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Kérészmentés

2012-ben nem a világvége, hanem egy új világ kezdete jött el, 
legalábbis néhány fiatal környezetkutató számára. Több 
évtizednyi szünet után ugyanis újra beindult a dunavirágok 
rajzása a Duna teljes magyar szakaszán. Azóta is minden 
nyáron kisebb-nagyobb tömegben megjelennek, „eljárják” 
násztáncukat a folyó felett, majd a megtermékenyített 
petéikkel együtt belehullanak a vízbe, így gondoskodva 
a faj fennmaradásáról. Az esemény fantasztikus fotótémának 
bizonyult. Potyó Imre természetfotós élete meghatározó 
élményének nevezte a jelenséget. Felvételei sorra jelentek meg 
lapunkban is, képeivel számos hazai és nemzetközi díjat nyert. 

Sajnos, nem minden 
dunavirág sorsa alakult 
ilyen szépen. A kivilá-
gított hidakat millió-
nyi egyed hóviharszerű 
áradata lepte el, végki-
merülésig repdesték 
körbe a lámpákat, és 

az aszfalton végezték kérészéletüket, rá-
adásul nem kis balesetveszélyt okozva. Az ELTE Kör-
nyezetoptika Laboratóriumának és az MTA Ökológiai 
Kutatóközpont Duna-kutató Intézetének szakemberei 
megvizsgálták a jelenséget és eredményeik alapján 
elindították a dunavirág mentőakciót. Olyan fény-
sorompót fejlesztettek ki, amelyet a rajzás idejére a 
hídra szerelve, a szerkezet a víz felett tartotta ezeket 
a kérészeket – a tiszavirágénál is rövidebb – életük 
legfontosabb időszakára. A védett dunavirágok 
megmentésével egyúttal milliárdos eszmei értéket is 
megmentettek, s nem mellesleg a hidakon történt 
balesetek lehetőségét is sikerült megelőzni, amelyek 
milliós károkkal járhattak volna. Nem is beszélve az 
emberéletekről. 

Idén nyáron várható a dunavirágok 10., jubileumi 
rajzása, ebből az alkalomból jelent meg Farkas Ale-
xandra és Potyó Imre kötete. A legfrissebb hírek sze-
rint a fejlődő lárvák vizsgálata alapján a kutatócsoport 
arra számít, hogy az Ipolyon augusztus közepe környé-
kén – tehát éppen e sorok megjelenése idején – már be-
indulhat a tömegrajzás, a Dunán még várni kell a ke-
ringőre. A szerzőpáros neve nem véletlenül lehet isme-
rős, hiszen cikkeik rendeszeresen megjelennek az Élet 
és Tudomány hasábjain, például a dunavirágokról is 
többször írtak. Az sem titok, hogy az életben is párt 
alkotnak, és az album összeállítása során is nagyon jól 
kiegészítették egymást.

Bár a könyvesboltok tele vannak látványos fotóalbumok-
kal, sőt kis túlzással, Dunát lehetne velük rekeszteni, de ez 
nem feltétlenül baj. Napjaink nyomdatechnikájával rendkí-
vül dekoratív kiadványokat lehet megjelentetni, és egy szép 
könyv mindig érték. A dunavirág fénybörtöne című kötet 
azonban nem csak a képek miatt különleges. Benne az em-
lített szakértőcsapat tagjai saját, nemzetközi szinten is elis-
mert, friss kutatásaikat mutatják be. Például arról, hogyan 
„működnek” ezek a rovarok, amiből az is kiderül, milyen 
kérészszemmel a világ, vagyis a dunavirágokat miért vonz-
zák jobban a hidak lámpái vagy az aszfalt, mint a víz felszí-
nén visszatükröződő égbolt romantikus hangulata.

A képeket nem lehet elmesélni, azokat látni kell, hozzá a 
felvételek készítésének történetéről, körülményeiről érde-
kes részletek olvashatók. A könyv egyik üzenete a napja-
inkban kissé mostohán kezelt természetvédelmi törekvé-
sekhez kapcsolódik. Rávilágít arra, hogy egy kicsi, alig 3 
centiméternyi rovar tudományos kutatása és az eredmé-
nyek kreatív alkalmazása nemcsak a tudományos megis-
merés számára, hanem gyakorlati szempontból is milyen 
fontos lehet. (Farkas Alexandra – Potyó Imre: A dunavirág 
fénybörtöne, Kornétás Kiadó, 2021, 64 oldal, 4600 forint)
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