülményei lehetővé tet-
ték, május 24-én továbbutazott 
Észtországba, majd onnan a vótok-
hoz tett rövid látogatás után Szent-
pétervárra, ami aztán nagy szibériai 
utazásának a kiindulópontja lett.

A Finnországban töltött másfél év 
nem volt elvesztegetett idő. Tanul-
mányainak és ott szerzett tapasztala-
tainak köszönhetően szilárd elképze-
lése alakult ki jövendő életpályájáról 
és elkezdett megismerkedni a nyelv-
hasonlításhoz, valamint a nyelvek és 
a népek őstörténetének kutatásához 
szükséges módszerekkel is. Ez az idő-
szak elengedhetetlen előzménye volt 
annak a nagyszabású gyűjtőmunká-
nak, aminek köszönhetően Regulyt 
a hazai finnugrisztika megalapítói 
között tartjuk számon. 

CsúCs sándor
A Reguly Társaság elnöke,  

a Nyelvtudományi Intézet tudományos 
tanácsadója

Laestadius
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A telente védett tárnákban, barlangokban 
hibernálódó denevérkolóniák felmérése rutin-
munka. A csoportosan függeszkedő mozdulatlan 

egyedek szíve ilyenkor percenként csak néhányat dobban, 
így a szakemberek könnyen lefényképezhetik őket, a ké-
peken látható egyedek leszámolása pedig ráér utólag az 
otthon melegében is. Amerikai biológusok egy csoportja 
2007 márciusában egy ehhez hasonló átlagos munkanap-
ra számított, az Albany határában húzódó barlanghoz ér-
ve azonban felkavaró kép tárult eléjük: elpusztult denevé-
rek hevertek mindenütt, tetemeiket pedig egy korábban 
sosem látott, fehér porszerű anyag fedte.

Miközben a fehérorr-szindrómaként elhíresült fertőzés 
évről évre tovább gyűrűzve néhol több mint 90 százalékkal 
vetette vissza Észak-Amerika denevérállományát, a kuta-
tók az idővel versenyt futva próbálták megérteni a drámai 
eseménysorozat kiváltó okait. Kiderült, hogy a tetemeken 
látható fehér anyag a korábban ismeretlen Pseudogymnoascus 
destructans hidegkedvelő gomba, amelynek fonalai a telelő 
denevérek minden szabad bőrfelületén megtelepedhetnek. 
Mindez a feltételezések szerint felborítja testükben a víz- és 
elektrolit-háztartás egyensúlyáért felelős élettani folyama-
tokat, emellett pedig megnöveli téli felébredéseik számát is. 
Mivel a dermesztő fagyban repülő rovarok híján táplálkoz-
ni nem tudnak, a hibernációs időszakra felhalmozott zsír-
tartalékaikat idő előtt felhasználják, végül pedig vészesen 
lesoványodva még a tavasz beköszönte előtt elhullanak.

Bár tömeges európai denevérpusztulásokról nem szóltak a 
hírek, a vizsgáltok mára egyértelművé tették, hogy a gom-
ba kontinensünk 15 országában, így hazánkban is jelen van, 
sőt Európából hurcolhatta be az ember abba az évi kétszáz-
ezer látogatót vonzó barlangba is, amely később az amerikai 

POROS LETTÉL, PORRÁ LESZEL
Ezerszámra potyogtak a plafonról. Fülükön, szárnyukon fehér pettyek, az orruk pedig olyan volt, 
mintha hintőporba dugták volna. Ahelyett, hogy a barlang falán lógva töltötték volna nyugodt téli 
hibernációjukat, elpusztult tetemeik hevertek mindenütt. 13 év alatt 10 észak-amerikai denevérfaj 
hatmillió példányával esett meg ugyanez, a korábban ismeretlen kór szélsebes terjedését pedig 

a mai napig nem sikerült megállítani.

fertőzés gócpontja lett. Az ugyanakkor még nem teljesen 
világos, hogy az európai egyedek miért rezisztensek a fer-
tőzéssel szemben. A feltételezések szerint ennek egyik fak-
tora az lehet, hogy az európai telelőhelyeken ritkán gyűlik 
össze egyszerre ezernél több denevér, Amerikában viszont 
a tízezres csoportok is általánosnak mondhatók. 

Bár a denevérek kezelésére és a gomba terjedésének meg-
állítására már vannak erőfeszítések, igazán hatékony mód-
szer még nem látott napvilágot. Reménykeltő lehet azonban 
Jonathan Palmer és kollégáinak 2018-ban közölt eredménye, 
mely szerint a gomba ellen hatékony fegyver lehet akár egy 
kézi UV-C fényforrás is. Amikor ugyanis a kutatók néhány 
másodpercig ilyen fénnyel világították meg a gombát, an-
nak csupán kevesebb mint 1 százaléka élte túl a behatást, mi-
vel hiányoznak belőle az ilyenkor a DNS-ben keletkező sé-
rülések kijavításához nélkülözhetetlen enzimek.

Ezen kívül új lehetőségeket vet fel Joseph Hoyt és kollégái-
nak idén közölt kísérleti eredménye is, mely szerint a 
Pseudomonas fluorescens probiotikummal történő kezelés kés-
leltetheti a denevérek kirepülési idejét. Ha ily módon sikerül-
ne elérni, hogy a fertőzött egyedek telelőhelyükről csak ta-
vasz közeledtével repüljenek ki, amikor már van lehetőségük 
táplálkozni, az esélyt adhatna számukra a túlélésre. A gyógy-
ulás egyébként nem volna példa nélküli, Görföl Tamás és kol-
légái ugyanis korábban bakonyi denevérek gyűrűzésével már 
kimutatták, hogy egyes egyedek túlélik a fertőzést és a kö-
vetkező években tünetmentessé is válhatnak.

Farkas alexandra

Fehérorr-szindrómás kis barna denevér az amerikai Howes-barlangból 
(FORRÁS: DAVID BLEHERT ÉS MTSAI. 2009)

Fertőzést okozó gomba által kolonizált denevérszőr
(FORRÁS: GUDRUN WIBBELT ÉS MTSAI. 2010)
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A testhőmérséklet szélsőséges ér-
tékeinek elkerülése szinte 
minden élőlény számára élet-

halál kérdés, azonban az állandó test-
hőmérsékletű állatok, mint a madarak 
és az emlősök, esetében a testhőmér-
séklet csak egy szűk tartományon belül 
változhat komoly következmények 
nélkül. A tartomány középértéke álta-
lában 35-40 °C között van, ezen a hő-
mérsékleten ugyanis még nem kell túl 
sok stabilizáló kötés a fehérjék térszer-
kezetének fenntartásához, de az izmok 
összehúzódása is viszonylag gyorsan le 
tud zajlani. Az állandó testhőmérséklet 
segíti az utódok fejlődését, bizonyos fo-
kú védettséget biztosít például a gom-
bás fertőzésekkel szemben, illetve lehe-
tővé teszi a legkellemetlenebb éghajlati 
viszonyok elviselését is.

A testhőmérséklet szabályozásának 
viselkedéses eszközeivel minden állat 
rendelkezik, vagyis például képesek 
árnyékba húzódni, ha túl meleg van, 
vagy valamilyen odúban átvészelni a 
kinti fagyokat. Az állandó testhő-
mérsékletű állatoknál azonban fizio-
lógiai mechanizmusok is vannak a 
testhőmérséklet megtartásának szol-
gálatában. Például a hideg ellen a 
vázizmok gyors összehúzódásokkal 
produkálnak hőt, vagyis az állat di-
dereg, illetve a barna zsírszövet hő-
termelésre specializált sejtjei is műkö-
désbe lépnek. A bőr erei összeszűkül-
nek, így csökken a hőkicserélődés a 
vér és a környezet között. A szőr vagy 
a tollak felborzolása is segíti a test 

HŰTÉS ÉS FŰTÉS

melegének megtartását, noha nálunk 
embereknél ezt a funkciót már nem 
képes ellátni hiányos „bundánk”. 
A szervezet hűtésének legfőbb módjai 
a lihegés és az izzadás, de a bőr vérere-
inek kitágulása is fokozza a hőleadást, 
amíg a külső hőmérséklet nem haladja 
meg az ideális belső hőmérsékletet.

Mindehhez elengedhetetlen, hogy a 
testhőmérsékletet valamilyen módon 
monitorozza az idegrendszer és ki 
tudja váltani a megfelelő válaszokat. 
A hipotalamusz preoptikus magjának 
egyes sejtjeiről már a XX. század első 
felében kiderült, hogy érzékenyek a 
hőmérsékletre, ezek a melegítés vagy 
épp a hűtés hatására változtatják meg 
tüzelési mintázatukat, feltehetőleg a 
közelükben lévő véredényekben ke-
ringő vér hőmérsékletét monitoroz-
zák. A bőrben és a zsigerek közelében 
lévő hőmérsékletérző receptorok is 
a preoptikus mag egyes sejtjeihez 
továbbítják a hőmérsékletváltozást 
kódoló jeleiket, így a sejtcsoport 
funkciója valószínűleg a test hő-
mérsékleti viszonyainak meghatá-
rozása. A preoptikus mag az agytörzs 
más sejtcsoportjaival is kapcsolatban 
van és valószínűleg ezeken keresztül 
hathat a vérerekre, verejtékmirigyek-
re, a barna zsírszövetre és az izmokra.

A preoptikus mag  
és a prosztaglandin

A preoptikus magban zajló folyama-
tok azonban még nem egészen ismer-
tek, a hőmérsékletérzékeny idegsejtek 

működésének megértését például az is 
megkönnyíthetné, ha ezek a sejtek  
valamilyen molekuláris alkotójuk 
alapján is azonosíthatók lennének. 
A sejtek azonosítása jelenleg ugyanis 
viszonylag körülményes: a kísérleti ál-
latok agyából készült szeletekben egy 
nagyon vékony hegyű pipettával kell 
érinteni az idegsejtek membránját és 
az elektróda segítségével megfigyelni, 
hogyan változik a sejt tüzelési mintá-
zata különböző hőmérsékleteken.

A Kaliforniai Egyetem kutatói ezzel 
a módszerrel azonosították egerek 
hőmérsékletérzékeny idegsejtjeit, majd 
a sejtek belsejét kiszívták és analizálták 

Az élő szervezet szempontjából a hőmérséklet központi fontosságú változó, a sejteket felépítő 
molekulák stabilitása és működése múlik rajta. Az élőlények számára ezért alapvető a szervezet 
hőmérsékletének élhető határok között tartása. Ehhez számos különböző stratégiát használnak, 
melyekben az a közös, hogy egytől egyig az idegrendszer szabályozása alatt állnak. A testhő-
mérséklet szabályozásának idegrendszeri hátteréről már sok adat áll rendelkezésre, de még így 
is rengeteg részletet fed homály. Ezúttal két új kísérletsorozat eredményeit tekintjük át, melyek 

e bonyolult folyamatot vizsgálták.

Egy állandó (hiúz) és egy változó testhő-
mérsékletű állat (kígyó) testhőmérséklete a 
külső hőmérséklet függvényében (FORRÁS: 

ANIMALPHYSIOLOGYBIO.WEEBLY.COM)
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indítják be a testhőmérséklet csök-
kentésére irányuló folyamatokat. 
A további kutatás szempontjából fon-
tos, hogy a prosztaglandin D2-t előál-
lító enzim alapján könnyen azonosít-
hatók lesznek ezek az idegsejtek.

A raphe magvak a fűtésben
Az agyban a hipotalamuszon kívül is 
találhatók hőmérséklet érzékeny ideg-
sejtek, például az agytörzsben szórvá-
nyosan elhelyezkedő ún. raphe mag-
vak háti oldalhoz közelebbi sejtcso-
portjában. Francia és amerikai kuta-
tók 4 órára 38 °C-os környezetbe 
helyezték kísérleti állataikat és az álla-
tok feláldozását követően az agyakból 
készült szeleteken immunfestéssel je-
lölték a c-Fos nevű fehérjét. A fehérje 
mennyisége azokban a sejtekben 

emelkedik meg, amelyeknek jelentő-
sen fokozódik az aktivitása, így jelen 
esetben a hőmérséklet megemelkedé-
sének hatására aktiválódó idegsejteket 
tudták azonosítani a kutatók, így pél-
dául a raphe háti magját is.

A kutatók ezután megfigyelték 
milyen hatással van a testhőmérsék-
letre a sejtek működésének mestersé-
ges befolyásolása. A sejtek aktiválása 
csökkentette a végbél, illetve a la-
pockák közötti barna zsírszövet hő-
mérsékletét és ezzel egyidejűleg az 
állat oxigénfogyasztása és a mozgás-
sal töltött idő is jelentősen csökkent. 
A sejtek mesterséges gátlása csak a 
maghőmérséklet emelkedését idézte 
elő, méghozzá feltehetőleg a test-
mozgás fokozásával. A raphe mag 
kapcsolatrendszerének feltárásával 
kiderült, hogy kapcsolatban van a 
preoptikus maggal és néhány más 
előagyi struktúrával is, feltehetőleg 
ezeken keresztül befolyásolja a test-
mozgás mértékét, a barna zsírszöve-
tet pedig valószínűleg egy másik 
raphe magon keresztül éri el. A raphe 
háti magja tehát egy fontos ideg-
rendszeri eleme a testhőmérséklet 
szabályozásának.

Az új vizsgálatok tehát a testhő-
mérséklet szabályozását végző neu-
rális rendszer működésének új rész-
leteit fedték fel és ezzel újabb lépé-
sekkel vittek közelebb az idegrend-
szer egyik alapvető fontosságú 
funkciójának megértéséhez.

ReichaRdt RicháRd

az itt található mRNS-eket. Ebből 
következtettek a sejtek fehérjetartal-
mára és úgy találták, hogy a 
hőmérsékletérzékeny idegsejtekben 
kiemelkedően nagy mennyiségben 
található meg a hormonhatású, zsír-
szerű molekula, a prosztaglandin D2-t 
előállító enzim. Egy újabb vizsgálattal 
megállapították, hogy a 
prosztaglandin D2 mennysiége a hő-
mérséklet emelésével arányosan emel-
kedik a szintén egerektől származó 
szövetmintákban. Ez így már arra 
utalt, hogy a prosztaglandin D2-nek 
szerepe lehet a hőmérséklet emelkedé-
sének jelzésében, amit további vizsgá-
latok erősítettek meg: a mesterségesen 
előidézett láz jóval magasabb volt 
azoknál a kísérleti állatoknál, ame-
lyeknél gátolták a prosztaglandin D2 
előállítását, illetve a prosztaglandin 
D2 beadása jelentősen lecsökkentette 
az egerek testhőmérsékletét.

A kutatók immunfestéssel azt is ki-
mutatták, hogy a prosztaglandin D2 
receptora a preoptikus mag egy másik 
részének sejtjein fejeződik ki nagy 
mennyiségben, így feltételezhető volt, 
hogy ezeken fejti ki a hatását a vegyü-
let. A sejtek mesterséges ingerlése is 
ezt támasztotta alá: a kísérleti álla-
tok  testhőmérséklete lecsökkent a 
beavatkozás hatására. Úgy tűnik te-
hát, hogy a preoptikus mag 
prosztaglandin D2-t termelő idegsejt-
jei a hőmérséklet megnövekedésére 
aktiválódnak és a preoptikus mag 
egy másik sejtcsoportján keresztül 

A preoptikus mag elhelyezkedése az egéragyban és a prosztaglandin D2 szerkezete 
(FORRÁS: SCHNEEBERGER ÉS MTSAI., 2019 - CELL)

A raphe háti magja (DRN) a preoptikus magon (MPOA) keresztül az élőlény fizikai aktivitását, a 
pallidális raphe magon (RPa) keresztül pedig a barna zsírszövet (iBAT) működését befolyásolja 

(FORRÁS: SCHNEEBERGER ÉS MTSAI., 2019 - CELL)
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BESZÉLŐ KÉPEK

Kistermetű, fémes fekete csónakok forgolódnak szédületes sebességgel egy középhegységi patak 
csendesebb öblében. Körben, spirálban vagy nyolcasok mentén siklanak a felcsillanó pontok, máskor 
pedig lelassulnak, és egymás közelében lejtik el táncukat. A parton ekkor óvatosan moccan a fény-
képezőgép objektívje, az áramvonalas dodzsemek figyelme azonban sosem lankad, így újból villám-

gyors cikázással válnak láthatatlanná.

BOGÁRKERINGŐ

Magyarországon a keringőbogarak (Gyrinidae) 9 faja fordul elő, 
közülük leggyakrabban a víz tükrén suhanó közönséges kerin-

gőbogarakat figyelhetjük meg. Ragadoznak, vízre hullott legyen-
gült rovarokkal táplálkoznak, melyekre a víz legapróbb rezgését is 
érzékelő szőrös csápjuk révén találnak rá: a vízfelszínt folyamato-
san érintő, kifinomult szerszámukkal észlelik a kapálózó zsákmány 
által gerjesztett apró hullámokat. Az eleség felkeresésében a bifo-
kális szemüveg elvén működő összetett szemük azonban nem se-
gít, ugyanis azok teljesen kettéosztottak: a fejük felső részén elhe-
lyezkedő szempárjukkal a levegőből, a vízalatti alsókkal pedig a 
mélyből érkező támadókat veszik észre, vagyis egyszerre látnak a 
víz alatt és felett is, ugyanakkor a vízfelszín síkjában – ahol mozog-
nak – teljesen vakok. Ilyenkor is kizárólag rövid csápjuk segítségé-
vel tájékozódnak, elkerülve ezzel a vízi akadályokat, illetve az egy-
mással való összeütközéseket. A keringőbogarak egyfajta 
biolokátorok is, ugyanis sokszor a saját maguk keltette felületi hul-
lámok visszaverődése alapján azonosítják a távolban felbukkanó 
tereptárgyakat. Szaporodásuk tavasszal történik, petéiket a víz 
alatt rakják le. Megnyúlt, karcsú lárvájuk szintén ragadozó, de a víz-
felszín alatt szerzik zsákmányukat. Később a szárazföldre mász-
nak és bebábozódnak, a kifejlett rovarok pedig áttelelnek.

Potyó Imre

1

2
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1. A keringőbogarak hegy- és síkvidéki patak-
jaink nyugodtabb öbleitől a kisebb tavakig, 
csatornákig mindenütt előfordulhatnak. 
Sokszor tömegesen jelennek meg, azonban a 
vízszennyezések veszélyesek lehetnek egyes 
populációikra. Mielőtt élőhelyük teljesen 
kiszáradna, repülve keresnek fel újabb, táp-
lálkozásra és szaporodásra alkalmas vizeket, 
mindezt figyelemre méltó módon főként éjsza-

ka (Kelet-Mecsek, Óbányai-völgy).

2. Társas természetű vízirovarok, gyakran 
csoportosan keringenek a vízfelszínen. Egy 
júniusi napon az Óbányai-patak egyik csende-
sebb szakaszán – általam eddig sosem látott 
tömegben – mintegy 150-en verődtek össze. 
Mindennapi viselkedésükben felhasználják a 
víz felületi feszültségéből adódó előnyöket: a 
vízre hullott rovarok teteme a folyadékok ezen 
alapvető sajátsága miatt lassabban merül el, 
így ez a rugalmas környezet a keringőbogarak 
és más vízirovarok (pl. táncoslegyek) számára 

gazdag vadászterületet nyújt.

3. Testük tojás alakú, méretük mindössze 5-8 
mm között változik. Messziről sötétnek tűnnek, 
azonban közelről, erősebb nagyításban szárny-
fedői csillogni kezdenek, melyet több, hosz-
szanti sorban elhelyezkedő finom pontok díszí-
tenek, lábaik sárgásak. Felső, méretes szem-
párjuk fejük fenti részén gömbölyödik. Komoly 
veszély esetén lemerülnek, vagy elrejtőznek a 

vízi növényzet, illetve a patak kövei között. 

4. Lábaik közül az elülsők megnyúltak és a 
zsákmány megragadására szolgálnak, a 
következő kettő pár pedig hatékony úszóláb-
bá módosult, ami a gyors helyzetváltoztatás-
ban segítik őket. Hátracsapáskor ezek a lapos, 
evező alakú, úszószőrökkel felszerelt végta-
gok legyezőszerűen kinyílnak,  amivel tete-
mes tolóerőt biztosítanak a kis tankeroknak. 
Előrehúzva viszont a láb felülete összecsu-
kódik, és az éle kerül előre. Ezzel a hatékony 
technikával hatalmas sebességet érhetnek el: 
1 másodperc alatt akár 90 cm-es elmozdulá-
sokra is képesek! A keringő ívét folyamatos 
megvilágítással és vaku használatával tettem 
láthatóvá (Varázslatos Magyarország pályázat, 

II. helyezés). 

5. A Börzsöny egyik legzártabb szurdokában, 
az Oltár-patak völgyében leltem erre a cso-
portosulásra. Óvatosan melléjük telepedve, a 
patak felszínen tükröződő háttérrel festettem 

meg lenyűgöző táncukat. 

3

4

5
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LogIQs
www.mensa.hu

1. fejtörő – Maksa Marietta feladványa

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és 
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére 
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

2. fejtörő –   Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: A Wall Street farkasa; New York, New York

(Az ábrát vízszintes síkból nézve olvasható a két cím, függőleges 
és vízszintes irányban.)

2. fejtörő –  Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: 

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa 

Megoldás: A felsőbe.

 (Ezekben a jelekben a vonal kétszer törik meg, 
 az alsókban csak egyszer.)

Hozzon létre új szavakat 
egy-egy betűjegy beszúrá-

sával úgy, hogy az új betűje-
gyeket összeolvasva egy 
ráadás fogalmat kapjon!  

Melyik ez a fogalom?

A betűvel jelzettek közül 
melyik dominó illik a kérdő-

jelek helyére?

Töltse ki a játéktábla üres celláit az 1- 25 számokkal! Mindegyik 
szám csak egyszer szerepelhet. A játéktábla első (1) cellájából 
jusson el az utolsó (25) cellába úgy, hogy egyszerre egy vagy több 
mezőt lépve a cellákba írt nyilak által jelzett irányba haladjon! 

Minden cellában meg kell állnia egyszer!
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Kuriózumok a magyar külkereskedelem-
statisztika történetéből 

A különféle statisztikák közül a népességről, vala-
mint a külkereskedelemről szólóak a legnagyobb ha-
gyományúak, utóbbi témában 1882 az első év, ami-
korra már megbízható adatok állnak rendelkezésre 
Magyarország forgalmáról. Ebben az évben hazánk 
akkori árakon számított külkereskedelme a forgalom 
mindkét irányában mintegy 180 millió dollárt tett ki. 
A kivitel dollárértéke az I. világháborúig lassú ütem-
ben nőtt, a világpiaci árszínvonal-csökkenéssel jelle-
mezhető 1880-90-es évek során éves átlagban 2, 1901 
és 1913 között 3%-kal. Utóbbi időszakra már globális, 
az ENSZ által közzétett adatok is elérhetőek, ame-
lyek szerint a világexport értéke a magyarénál erőtel-
jesebben bővült, évente átlagosan 5%-kal. Az 1870-től 
1913-ig tartó időszakra az első globalizációs hullám 
korszakaként tekintenek a gazdaságtörténészek, 
amikor a gőzhajók térhódítása számottevően csök-
kentette a szállítás idejét és költségét, aminek hatásá-
ra jelentősen bővült a világkereskedelem. Magyaror-
szág azonban nem igazán tudott bekapcsolódni a 
nagy távolságú kereskedésbe: a tengeren lebonyolí-
tott exportunk aránya 1913-ban 11% volt, alig több, 
mint az 1891–1895. évek átlagában (8%).

Az 1920-as években jelentősen nőtt a forgalmunk, 
ennek ellenére 1929-ben, a nagy gazdasági világválság 
kirobbanásának évében az export csupán 307 millió 
dollár volt, folyó áron ötödével alacsonyabb, reálérté-
ken (a világexport dollárár-változásától megtisztítva) 
harmadával kevesebb, mint 1913-ban. A világválság 
hatására a kivitelünk dollárértéke 68, a behozatalunké 
74%-kal esett vissza néhány év alatt, miközben a vi-
lágexport – szintén folyó áron – 62%-kal zsugoro-
dott. E jelentős csökkenések jól mutatják, hogy a ke-
reskedelmet a protekcionista elzárkózás (pl. vámeme-
lés, behozatali korlátozás) veti vissza jelentősen, aminél 
lényegesen kisebb hatása van például a szállítási költség 
emelkedésének.

A II. világháborús hadikonjunktúra eredményeképpen 
a forgalom bővült, és az évek többségében nagyobb ér-
tékben vittek ki árukat az országból, mint amekkora ér-
tékben behoztak. A forgalomnövekedés ellenére az ex-
port folyó áras dollárértéke (381 millió) a csúcspontot je-
lentő 1943. évben is csak megközelítette az 1913. évit. 
Az export értéke a II. világháború utolsó két évében 

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

azonban már zuhant, reálértéke a háború befejezését 
követő harmadik évben is kevesebb, mint ötöde volt az 
1913. évinek, csakúgy, mint az I. világégést követően.

Kivitelünk dollárértéke az 1913. évi szintet 1952-ben, 
volumenben csak 1961-ben haladta meg. 1950-től már a 
forintár-, valamint a volumenváltozásra vonatkozó ada-
tok is rendelkezésre állnak, utóbbiak jól mutatják az 
1956-os forradalom hatását: az export volumene abban 
az évben 16%-kal esett vissza, az elmúlt 68 év során a 
legnagyobb mértékben. Mindezzel együtt a kivitel vo-
lumene az 1950-60-as években kiemelkedően nőtt, éves 
átlagban 10%-kal, s a behozatalban is ugyanekkora nö-
vekedés adódott. A második globalizációs hullám 
(1945–1971) időszakában a világkereskedelem is számot-
tevően bővült, amiben az ipari termékek fokozatosan 
csökkenő vámtételei, valamint a konténeres szállítás tér-
nyerése is fontos szerepet játszott.

Az olajárrobbanás hatására az 1974–75. években az im-
portunk két év alatt 33%-kal drágult. Ugyanennyi idő 
alatt az exportunk vásárlóereje 7%-kal csökkent, mivel 
a kivitel értéknövekedése nem tudott lépést tartani a be-
hozatal drágulásával. A vásárlóerő-romlás ezen mértéke 
azonban lényegesen kisebb az 1991-ben bekövetkezett-
nél, aminek mértéke 15%-os volt. E változás fő tényező-
jét is az importáraknak a megugrása jelentette, ami a 
konvertibilis elszámolásra történő áttérésnek volt a kö-
vetkezménye. A behozatal forintárszínvonala 46%-kal 
nőtt ebben az évben, az 1950-ig visszatekintő idősorban 
a leghatározottabban.

Kivitelünk volumene 1989 és 1993 között összessé-
gében 20%-kal esett vissza, s az 1989-es szintet 
1995-ben sikerült meghaladni. Nem sokkal később 
kezdődött el a magyar külkereskedelem eddigi utol-
só „aranykora” (1997–2007), amikor az export volu-
mene éves átlagban 16%-kal nőtt. Az 1990-es évek 
közepétől – ami egyben a harmadik globalizációs 
hullám kezdetét is jelenti – a világ egyre több orszá-
ga engedett teret a szabadkereskedelemnek. Ebben 
a közegben a vállalatok a termelésüket akár globáli-
san is optimalizálhatják, a nemzetközi forgalomnak 
egyre nagyobb részét jelentik a félkésztermékek, 
ami a kereskedelem ugrásszerű növekedésével járt 
együtt.  Hazánk, az EU tagjaként, részese e folya-
matoknak, termékexportunk 2018. évi értéke már 
124 milliárd dollár volt, ami reálértéken számítva 
20-szorosát jelenti az 1913. évinek.

Herzog Tamás
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Kacsacsőrű dínó Japánból

Paleontológusok egy kacsacsőrű di-
noszaurusz szinte teljes csontvázára 

bukkantak a japán Mukawa városa 
mellett. A kövületegyüttes egy 72 mil-
lió éves tengeri üledékből került elő. A 
csontváz a növényevő kacsacsőrű dino-
szauruszok (Hardosauria) egy teljesen 
új neméhez tartozik. A munkát 
Yoshitsugu Kobayashi, a japán Hokkaido 
Egyetem Múzeumának paleontológu-
sa vezette, a kutatócsoport eredményeit 
pedig a Scientific Reports közölte.

A kacsacsőrű dinoszauruszok az 
egyik legismertebb őshüllők mind a 
dinoszauruszok rajongói, mind a ve-
lük foglalkozó paleontológusok köré-
ben. Köznapi megnevezésüket az áll-
kapocsszerkezetüknek köszönhetik, 
minthogy szájuk leggyakrabban la-
pos, csőrszerűen kiszélesedő, akár egy 
kacsa lapátszerű csőre. Ez a fajta száj 
kiválóan alkalmas volt a növényzet 
legelésére, a szájban levő sokszáz apró 
fog pedig a növényi táplálék alapos 
megőrlésére. A csoport ennek a táp-
lálkozási stratégiának köszönhette si-
kerét a földtörténeti kréta időszakban.

Az új faj a Kamuysaurus japonicus 
nevet kapta. A „Kamuy” Hokkaido 
őslakosainak Ainu nevű istenségére 
utal. Először a dinoszaurusz részleges 

nagyjából 8 méter volt a fejétől a farka 
végéig, testtömege 4-5,3 tonna körül 
lehetett (ezek az adatok nagyban függ-
nek attól, hogy egy két hátsó lábára 
nehezedő, vagy négy lábon közlekedő 
állatról van-e szó). 

A homlokcsonton egy nagy ízesülé-
si felület található  az orrterület csont-
jainak irányában, ami arra utal, hogy 

A pszichózis esélye

Az olyan pszichotikus rendellenessé-
gek, mint a skizofrénia, egy életre 

megronthatják az ember életminősé-
gét. Bár a striátumban jelenlévő dopa-
minszintből a pszichózisra való hajlam 
egyértelműen megállapítható, ennek 
mérése költséges és bonyolult. Egy új 
kutatási eredmény szerint azonban a 
pozitív- és negatív ingerekre adott ak-
tivitási válasz mintázataiból mindez 
könnyedén kideríthető, emellett hatá-
sos kezelési lehetőséget ígér a realitással 
kapcsolatot vesztett, skizofrénia-jelle-
gű betegségekben szenvedőknek.

A Missouri Egyetem kutatói olyan 
idegrendszeri jelzőket fedeztek fel 
az emberi agyban, melyek segítenek 
meghatározni azokat a személyeket, 
akiknél magasabb a pszichotikus za-
var megjelenésének kockázata, és mi-
kor lehet sikeres eme állapot kezelése.

így nem alkalmazható a mindennapos 
klinikai gyakorlatban. Az új kutatás-
ban a Missouri Egyetem munkatársai 
MRI-méréseket végeztek, mely alap-
ján kiderült, hogy azok az emberek, 
akiknél a pszichotikus zavar kockáza-
ta fennállt, bizonyíthatóan a striátum 
rendellenessége miatt szenvedtek.

farki részét fedezték fel a késő-kréta 
korú Hakubochi Formáció üledé-
kében, még 2013-ban. A lelet körüli 
felhajtás nyomán lezajlott egy ásatás, 
amely feltárta a csontváz többi részét. 
Kiderült, hogy a példány nem csak ki-
váló épségben van, de ez a legnagyobb 
dinoszaurusz-csontváz, amit valaha 
Japánban találtak. Az ásatás résztvevői 
a lelőhely neve után a Mukawaryu be-
cenevet adták az állatnak.

A kutatást vezető Yoshitsugu és csa-
pata a mintegy 350 csontot 70 kacsa-
csőrű dinoszaurusz maradványaival ha-
sonlította össze kimerítő alapossággal. 
Az elemzés során a kutatók karakterről 
karakterre haladtak a csontokon, így 
jutottak el először az Edmontosaurini 
kládhoz. Az új faj e csoporton belül 
az orosz Kerberosaurushoz és a kínai 
Laiyangosaurushoz hasonlít a leginkább.

A paleontológusok azt is meg-
állapították, hogy a Kamuysaurus 
japonicust három testi jegye egyértelműen 
megkülönbözteti a többi rokon fajtól: 
ezek az agykoponyán, az állkapcson és a 
csigolyákon figyelhetők meg. A csontváz 
vizsgálatát követően a kutatócsapat szö-
vettani elemzést is végzett, hogy töb-
bet tudjanak meg magáról az egyedről. 
Az elemzések kimutatták, hogy maga 
az állat már kifejlett egyed volt, 9 éves 
lehetett vagy annál idősebb. Testhossza 

„Az olyan pszichotikus rendelle-
nességek, mint a skizofrénia, gyak-
ran élethosszig tartanak, és folyama-
tos korlátozottságot jelentenek. Mos-
tani kutatásunk fő célja megérteni a 
pszichózis kockázatának természe-
tét, hogy sokévnyi szenvedést meg-
előzzünk” – mondta John Kerns 
pszichológiaprofesszor.

A pszichotikus rendellenességek 
az agy corpus striatum (csíkolt test) 
elnevezésű részében változó do-
paminszinttel kapcsolhatók össze. 
Ez a terület arra hivatott, hogy 
feldolgozza a pozitív és negatív 
visszacsatolásokat, melyek a tanulási 
folyamat során érik az embert. A ku-
tatók szerint ezért a pszichotikus zavar 
magában foglalja a múltbéli tapaszta-
latokból származó hibás visszajelzést, 
amely aztán a személy téves érzéke-
lését irányítja. A dopamin szintjének 
mérése azonban költséges és összetett, 

A Kamuysaurus japonicus egy csapatának, 
valamint Mukawaryu elpusztulásának

 rekonstrukciója
 (FORRÁS: KOBAYASHI ÉS MTSAI., 2019)
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az állat fejének ez a része egy taréjsze-
rű képletben folytatódott. A kutatók 
ezt a tarajat a mai Észak-Amerika te-
rületéről ismert Brachylophosaurusok 
oldalról lapított, vékony tarajához 
hasonlónak vélik – amennyiben való-
ban volt ilyen dísz az állat fején.

A tanulmány rávilágított arra is, 
hogy az Edmontosaurini kacsacsőrű 
dinoszauruszok milyen migrációs út-
vonalakon terjedtek el a különböző 
területeken. Ezek az állatok a föld-
történeti pályafutásuk során benépe-
sítették Észak-Amerikát, Ázsiát és az 
azokat összekötő Alaszkát, ami lehe-
tővé tette a két földrész közti mig-
rációt. Az ide tartozó formák közül 
a Kamuysaurus, a Kerberosaurus és a 
Laiyangosaurus voltak azok, amelyek 
a Távol-Keletig is eljutottak a kréta 
időszak derekán, mielőtt egymástól 
független fejlődési utakra léptek.

A kutatócsapat felvetette azt is, hogy 
a Hadrosauria dinoszauruszok egyes 
csoportjai kifejezetten előnyben része-
síthették a tengerparti, de legalábbis 
tengerhez közeli élőhelyeket. Ez azt 
jelentheti, hogy a partvonal egy fontos 
faktora lehetett vándorlási útvonalaik-
nak és ezzel evolúciójuk alakulásának 
is, kifejezetten annak korai szakaszá-
ban, azon belül Észak-Amerikában.

Szabó Márton

álltak, és bár a minták növényeket 
is tartalmaztak, azok vizsgálata 
egyelőre nem történt meg. 

A vizsgált hajók 71%-án fedez-
tek fel legalább egy idegenhonos 
állatfajt, amelyből összesen 48-at 
azonosítottak. (Összehasonlítás-
képp: a Csendes-óceán északnyu-
gati partvidékén a hajók mind-
össze negyede érintett.) A hajók 
68%-a átesett az elmúlt egy év-
ben szakemberek által elvégzett 
hajótest-tisztításon és festésen, 
azonban a kikötőkben lévő ki-
emelkedő idegen jelenlét (76 faj) 
miatt rövid időn belül ismét meg-
jelentek a nem kívánt élőlények a 
hajókon. A leginkább érintett te-
rület a Földközi-tenger medencé-
jének keleti része, ahova valószí-
nűleg a Szuezi-csatornán keresz-
tül érkeznek a hívatlan vendégek. 

Az idegen fajok száma minden 
valószínűség szerint alulbecsült, 
tekintettel a vizsgálatból kiha-
gyott növényekre és egyéb mik-
roszkopikus élőlényekre.

Egy szemléletes példa a fajok 
gyors terjedésére és alkalmazkodá-
sára az észak-ciprusi Karpaz Gate 
kikötő. A hajópihenő mindössze 
négy éve üzemel, mégis már tizen-
hét nem őshonos faj telepedett meg 
vizében.

A kutatás eredményei azt mutat-
ják, hogy a jelenlegi megoldások és 
szabályozások nem alkalmasak az 
idegen fajok terjedésének megállí-
tására. Eredményt csak a huszon-
két partmenti állam által együtte-
sen alkalmazott, a szabadidős hajó-
zást érintő új gyakorlat kialakítása 
hozhat.

dávid tibor

„Ez a működési zavar akkor a leg-
nyilvánvalóbb, amikor olyan feladato-
kat oldanak meg, ahol az embereknek 
pozitív és negatív visszajelzésekből 
kell tanulniuk. Például a pszichotikus 
rendellenesség kockázatának esetében 
a pozitív visszacsatolás hatására a 
striátum aktivitása megnövekszik, ne-
gatív visszacsatolás esetén pedig csök-
ken” – mondta Kerns.

A kutatók úgy gondolják, ez a 
működési mintázat magyarázhat-
ja a pszichotikus zavar tüneteit. 
Például a több pozitív visszajelzés 
eredményéből származó aktiválás 
oda vezethet, hogy a személy saját 
meggyőződését igazabbnak hiszi a 
valós történéseknél, míg ellenkező 
esetben kevésbé veti el a negatív 
gondolatokat. A kutatócsoport a 
jövőben azt vizsgálja majd, hogy 
mennyire pontosan határozható 
meg a pszichotikus zavar kocká-
zata, és vajon a megelőzésért foly-
tatott kezelés normalizálja-e az 
MRI-n látott képet.

(University of Missouri-Columbia)

Potyautasok

A huszonkét ország partját mosó 
Földközi-tenger méretéhez ké-

pest a fajokban leggazdagabb ten-
ger. E nagyfokú biodiverzitás része 
az itt tartózkodó számos idegenho-
nos faj is, melyben a Mediterráneum 
szintén világelső. A más vidékekről 
érkező fajok a hajótesteken megte-
lepedve, vagy az azok stabilitását 
biztosító ballaszt vizében érkeztek 
új élőhelyükre.

A Földközi-tenger népszerű üdü-
lő és hajózási úti célként nagymér-
tékben érintett lehet az idegen-
honos fajok hajók általi terjeszté-
sével. Míg a ballasztvíz kezelését 
2017 óta nemzetközi szabályozás 
rendeli el, addig a hajótesten, il-
letve annak repedéseiben, esetleg 
a mozgó alkatrészeken vagy azok 

környékén megtelepedő élőlények-
re vonatkozóan nem született még 
hasonló rendelkezés.

Egy a British Ecological Society 
folyóiratban megjelent kutatás a 
szabadidős hajózás hatását vizs-
gálta az idegen fajok terjedésére. 
Ez az első kutatás, amely regio-
nális szinten, a Földközi-tenger 
medencéjének egészére kiterjeszt-
ve vizsgálta a jelenséget. Korábbi 
kutatások rámutattak, hogy a kis-
hajó-kikötők megfelelő közeget 
biztosítanak a fajok terjedéséhez: 
itt megtelepedhetnek, átjuthatnak 
egyik hajóról a másikra, és így 
más kikötőkbe is.

Franciaország és Ciprus között 
összesen huszonöt kikötőt, és azok-
ban 583 hajót vizsgáltak meg, me-
lyekről mintát is vettek. A kutatás 
fókuszában a gerinctelen állatok 

A kékkagylók családjába tartozó Brachidontes pharaonis, mely maga is potyautasként került 
a Földközi-tengerbe a szomszédos Vörös-tengerből
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Lehet, hogy a Loch Ness-i 
szörny angolna?

A skót tóban vélt szörny létét ko-
moly és hiteltelen projektek so-

kasága kutatta már, a legújabb vizs-
gálatban a környezeti DNS (eDNS) 
módszerével próbálkozott meg az 
új-zélandi Otago Egyetem szakem-
berei által vezetett nemzetközi kuta-
tócsoport. Bár valaminek a nemlétét 
igen nehéz bizonyítani, bizonyos öt-
leteket így kizárhattak. A módszer 
lényege az, hogy egy adott helyről 
vett vízmintában a különböző DNS-
töredékeket mérik fel, ezek szár-
mazhatnak ürülékből, levált bőrsej-
tekből, s hasonlókból. A vizsgálatból 

felismerhető az adott helyen a közel-
múltban megfordult állatok kiléte, 
illetve gyakorisága is.

A Loch Ness vizéből 250 helyszín-
ről vett minták alapján a tó vizé-
nek élővilágáról egészen átfogó 
kép született, ezernél több fajra 
bukkantak rá, bár ezek legtöbbje 
mikroba. Lényeges, hogy nem for-
dult elő olyan, szörnynek vélt valós 
állat, mint az egészen elrugaszkodott 
ötletű plezioszaurusz, de nem találták 
– a józanabb elképzelések közé tarto-
zó – cápa, vagy harcsa nyomát sem. 

Az eDNS szerint viszont bőven 
vannak angolnák a tóban, szinte az 
összes mintában ki tudták mutatni, 

ez ráadásul számos szemtanú Nessie-
észlelésével is összhangban van. Az per-
sze nem derült ki a DNS-ből, hogy 
milyen méretű angolnák lakják a 
tavat, de így, hogy van kapaszkodó, 
már lehet utánuk célzottan kutatni.

Ezeken túl 11 halfaj, 3 kétéltű, 
22 madár és 19 emlős DNS-ét azo-
nosítottak, köztük olyanokat, ami 
embertől és a vele kapcsolatban élő 
állatoktól, pl. kutyától, birkától 
származik, de volt szarvas, nyúl, 
róka és borz nyoma is a vízben. 
Ezek szerint az eDNS vizsgálat al-
kalmas lehet a víz közelségében élő 
fauna gyors és olcsó felmérésére is.

(gemmell-lab.otago.ac.nz)

A majmok is szeretik 
az alkoholt, de csak 

mértékkel…

A gyümölcsevő majmok gyakran 
fogyasztanak túlérett gyümöcsöt 

is, olyat, amely már erjedésnek in-
dult és tartalmaz némi alkoholt, sőt 
preferálják azt. Tény, hogy ezek az 
állatok kedvelik az alkohol ízét. 
Kérdés persze, hogy ez egyszerű 
ízprefe-rencia, vagy a majmok a 
magas kalóriatartalom miatt  vá-
lasztják az erjedő gyümölcsöket.

Svéd és mexikói kutatók Mexikóban 
pókmajmokat vizsgáltak ennek eldön-
tésére. Az első vizsgálatban az álla-
toknak eltérő alkohol konctentrációjú 
(0,5-3% között, ahogyan az erjedő 

gyümölcsökben lehet) oldatokat, illet-
ve alternatívaként vizet kínáltak fel. 
Az állatok minden esetben az alkohol-
tartalmú italokat preferálták, és még a 
0,5 %-os alkoholt is képesek voltak el-
különíteni a víztől. Mivel embereknél ez 
a felismerési határ 1,3 %-nál van, ezek 
szerint a pókmajmok ízfelismerése 
sokkal kifinomultabb. Egy következő 
vizsgálatban az állatok különböző sű-
rűségű cukoroldatot kaptak, amiben 
vagy volt alkohol, vagy nem. A pók-
majmok minden esetben az alkoholos 
oldatot választották az alkoholmentes 
cukoroldattal szemben. Ha azonban 
a cukoroldat töményebb volt, azt 
választották, függetlenül attól, hogy 
volt-e benne alkohol, még akkor is, 
ha az alkoholos oldat kalóriatartalma 
magasabb volt. 

Az eredmények tehát egyértelmű-
en mutatják, hogy az állatok ugyan 
érzékenyek az alkohol ízére, de ener-
giaforrásként a cukrot választják 

ÉT-ETOLÓGIA

az alkohollal szemben. Ez cáfolni 
látszik azt az elméletet, miszerint az 
emberi alkoholizmus a főemlősök 
erjedő gyümölcsök iránti vonzalmá-
ra volna visszavezethető.

bilkó ágneS
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2017 között megjelent 
lapszámaink kedvezményesen, 
200 forintos áron vásárolhatók 

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!

Az egykori fő szempont, miszerint a fő tulajdonságaik is tükröződ-
jenek a periódusos rendszer új elemeinek névadásában, már rég 
feledésbe merült. Helyette előtérbe került a hazafiság, s születtek 
az egy-egy nemzet vagy város nevét dicsőítő elemek, mint amilyen 
az e heti rejtvényünknek a fémek közé tartozó eleme is. Moszkóvium 
bomlása közben figyeltek föl rá 2003-ban, majd a következő évben 
japán tudósoknak sikerült egyetlen atomját mesterségesen létrehozni – 
az az első elem, melyet Ázsiában fedeztek fel, s a természetben 
bolygónkon nem fordul elő. Felfedezői a távol-keleti szigetország 
japán neve alapján keresztelték el, bár majdnem az ugyancsak 
hazájukat dicsőítő japonicum lett belőle. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 30. heti számunkban elkezdődő 16 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 215 éve 
született magyar gyermekgyógyász nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. ... diák; népmesék vihart támasztani képes vándora. 
11. Tovacsónakázás. 12. Szolmizációs hang. 13. Fed, borít. 14. Akadály. 
15. Akár a népdalbeli káposzta! 17. Úrinő. 18. Folyópartokat összekötő 
építmény. 19. Bentről cipel. 21. Autonóm terület, röv. 22. Hangoskodik 
a kecske! 23. E napon. 24. Halászkunyhót fed. 25. Ormánsági község 
a Dráva völgyében. 26. Cinnel bevon. 28. „Szolgál” a kutya. 30. ... Roy; 
Walter Scott regénye. 32. Szőnyeget porolóval megtisztít. 34. A végén 
csattan! 35. Az elem neve. 37. Továbbnemesített változata az Idared.

FÜGGŐLEGES: 1. A -gat párja. 2. Szerepet megformál. 3. Akad, szorul. 
4. Takaró lehullott levelekből. 5. Fátyolossá válik a hangja. 6. Mozi közepe! 

7. Szemlél. 8. A d-t előzi a magyar ábécében. 9. Káin és Ábel apja. 
10. Meg kell fűszerezni. 14. Légnemű anyag. 16. Vereséget szenved. 
17. Hot ...; forró virsli kifliben. 18. Együtt úszó vízi járművek csoportja. 
20. Kétévenkénti ünnepségsorozat Keszthelyen. 22. Edénybevonat. 
23. Régi tárgyak kiállítási helye. 24. Nemzetközi Olimpiai Bizottság, 
röv. 25. Polgári személy. 27. Enyhe figyelmeztetés. 29. ... Turner; a 
„rocknagymama”. 31. Információegység. 33. Római Magyar Akadémia, 
röv. 35. Gyerünk már! 36. Mohács centruma!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: mendelévium. 
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Október 26-án a Városliget 
egyik legrégebbi épülete, az Olof 
Palme Ház nyitja meg kapuit. A 
Millenium Házaként megnyíló 

épületben a Városliget aranykorát bemutató interak-
tív kiállítás, valamint egy századfordulós hangulatú, 
Zsolnay-kerámiákkal díszített kávéház várja a látogató-
kat. A több mint 130 éves épület főbejárata előtt egy 
1500 tőből álló rózsakertet alakítottak ki, melynek köz-
ponti eleme az épület gazdag homlokzati díszítésével 
harmonizáló Zsolnay szökőkút.

Az épület Pfaff Ferenc tervei alapján műcsarnoknak épült 
az 1885-ös Országos Általános Kiállításra, ám már a meg-
nyitás után kiderült: kiállítási funkcióknak szűkös a ház, 
ezért néhány évvel később megépült a Ligetben a Műcsar-
nok jóval nagyobb, mai épülete. Az ötvenes években az 
épület a szobrászművészek egyik műhelye lett, később pe-
dig a Képzőművészeti Kivitelező Vállalat székhelye költö-
zött ide. 1994-ben a Magyar Alkotóművészeti Közalapít-
vány tulajdonába került az épület, de nem sikerült méltó, 
hosszútávú művészeti-kulturális funkciót találni neki.

A helyreállítás során a restaurátori munkálatok egyik 
vezérelve volt, hogy a díszítőelemeket lehetőség szerint 
az eredeti helyükön restaurálják. A helyszínen csaknem 
2000 Zsolnay-elemet újítottak fel, míg külső restaurá-
tor-műhelyben további 2500 kerámiát állítottak helyre.

A Millennium Házában megnyíló tárlat elsősorban a fi-
atal korosztályra fókuszál, az iskolások számára vonzó 
formában mutatja be a Liget megszületését, történetének 
legfontosabb mozzanatait, jellegzetes épületeit, a XIX. és 
XX. század fordulójának korát meghaladó megoldásait.

A Budapesten született, de külföl-
dön híressé lett portréfestő, László 
Fülöp születésének 150. évforduló-
jára nyílt kamarakiállítás A nagy-
világ művésze vagyok címmel, 
melynek célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a szülőhazájában kevéssé 
ismert művész életművére. 

A tárlat, amely tizenhat alkotást 
mutat be a XX. század egyik leg-

kitűnőbb portréfestőjének érett korszakából, egyedülálló 
alkalom arra, hogy a nagyvilágban kora legjelentősebb 
művészei között számon tartott László ritkán kiállított 
remekműveit megcsodálhassa a hazai közönség. Ő volt 
az utolsó az európai festészet történetében, aki több ezer 
portréjában korának történelmét festette meg, arcképfes-
tészete a klasszikus, késő reneszánszban gyökerező port-
réművészet utolsó nagy fejezete.

László, bár brit állampolgár volt, magyarságára mindig 
büszke maradt. Alkotásaiból utoljára 1925-ben láthatott 
válogatást a főváros közönsége a Műcsarnokban. A 
mostani tárlat 2020. január 5-ig várja a látogatókat.

Varázslények – Mesebeli külde-
tés címmel képzeletbeli kalandra hív 
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
legújabb kiállítása. A játék során so-
sem látott tájakat barangolhatnak be a 
látogatók, miközben furfangos fejtö-
rők és mitikus kihívások teszik próbá-
ra tudásukat és érzékeiket. 

Egy kapzsi Kobold fortélyos terven ügyködik: foglyul 
ejtette a mesék és mítoszok varázslényeit, hogy segítsé-
gükkel megkaparinthassa az Aranyhegy kincsét. A kép-
zeletbeli küldetés célja a legendás lények kiszabadítása és 
a Kobold bűvös medáljának megszerzése.

A több, mint 1000 négyzetméteren megvalósuló kiállí-
tás és játék megújult látványvilággal, egyedi installáci-
ókkal, rengeteg mesés felfedeznivalóval és ajándékkal 
várja a kalandvágyó látogatókat. A kiállítás november 
3-ig tekinthető meg a Vajdahunyadvárában.

Október 4. és 20. között újra 
a kortárs művészet fővárosa lesz 
Budapest, és a CAFe Budapest 
Kortárs Művészeti Fesztivál 
esetében már-már védjegy, hogy 

minden műfajban történik valami különleges.
A térség egyik legjelentősebb összművészeti esemény-

sorozata idén is a kortárs művészet nemzetközi és hazai 
sztárjaival, ősbemutatókkal és formabontó köztéri 
programokkal teszi emlékezetessé az októbert, a kö-
zönség közel 40 helyszínen több mint 150 program – 
köztük jobbnál jobb kiállítások – közül válogathat a 
fesztivál 17 napja alatt.

Az Erzsébet téren Kertész 125 címmel interaktív köz-
téri fotóinstalláció lesz látható. A térben a Kertész An-
dorként született művész életrajza kerül egészen egyedi 
megvilágításba: élettörténete 
egy 12 négyzetméternyi vilá-
gító fotófalon, egy képválo-
gatás bemutatásával elevene-
dik meg. A Budapesti Törté-
neti Múzeum Vármúzeumá-
ban Au revoir! címmel 
magyar származású, de Fran-
ciaországban élt vagy élő fo-
tográfusok munkáiból látha-
tunk válogatást, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 
pedig a 100 szóban Budapest elnevezésű kezdeményezés-
ből született tárcanovellákból nyílik kiállítás.

A Ludwig Múzeumban tekinthetjük meg a Mintázat és 
dekoráció című kiállítást, a mozgalom az 1970-es évek-
ben alakult ki az Egyesült Államokban, követői radiká-
lisan megkülönböztették magukat az uralkodó művé-
szeti irányzatoktól. A Telep Galéria pedig a Fiktív vona-
lak című tárlattal várja a közönséget.

Millennium Háza

17 nap/150 program

Az utolsó portréfestő

Kalandos kiállítás
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A hátlapon
Realgár

É l e t É s  tu d o m á n y   2019/41   1311

Megakalderák 
az Andok közepén
A földtörténet talán legnagyobb, 
emberi ésszel szinte felfoghatatlan 
erejű vulkánkitörései az Andok 
középső részén voltak 25 millió 
évvel ezelőtt kezdődően. Az Andok 
e vulkánjaihoz hasonlóan a mio-
cénre tehető a Pannon-medence 
vulkáni kőzettel borított mezőinek 
kialakulása is.

Az emberi képzelet 
idegtudománya
A képzelet talán az emberi lét egyik 
alappillére, megannyi korszakalko-
tó felfedezést és műremeket adott 
az emberiségnek. A képzelet az 
agykutatókat is vizsgálódásra sar-
kallja már a XIX. század kezdete 
óta, sőt magát a képzeletet is tanul-
mányozzák.

Lovat adtak alájuk
Ötvenöt esztendeje, hogy Nyiki-
ta Szergejevics Hruscsov szovjet 
miniszterelnök, párfőtitkár, s fele-
sége, Nyina Hruscsova utoljára 
látogatott hazánkba. Sztálinnal 
ellentétben Hruscsov nagyon sze-
retett utazni, hivatalos látogatásait 
a kapcsolatépítés elengedhetetlen 
eszközének tekintette.

Az arzén egyik szulfidásványa 
(As4S4), a hátlapunk felvételén sze-
replő realgár mérgező szépség. Neve 
a „rahj al-gahr” kifejezésből ered, 
ami annyit jelent: bányapor, utalva 
arra, hogy Bizáncban festékalap-
anyagként bányászták a XIII. szá-
zadban. Fény hatására idővel 
pararealgárrá alakul, piros színe 
narancsossárgás árnyalatúra válto-
zik. Típuslelőhelyén, Macedóniában 
az egykori bányák meddőhányói ma 
is sok helyütt vöröses színűek a realgártól.

Élénkvörös gyanta-, zsírfényű, ál-
talában oszlopos, léces monoklin 
kristályai törékenyek. Hasadása 
egyik kristálytani irányban jó, lapja-
in gyakran sávozott, gyakoriak a 
prizma szerint egymás mellé nőtt ik-
rei. A realgár egy puha ásvány, ke-
ménysége a Mohs-skála szerint 1,5–2, 
vagyis körömmel karcolható. Láng-
ban az arzénra jellemző fokhagy-
maszagot áraszt. Egészségre ártal-
mas, a szervezetbe kerülve mérgező 
(kézbe fogása után minden esetben 
kézmosás szükséges, porának belég-
zését kerülni kell). 

Auripigmenttel (egy másik gyakori 
arzén-szulfid, As2S3) kalcit, kvarc, 
barit, termésarzén, antimonit és 
szulfosók társaságában fordul elő 
leggyakrabban, hidrotermális ércte-
lepek alacsonyabb hőmérsékletű ké-
sői ásványtársulásaiban. 

Legszebb, több centiméteres kristályai 
a No.5 bányából kerültek elő a 2000-es 
évek elején Felsőbányáról az erdélyi 
Érchegységből. Innen származik az itt 
bemutatott ásvány is, melyen a fehér-
szürke kvarcos, agyagásványos alap 
nagyszerű kontrasztot ad a piros kris-
tályoknak. Szintén nagyszerű példá-
nyait ismerjük Kína Hunan tartomá-
nyából, valamint a svájci Binntalból. 
Hazánkban porszerű hintések, apró 
kristályaggregátumok formájában 
fordult elő Rudabányán, Recsken és 
Rátkán hidrotermális kvarc üregeiben.

Kép és szöveg: Kupi LászLó
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