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Ökotudat
KÉRÉSZÉLET POLÁROS FÉNYBEN 

Virágzik a Duna
Nyár derekától tiszta, langyos estéken különös rovarfelhők tűnnek föl a Duna-

kanyarban, a folyó partján. Több helyütt, így a tahitótfalui hídon is tömeges 

a rajzás: a szárnyas, fehér rovarok hópelyhekként kavarognak a híd fölé maga-

sodó utcalámpák burájánál, tetemeik tömege vastag rétegben borítja az úttestet. 

A kérészek közé tartozó dunavirág (Ephoron virgo) lárvája víz alatt él. A peték-

ből tavasszal kikelő lárvák a folyómederbe vájt, patkó alakú üregekben fejlődnek 

nyár közepéig-végéig. A lárvabőrüket levedlő nőstények és a kifejletten még 

egyszer vedlő hímek párosodnak, majd a nőstények szárnyra kapnak, rajokban 

elindulnak folyásiránnyal szemben a folyó közepe fölött. Végkimerülésig repülnek, 

erejük fogytán csomókban a vízre rakják 6-9 ezer petéjüket, majd elpusztulnak. 

A sodrás nagyjából ott teszi le a petéket, ahol az anyaállatok maguk is kikeltek.

A kérészek a vízről visszaverődő, vízszintesen poláros fény alapján követik 

a folyót. A víztükör fölött több méterrel, a sodrással szemben haladó, úgyneve-

zett „kompenzációs repülés”-t végző nőstények előtt azonban a híd vízre vetülő 

árnyéka megszakítja a tájékozódás alapjául szolgáló optikai jelsorozatot, emiatt 

tömegesen torlódnak össze a híd előtt. Többségük végül fölrepül a hídra, és ott 

a lámpák erős fénye és a sötét aszfaltról visszaverődő, vízszintesen poláros fény 

kettős csapdájába esik. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezetoptika 

Laboratóriuma és az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézete nemrég 

közös tanulmányban bizonyította, hogy a tahitótfalui híd lámpafényében kavargó 

milliónyi kérész jószerével mind kompenzációs repülést végző nőstény. A lámpák 

eltérítik őket, képtelenek szabadulni a fények bűvköréből, nem folytatják útjukat 

a folyón fölfelé. Petéiket így nem a Dunába, hanem a víztükörhöz számukra 

megtévesztően hasonló, vízszintesen poláros fényt visszaverő aszfaltra rakják. 

A dunavirág védett állat, eszmei értéke tízezer forint, a természeti kár több-

milliárdos lehet. Mérséklésére több módszer is fölmerült. Ha alacsonyabbról 

és lefelé világítanának, a lámpák kevésbé vonzanák a rovarokat; ha a híd oszlo-

paihoz, a víztükör fölé szerelnének világítótesteket, azok a folyó fölött tartanák 

a nőstényeket; a nagy murvatartalmú, illetve betonanyagú útburkolatról vissza-

verődő fény kevésbé hasonlít a víztükörről visszaverődő optikai jelekre, ezért 

kevésbé vonzaná a kérészeket. A terv szerint Tahitótfalunál és Rábahídvégnél 

a kutatók már idén kipróbálják a kérészeket víz fölött tartó lámpaelhelyezési 

megoldást. Utóbbi hídján nincs közvilágítás, de az aszfaltút így is tömérdek duna-

virágot csap be. „A kérészeket főleg a vízszintesen poláros fény vonzza, így érde-

mes lenne a lámpákat polárszűrővel felszerelni. Mivel a szűrő jócskán csökkentené 

a fény erősségét, nem biztos, hogy a lámpák továbbra is ugyanúgy vonzanák 

a kérésztömeget. Ezt a kérdést is vizsgáljuk majd. A Tahitótfalui Önkormányzattal 

alakul a kapcsolat, és hazai szakemberekkel fi lmet is forgatunk” – beszélt ter-

veikről Kriska György, az ELTE Biológiai Intézetének oktatója, az MTA Ökológiai 

Kutatóközpont Duna-kutató Intézetének tudományos főmunkatársa.  – BV

A dunavirág néhány éve jelent 

meg újra nagy számban a Duna 

hazai szakaszán; az egyik oka 

ennek az lehet, hogy a bécsi 

szennyvíztisztító üzembe helye-

zésével sokat javult a folyó víz-

minősége. 
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