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FIGYELMEZTETÉS
kiadványban részletezett túlélési technikák olyan szorongató helyzetekben használatosak, amelyekben az
egyének biztonsága veszélyben van. Ennek megfelelôen
a könyv kiadói nem vállalnak felelôsséget semmilyen olyan
vádért vagy eljárásért, amely a leírt technikák helytelen
használata vagy az ebbôl adódó veszteség, sérülés, kár miatt indult bármely személy vagy szervezet ellen. A túlélési
technikák gyakorlása és tökéletesítése során figyelembe
kell venni az ingatlantulajdonosok jogait, és valamennyi
olyan jogszabályt, amely bizonyos állat- és növényfajok
védelmére, valamint a lôfegyverek és más fegyverek használatára, tartására vonatkozik.
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BEVEZETÉS
z új kiadás fô célja, hogy felkészítse az olvasót azokra a túlélési helyzetekre, amelyekkel egyre bizonytalanabbá váló világunkban találkozhat.
A könyvben igyekszem bemutatni az összes elképzelhetô veszélyhelyzetet, illetve azt, hogy miképpen tudjuk kezelni, megoldani ezeket. A tanácsok egyszerre készítik fel az olvasót fizikális és mentális értelemben, valamint képessé
teszik ôt arra, hogy felismerje a lehetséges kockázatokat. A tökéletes felkészültség szorult helyzetekben is magabiztosságot ad a túléléshez, és segít az
alkalmazkodásban, ha netán rosszra fordulnának a dolgok.
Abban a kiváltságban volt részem, hogy huszonhat évig tartó hivatásos
katonai pályafutásom során a Különleges Légi Szolgálat, a Special Air Service
(SAS) tagja lehettem. A brit hadsereg ezen elitalakulatát arra képezik ki, hogy
a világ bármely részén, nemegyszer elszigetelten, távol a hagyományos haderôktôl hajtson végre bonyolult hadmûveleteket. A katonáknak kis csoportokban, sokszor ellenséges területen dolgozva, saját maguk orvosának, fogorvosának, navigátorának és szakácsának kell lenniük. Gyakran alakul úgy
a helyzet, hogy az utánpótlás nem lehetséges, ezért maguknak kell gondoskodniuk az ellátásukról. Meg kell tudniuk oldani minden egyes helyzetet és
problémát, okozza azt az ember vagy a természet; stabil körülményeket kell
teremteniük; és olyan képességekre kell szert tenniük, amelyek segítségével
bárhol életben tudnak maradni.
Miután szolgáltam már a világ minden részén, én lettem az SAS túlélési
kiképzôje, és az én feladatom lett biztosítani, hogy az egység minden egyes
tagja alkalmazni tudja ezeket az ismereteket. Az új könyv, amelyet az olvasó
a kezében tart, a kiképzés során és élesben egyaránt kipróbált ismeretekre épül.
A túlélési kiképzés iránti igény még soha nem volt ilyen számottevô. Az olcsó légi közlekedés sokak elôtt megnyitotta a világot – nincs is olyan szeglete
a bolygónknak, ahol ne járt volna ember. Mindez, olyan tényezôkkel kiegészítve, mint az egyre több szabadidô, a jólét és a televízióból szerzett tudás, egyet
jelent azzal, hogy egyre kalandvágyóbbakká válunk, és egyre több ismerettel
rendelkezünk a körülöttünk lévô világról.
Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az elmúlt tizenkét
év különös bizonytalanságban telt el. A berlini fal 1989-ben leomlott, aztán
lezajlott az öbölháború, majd Bosznia, Koszovó, Sierra Leone és Afganisztán
következett. Ezeken azonban túltettek a 2001. szeptember 11-i katasztrofális
és tragikus események, a „terror elleni háború” és természetesen Irak, illetve
Afganisztán következményei. Ezek mindenkire hatással voltak, és most egyetlen dolog bizonyos csupán: az életünk már soha nem lesz olyan, mint régen
volt.
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A túlélési ösztön azonban sosem változik, ahogy az emberi test bámulatos
tûrôképessége sem. De nem szabad megfeledkezni arról, hogy amint egyre civilizáltabbá válunk, elfeledjük a túléléshez szükséges képességeinket. Kétszeresen fontos tehát, hogy fejlesszük ezeket, és mindenre felkészüljünk. A túlélési
kiképzés a legjobb biztosítás, amellyel rendelkezhetünk. Ha mindannyian felvértezzük magunkat az alapvetô túlélési technikákkal, és tudjuk, mi a teendô
vészhelyzetben, máris biztonságosabbá tehetjük a világot.
A világ bármely részén megtörténhet, hogy magunkra maradunk, a sarkvidéktôl a sivatagig, a trópusi esôerdôktôl a nyílt óceánig. A katonák és a civilek
túléléssel kapcsolatos problémái tulajdonképpen azonosak. Az eltérés köztük
pusztán a körülményekben rejlik: a katonáknak esetleg rejtôzködniük kell, míg
a civilek a megmenekülésük érdekében fel akarják hívni magukra a figyelmet.
Valamennyi környezet speciális túlélési technikát igényel. A hegyek, a dzsungel, a nyílt síkság és a mocsár egyaránt kockázatosnak tûnik a túlélô számára,
ugyanakkor mindegyik kínál valamilyen lehetôséget – ételt, tüzelôanyagot,
vizet és menedéket –, de csak ha tisztában vagyunk vele, miként aknázzuk
ki. Az éghajlat sem elhanyagolható tényezô. Tudnunk kell, hogyan birkózzunk
meg a szélsôséges hideggel, és hogyan maradjunk életben a perzselô hôségben. Mindezek eltérô módokon teszik próbára a túlélôt.
Ismernünk kell a testünk mûködését, tudnunk kell, hogyan reagál a különbözô körülményekre és helyzetekre. Indulás elôtt mérjük fel saját magunkat:
tegyük próbára alapvetô túlélési képességeinket azáltal, hogy a szabadban
töltjük az éjszakát, gyújtsunk tüzet, vagy meghatározott ideig nélkülözzük
az alvást, a táplálékot. Mindezek megmutatják, miként reagálunk majd egy
hasonló, ám éles helyzetben.
Az életben maradás azon múlik, hogyan alkalmazzuk az alapelveket,
és miképpen ültetjük át azokat a körülmények függvényében a gyakorlatba.
Az alapelvek piramist alkotnak.

Felszerelés

Tudás

Élni akarás
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ÉLELEM

EMLÔSÖK
MEGJEGYZÉS: A lábnyomok ábrázolása nem méretarányos. A legtöbb
lábnyom az állat egész családjára jellemzô, a nyomok mérete azonban fajonként változik. A képeken az 1. lábnyom a jobb mellsô, a 2. lábnyom a jobb
hátsó láb képét mutatja.
VADMACSKA
A házi macskától a tigris nagyságúig mindenféle méretben elôfordul. Ausztráliát és az
Antarktiszt kivéve valamennyi kontinensen
fellelhetô, de sehol sem gyakori. Rejtôzködô,
általában éjszaka aktív élôlény, kerüli az
embert. Minden fajtája lehetséges táplálék
– de azért ne a legnagyobbal próbálkozzunk!
A méretesebb macska felügyelet nélkül hagyott zsákmányát nem lehetetlen megszerezni, de legyünk ÓVATOSAK, hiszen a tulajdonosa valószínûleg a közelben tartózkodik!
A vadmacska húsa általában inas, ezért jól meg
kell fôzni. A kisebb macskák a nyúlhoz hasonló
ízûek. Inuk erôs, kiváló íjhúr készíthetô belôle.
Csapda: Alkalmazzunk erôs felrántóhurokcsapdát, talpkioldásos felrántóhurok-csapdát vagy csalétkes vermet siklóhurokcsapdával! Csaléteknek használjunk belsô részeket,
vért vagy húst! A vadmacska reakciója nagyon jó, néha gyorsabb a dorongcsapdánál.
Lábnyomok és egyéb jelek: Lábujjhegyen
jár, négy teljesen kifejlett és egy hátsó ujjbegybôl álló lábnyomot hagy. Karmait (a gepárd kivételével) járás közben visszahúzza.
Ürüléke hosszúkás és keskeny, általában elássa. Vizelete erôs szagú.

hiszen lehetséges élelemnek gondol MINKET!
Rágós. Távolítsuk el a végbélnyílását! A kutya
a Távol-Keleten ínyencségnek számít.
Csapda: Rókák számára felrántóhurok-csapdát készítsünk! Próbáljuk ki a lépcsôzetes csalétekkioldásos vagy csalétekrúd-kioldásos felrántóhurok-csapdát, esetleg a csalétkes vermet siklóhurokcsapdával! Minél kevesebb emberi szagnyomot hagyjunk a területen!
Lábnyomok és egyéb jelek: Lábujjhegyen
közlekedik. Lábnyoma négy ujjbegyet és a
karmok hegyét mutatja. Külsô ujjbegyei rövidebbek a belsôknél és a fô, hátsó ujjbegynél.
Hosszú, vékony ürülékében szôr vagy bogármaradványok találhatók a táplálékától
függôen. A róka ürüléke a földodújához –
mely puha talajon akár ki is ásható – hasonlóan orrfacsaró.

Hiéna: Észak-Afrikától Indiáig honos dögevô (nem igazi kutya). Nagyon veszélyes is
lehet. Alaposan fôzzük meg a húsát az élôsködôk veszélye miatt.
Cibetmacska: A trópusi Afrikában és Ázsiában élô dögevô. A kutyákhoz hasonlóan ejtsük
el! Fôzés elôtt távolítsuk el a végbélmirigyeit!
VADKUTYA
A róka és a vadkutya a sivatagoktól az Arktiszig (Új-Zéland, Madagaszkár és néhány
sziget kivételével) mindenhol elterjedt. A farkas élôhelye már csak Észak-Amerikára, valamint Észak- és Közép-Ázsiára korlátozódik.
Kifinomult érzékeik miatt a kutyaféléket lehetetlen közelrôl becserkészni, a kíváncsiságuk azonban csapdába csalja ôket. Ha négykézláb mászunk, magunkhoz csalogathatjuk,
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MEDVE
Egyedül élô, Észak-Amerikában, Eurázsiában,
valamint Dél-Amerika egyes északibb területein fellelhetô állat, mely leginkább a fákkal
sûrûn benôtt területeket kedveli (a jegesmedve kivételével). Erôs, gyorsan fut, és még az
is elôfordulhat, hogy kifosztja a táborhelyet.
Legtöbb fajtája képes fára mászni. A medve
könnyen meg tudja ölni az embert. MESSZIRE
kerüljük el! Ha csapdába tudjuk ejteni, tápláló

ÁLLATI TÁPLÁLÉK
zsírban gazdag ételt kínál. Saját magunk készítette fegyverrel azonban vakmerôség lenne rá vadászni. Fôzzük meg alaposan, hogy
elpusztuljanak a parazitái! A jegesmedve
máját NE együk meg, hiszen halálos menynyiségû A-vitamint tartalmaz.
Csapda: Dorong- és szúrócsapdát készítsünk, melyek közül csak a nagyobbak hatásosak, a medvék ugyanis a legtöbb hurkot
eltépik. Feltétlenül pusztítsuk el vagy ártalmatlanítsuk, mert a sebzett állat nagyon
veszélyes!
Lábnyomok és egyéb jelek: Lábnyoma
öt hosszú karmot mutat, mérete pedig
30 × 18 centiméteres. Lábujjhegyei közel
vannak egymáshoz, karma jól kivehetô.
Hátsó talpa hosszúkás, könnyen összetéveszthetô az emberi lábnyommal. A medve
szinte mindent megeszik. Élelmet keresve
feltúrja a földet, széthasítja a fatönköket,
de betör a bogárfészkekbe is.

VIDRA
Nehéz észrevenni és csapdába ejteni, hiszen idejének legnagyobb részét a vízben
vagy folyóparti odújában tölti. Kíváncsi
állat, ezért folyóparti felrántóhurok-csapda segítségével, friss halat használva csalétekként, megfoghatjuk.
Lábnyomok és egyéb jelek: Ötujjú, úszóhártyás lábnyoma szinte gömbölyû, mérete 7,5 × 6 centiméter. Halszagú, hosszúkás
ürülékét általában köveken találjuk.

MENYÉTFÉLÉK
A menyét, a hermelin, a vidramenyét, a nyest
és a görény rejtôzködô állat – északon
azonban fontos táplálékforrást jelentenek.
Óvakodjunk erôs fogaiktól!
Csapda: Csalétkesrúd-kioldásos felrántóhurok-csapdát, dorongcsapdát állítsunk!
Csaléteknek belsô részeket vagy madártojást használjunk!
Lábnyomok: A puha talajt kivéve alig észrevehetôek a nyomaik. Lábán öt, egymástól nagy távolságban elhelyezkedô karom
található. A fôpárnán lévô szôr általában
piszkos. Szökdelve jár, elülsô és hátsó lábnyoma fedi egymást. A menyét lábnyoma
a legkisebb.

ROZSOMÁK
Északi területeken élô borz formájú állat,
amely képes akár egy rénszarvast is leteríteni, bár fôként dögevô. Sehol sem gyakori.
Csak fegyverrel támadjunk rá!
Csapda: Használjunk erôs csalétekkel ellátott felrántóhurok-csapdát vagy csalétkes
vermet siklóhurokcsapdával, ha egyáltalán
találunk csalétket a tundrán!
Lábnyomok: Általában 8 × 7 centiméteres.
Öt lábujja és erôs körme van. A fôpárnán
lévô szôr nehezen felismerhetôvé teszi
a nyomát.

BORZ
E tömzsi éjszakai állat Észak-Amerikában,
Afrikában és Eurázsiában honos, valamint
attól keletre Indonéziáig terjed az élôhelye.
A hidegebb területeken téli álmot alszik.
Kitaposott járatai és ürülékének helyszíne
kiváló hely a csapdának. Akár támadhat
123

EHETÔ NÖVÉNYEK
A színes ábrával bemutatott növényeken kívül számos más ehetô mérsékelt
égövi növény létezik, többek között a
termesztett növények, például a ribizli
vagy az egres vad változatai. Az alábbiakban további ehetô növényeket sorolunk fel.
Amennyiben olyan balszerencsések
vagyunk, hogy az itt ábrázolt vagy
bemutatott növények közül egyet sem
találunk, akkor a birtokunkban lévô
növényen végezzük el az általános fogyaszthatósági vizsgálatot!
NE FELEDJÜK, attól még, hogy a növény valamely része ehetô, egy másik
része lehet mérgezô! A levelet, a szárat, a gyökeret és a gyümölcsöt különkülön vizsgáljuk!
GYÜMÖLCS
Ribizli és egres (Ribes): Fás, bozótos és
pusztás területeken egyaránt megtalálható. Közepes méretû, általában bokros, a
juharéhoz hasonlító, fogazott levelû cserje.
Virága apró, ötszirmú, mely zöldesfehér
és lila színben egyaránt elôfordul. Bogyója lilásfekete vagy sárga. Az érett ribiszke
nyersen is fogyasztható, az egrest azonban
fôzzük meg!
Szilva (Prunus): Számos változata gyakorlatilag mindenhol elôfordul a mérsékelt
égöv bozótosaiban és erdôségeiben. A vadcseresznyéhez hasonló kis méretû bokor
vagy fa. Gyümölcse nagyobb, hamvas,
feketéslila, piros vagy sárga. Némelyik túl
savanyú ahhoz, hogy nyersen fogyasszuk.
GYÖKÉR, LEVÉL ÉS SZÁR
Torma (Armoracia): Eléri az 50 centiméteres magasságot. Nedves pusztákon él.
Levelei nagyok, hosszú nyelûek, hullámos
szélûek és oválisak. Fürtös, apró, fehér
virágokat hoz. Vágjuk ki csípôs gyökerét,
és tegyük bele az ételbe! Fiatalabb levelei
nyersen és fôzve egyaránt fogyaszthatók.
Parlagi ligetszépe (Oenothera biennis):
A szárazabb, nyílt területek magas, leve136

les, szôrös növénye. Levelei lándzsa formájúak és redôs szélûek. Pirosas virágnyelei
nagy, sárga, négyszirmú virágokban végzôdnek. Gyökere fôzve ehetô. Fôzés közben
cseréljük a vizet, csökkentve ezzel a gyökér
csípôs ízét! A fiatalabb leveleket szedjük le,
majd fôzzük meg hasonlóan! A növény rozetta formájában telel.
Hárs vagy amerikai hárs (Tilia): A magas,
akár a 26 métert is elérô fa a nedves erdôségeket kedveli. Nagy, szív alakú, fogazott
levelek és jó illatú, fürtös virágok jellemzik.
A fiatal levelek és a még kinyílásra váró levélrügyek nyersen fogyaszthatók, virágából
pedig tea készíthetô.
Komló (Humulus): A fás és cserjés-bozótos
területeken élô kúszónövény hosszú, csavarodó törzzsel rendelkezik. Levele fogazott
és háromkaréjos. Zöld, kúp alakú, bibés virágot növeszt. A fiatal hajtásokat tépjük le,
majd szeleteljük fel, és fôzzük meg! Virágát
szintén fôzés után fogyasszuk!
Bogáncs (Cirsium): Tüskés, gyakran barázdás szár, lándzsa alakú, tövises, hasított
levelekkel és nagy, kefe formájú, lilás virágú fejjel. Távolítsuk el a tüskéket, és fôzzük
meg a fiatal leveleket! Szedjük le a lágy hajtásokat, és nyersen vagy fôzve fogyasszuk
ôket! A fiatalabb, törzs nélküli növényeket
meg is fôzhetjük. A fejecskevirágzat alja
tápláló „termést” tartalmaz, amely nyersen
fogyasztható.
Kôtörôfû (Saxifraga): A maximum 90
centiméteres, de ennél általában alacsonyabb növény szintén a nyílt, sziklás, hegyekbe nyúló területeket kedveli. Többségét
alulról eredô, kerek, elnyúló vagy hosszú
nyelû levél, gyakran vöröses szár és ötszirmú, csoportos, általában fehér virág
jellemzi. Levele nyersen és fôzve egyaránt
fogyasztható.
Ôszi vérfû (Sanguisorba officinalis): Nedves, füves területeken él, magassága eléri a 60 centimétert. Fogas, ásó formájú
levélkéi egymással szemben párokat alkotnak. Apró, mélypiros, hosszúkás fejû
virágokat hoz. Az ízletes, fiatal leveleket
nyersen vagy megfôzve fogyasszuk! Gyo-

EHETÔ NÖVÉNYEK
morpanaszok elleni gyógyfôzet készíthetô belôle.
Baracklevelû keserûfû vagy disznóhunyor (Polygnum persicaria): 60 centiméteres. Vöröses, erôs szár, keskeny,
lándzsa alakú, általában sötét foltos levél
és apró, rózsaszín füzérvirágzat jellemzi.
Gyakran elôfordul a pusztás területeken.
A fiatal levelek fogyaszthatók nyersen, de
a spenóthoz hasonlóan fôzve is.
Vadrebarbara (Rheum palmatum): DélEurópában és attól keletre, egészen Kínáig
megtalálható a nyílt füves területeken és
határvidékeken. A termesztett rebarbarára hasonlít, levelei azonban érdesebbek és
többkaréjosak. A nagy virágszálak megfôzve ehetôek, más részük azonban ártalmas.
Csak a SZÁRÁT fogyasszuk!
Hólyagos habszekfû (Silene vulgaris):
Füves területeken él, 45 centiméteresre nô.
Színe szürkészöld, levelei hegyesek, oválisak és nyeletlenek. Fehér, fürtös virágokat
hoz, amelyek alja megdagadt, gömbszerû.
A fiatal leveleket tíz percig fôzzük!
Mezei tarsóka (Thlaspi arvense): 45 centiméteres, nyílt füves területeken élô növény. Széles, fogazott, lándzsa formájú
levelek borítják szárát. Feje apró, fehér virágokban, valamint jellegzetes, csipkézett,
érmeszerû maghüvelyekben végzôdik. Levelei nyersen és fôzve egyaránt fogyaszthatók.
Lóhere (Trifolium): Bôségesen megtalálható a füves területeken. Jellegzetes, háromkaréjos levelecskéjérôl, és apró virágzatáról ismerhetô fel, mely a fehér,
a zöldessárga, esetleg a piros árnyalataiban pompázik. Levelei nyersen is fogyaszthatók, de jobb, ha felforraljuk azokat!
Gémorr (Erodium cicutarium): 30 centiméteres, nyílt füves területeken elôforduló,
szôrös, gyakran szúrós növény, amelyet
páfrányszerû, dupla erezetes levél és rózsaszínes, fehéres, ötszirmú virág díszít.
Termése hosszú, csavarodó „csôrt” formáz.
Leveleit nyersen vagy fôzve fogyasszuk!
Bojtorján (Arctium): Közepes vagy nagy
méretû, cserjés, nyílt, puszta területeken élô
növény. Levelei lelógóak és oválisak, szára
gyakran íves. Számos lilás, bogáncsszerû
fejecskevirágzatot hoz, amelyek tapadó bogáncsot formáznak. A meghámozott gyö-

kér végét fôzzük meg! Hogy ne legyen olyan
keserû, fôzés közben cseréljük a vizét!
Ibolya (Viola): Számos területen, a nedves és fás részeken egyaránt megtalálható apró virág. Erezett, redôs, gyakran szív
alakú levelei hosszú száron nônek. Virágai
kékeslila árnyalatban, fehérben vagy sárgában pompáznak, és öt nem egyforma
sziromból állnak. A fiatal leveleket fôzzük
meg! A- és C-vitaminban gazdag.
Salátagalambbegy (Valerianella locusta): 10–20 centiméteres, kopár sziklás és
füves helyeken élô, lombos növény, amely
hosszúkás, nyeletlen leveleket és fürtös,
liláskék virágokat hoz. Levelei nyersen és
a parajhoz hasonlóan megfôzve egyaránt
fogyaszthatók. Ismerete különösen hasznos, hiszen már késô téltôl fellelhetô.
Réti margaréta (Leucanthemum): Az átlagosan 90 centiméter magas növény a
nyílt területeken gyakori. Levelei keskenyek,
sötétzöldek és karéjosak, az alsók kerekek. Nagy, fehér, százszorszépre hasonlító virágot hoz. Rozetta formájában telel.
A fiatalabb leveleket (világosabb zöldeket)
nyersen fogyasszuk!
Réti foszlár vagy kakukktorma (Cardamine pratensis): Az 50 centiméteres növény nyirkos területeken él. Sok kis levele
egymással szemben, párokban helyezkedik
el. Az alapi részen lévôk kör alakúak, és rozettát formáznak. Virága fürtös, lila vagy
fehér, és négy sziromból áll. A fiatalabb levelek nyersen ízletesek, az idôsebbek azonban borsosak.
Veronika (Veronica): Sekély vízben és mocsárban él. Felfelé kúszó szárán vastag,
ovális levélpárok nônek a szár aljától kezdôdôen, melyek 7–25 centiméteres magasságot érnek el. Fürtös, négy sziromból álló
kék virágából két porzószál emelkedik ki.
Virágzás elôtt fiatal hajtásait, azután pedig
leveleit fogyasszuk! Kicsit keserû (különösen európai változata, a V. beccabunga,
más néven deréce), de a vízitormához hasonlóan fogyasztható.
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A fiatal hajtások tavasszal és ôsszel puhák,
könnyen leszakíthatók. Némelyik fogyasztható nyersen is, sokat azonban (különösen
a Salamon pecsétjét, a füzikét, a réti komócsint és a saspáfrányt) jobb, ha óvatosan
megfôzünk. Mossuk meg tiszta vízben ôket,
dörzsöljünk le róluk mindenféle szôrt, majd
kevés vízben fôzzük meg úgy, hogy inkább
csak a gôzben párolódjanak!
A levelek bôségesen tartalmaznak vitamint
és ásványi anyagokat. A fiatal hajtásokkal
együtt ezek jelentik a túlélô legkönnyebben
megszerezhetô táplálékát. A legtöbb fôzve
ízletesebb, ügyeljünk azonban arra, nehogy
túlfôzzük, mert akkor megsemmisítjük a vitamintartalmukat: a C-, E-, K-, B- és a nagy
mennyiségû A-vitamint.
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1. Fehér mustár (Synapsis alba): 60 centiméteres növény szôrös szárral, redôs, mélyen
karajos levelekkel és halványsárga virágokkal.
Eurázsia pusztaságain és füves területein fordul elô. Fiatal, borsos levele és virága nyersen
fogyasztható, de fôzve az egész növény ízletes.
Fiatal példányokat válasszunk!
2. Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris):
Akár a 60 centiméteres magasságot is elérheti.
Karéjos, lándzsa alakú levélrozetta és kicsi, fehér füzérvirágzat jellemzi. A pusztaságokban
gyakori. Fôzzük meg káposztaízû leveleit, majd
keverjük hozzá ôket más növényekhez!
3. Kankalin (Primula): Füves és árnyékos területeken található. Hosszúkás, fodros alapi levélrozettájáról és hosszú szárú, ötszirmú, halványvagy élénksárga, esetenként rózsaszín virágáról
ismerhetjük fel. Minden része fogyasztható, de a
fiatalabb levelei a legjobbak. A kankalinok közé
tartozik a tavaszi kankalin (3a) és a sugárkankalin (3b).
4. Pitypang (Taraxacum): Számos változatban,
szinte mindenhol elôfordul. Nagy, sárga vagy narancssárga fejecskevirágzatát vagy mélyen karéjos levélrozettáját keressük! A fiatalabb leveleket
nyersen fogyasszuk, az idôsebbeket fôzzük meg!
Fôzés közben cseréljük a vizet, hogy megszûnjön
keserû íze! A gyökerét fôzzük meg, vagy pörköléssel készítsünk belôle kávét! A pitypang leve vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag.

EHETÔ NÖVÉNYEK
5. Cikória (Cichorium intybus): Gyakori a füves és a pusztás területeken. 1,3 méter magas
növény, amelyet vastag, szôrös, mély alapi
levelek és világoskék, pitypangszerû virágok
jellemeznek. A pitypanghoz hasonlóan készítsük el!
6. Sóska (Rumex acetosa): A pusztán és a füves területeken gyakori növény 1 méter magas. Levelei hosszúak és nyíl alakúak, virága
füzéres, vöröses és zöld. Fiatal növényeket
gyûjtsünk belôle! Ásványi anyagokban gazdag
levelei nyersen is ehetôek, a fôzéssel azonban
csökkenthetjük csípôs ízét.
7. Pohánka (Fagopyrum essulentum): A legtöbb mérsékelt övi terület nyílt füves részén
elôfordul. 60 centiméter magas, szára általában vöröses, levelei lándzsa formájúak. Apró,
rózsaszín vagy fehér fürtös virágzatot hoz.
Magja ehetô.
8. Fodros lórom (Rumex crispus): Magassága
meghaladja az 1 métert. Hosszú levelek, apró,
örvös, zöldes virágok jellemzik. Füves és puszta
területeken él. A fiatalabb növények puhább
leveleit fôzzük meg! Fôzés közben cseréljük
a vizet, hogy megszûnjön a növény keserû íze!
Ha a csaláncsípésbe lóromlevelet dörzsölünk,
enyhül a viszketés. Számos mérsékelt égövi
és trópusi lórom létezik. Mindegyiket ezzel
a módszerrel készítsük el, de használjuk mértékletesen!

Némely növény szára ehetô, bár a legtöbb
túlzottan fás ahhoz, hogy elfogyaszthassuk.
Ha a szár lágy, húzzuk le a külsô, rostos
részt, szeleteljük fel a szárat, majd forraljuk fel! Néhány növény (például a bodza)
belsô szárbele tápláló és édes. Ilyen esetben
nyissuk szét a szárat, és vonjuk ki a belsô
tartalmát!
A szár kevesebb tápanyagot biztosít a túlélô számára, mint a gyökér, a hajtás vagy
a levél, ezért helyezzük az élelemfontossági
sorrendünk végére, keressük inkább egyéb
felhasználási lehetôségeit! A szálas szárakból (mint a kisebb csalánoké) kiváló zsinór
készíthetô.
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1. Parajlibatop (Chenopodium bonus-henricus): szúrós, maximum 60 centiméter magas, levelei tompazöldek, háromszög alakúak,
alkalmanként vörösesek. Apró, zöldes, fürtös
virágokat hoz. Gyakori a puszta területeken. Levelei és fiatalabb hajtásai nyersen és a parajhoz
hasonlóan, megfôzve egyaránt fogyaszthatók.
A hajtást hámozzuk meg, hogy eltávolítsuk szálas részeit!
2. Fehér libatop vagy fehér libaparéj (Chenopodium album): szúrós, maximum 1 méter magas, szára általában vöröses. Levelei tompazöldek, húsosak, oválisak vagy lándzsa alakúak.
Apró, zöld, fürtös virágokat hoz. A puszta területeken nagy mennyiségben fordul elô. Ízletes
leveleit a parajhoz hasonlóan fôzzük meg!
3. Tyúkhúr (Stellaria media): Összevissza növô,
30 centiméteres magasságot elérô növény,
amelynek fô szárát szôrcsík borítja, levelei hegyesek és oválisak, virágai pedig aprók, fehérek,
öt sziromból állnak. A pusztaságokon gyakori.
Ízletes, lágy leveleit fôzzük meg!
4. Vízitorma (Rorippa nasturtium aquaticum):
Az édesvizû folyóknál fordul elô, általában tömegesen. A félig vízi kúszónövény kicsi, egymással szemben párban elhelyezkedô, fénylô
levelekkel, és négy sziromból álló virágokkal.
NE tévesszük össze a gyilkos csomorkával! Levele és szára nyersen is fogyasztható, de azért
fôzzük meg, hátha fertôzött volt a víz!
5. Erdei deréce vagy erdei füzike (Epilobium
angustifolium): Nyílt erdôségekben, pusztaságokban és sziklás helyeken él. Magas növény,
meghaladja az 1,5 métert. Lándzsa alakú levelei
egymással szemben, párokban helyezkednek el.
Fénylô, rózsaszín, füzéres virágokat hoz. A fiatal
levelek, virágok és szárak nyersen is fogyaszthatók, jobban tesszük azonban, ha megfôzzük
ôket. A kifejlett szár édes belsô nedvet tartalmaz.
6. Spanyol turbolya (Myrrhis odorata): Illatos, 1,5 méter magas növény, mely kissé szôrös,
sokszor lilás szárral, pihés, páfrányszerû, fehér
pöttyös levelekkel, valamint apró fehér virágokkal rendelkezik. Európa nyílt erdôségeiben, valamint kopár és sziklás területein található meg.
NE tévesszük össze a bürökkel! Gyökere, szára
és levele ánizsmagízû, és megfôzhetô.

EHETÔ NÖVÉNYEK
7. Fehércsalán (Lamium): Az aprócsalánnál
kisebb növény, amelynek levelei szív alakúak,
és nem borítja csalánszôr. Virága fehér (7) vagy
rózsaszínes lila (7a). A tyúkhúrhoz hasonlóan
készítsük el!
8. Aprócsalán (Urtica): Az év legnagyobb részében bôségesen elôfordul. Fogazott, keskeny,
ovális, csalánszôrrel borított leveleket és zöld
virágfüzért keressünk! A fiatal hajtásokat vagy
a 15–20 centiméter magas, fiatal növényeket
gyûjtsük össze, és legalább hat percig FÔZZÜK,
hogy elpusztuljon a szôrben lévô hangyasav!
Az aprócsalán leveleit megszáríthatjuk, és így
tárolhatjuk. Összetört szála a kötélhez biztosít
rostokat.
9. Útifû (Plantago): A legtöbb területen
gyakran elôforduló növény. A lándzsás útifû
(Plantago lanceolata) levelei lándzsa alakúak.
Virágfüzére sokkal rövidebb, mint a nagy útifûé.
A száraz talajt kedveli. A nagy útifûhöz hasonlóan készítsük el!
10. Hollólábfû (Plantago coronopus): Kis méretû, csillag alakú növény. Levelei keskenyek
és csipkések, virágfüzére rövidebb. Száraz, homokos és sziklás területeken, gyakran a tenger
mellett fordul elô. A nagy útifûhöz hasonlóan
készítsük el!
11. Nagy útifû (P. major): Levelei szélesek és
oválisak. Virága jellegzetes, felfelé tartó, füzéres, sárgászöld és barna. A pusztaságokban és
a füves területeken fordul elô. Keserû fiatal leveleit a parajhoz hasonlóan készítsük el! Kisajtolt levét sebekre alkalmazzuk, vagy készítsünk
az egész növénybôl fôzetet mellkasi panaszok
enyhítésére.

VIRÁG
Némelyik növény virága ehetô; ilyen a hársfa, az amerikai hárs, a rózsa, a komló, a bodza, a kankalin és a kamilla. A virágok azonban szezonálisak, és a növény többi részénél
kevesebb tápanyagot tartalmaznak. Legjobb,
ha teát vagy gyógyfôzetet készítünk belôlük.
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NE FELEDJÜK: Kötél készítéséhez egyenlô vastagságú és hosszúságú szálakat
használjunk! A kötél legnagyobb valószínûséggel ott szakad el, ahol a szál
vékonyabb.

Átkötözés
A kötél végét valamilyen módon le kell zárni, különben kibomlik. A sodrat
kirojtosodását úgy akadályozhatjuk meg, hogy a kötelet megkötjük zsinórral.
A jó kötés, vagyis átkötözés MINDIG szoros és pontos, csak így lesz hatékony! Ha túl tág, akkor laza, és akár le is eshet. Az átkötözés vastag kötéllel nehezen végezhetô el, a vékony kötél azonban hajlamos a lecsúszásra.
A gyakorlat segít eldönteni, milyen feladathoz milyen vastagságot válasszunk.
Az átkötözôs technika alkalmazásával kényelmes markolatot készíthetünk
a balta vagy a parang nyelére, ha pedig megvastagítjuk, a kés markolatát is
helyettesíthetjük vele.

a
1. Tegyünk egy madzagot a kötél mellé úgy,
hogy a madzag vége (a) kézhosszúságnyival
nyúljon túl a kötél végén!

1
b

2

2. Kössük át a madzagot (b) a kötélen. A vége
felé haladva fokozatosan fedjük be a kijelölt
részt!

3

3. Ezután a madzag szabad végébôl formáljunk hurkot (a), és hajtsuk vissza az átkötözött
rész mentén!

a
b

4

4. Folytassuk az átkötözést, fedjük be a hurkot egészen addig, amíg már szinte a kötél
végére nem érünk!

a

5
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5. Ezután vezessük át az átkötözés zsinórjának a végét a hurkon (b), és húzzuk meg
a rövidebb végét (a) szorosan! A végeket
gondosan vágjuk le!

CSOMÓK
inden egyes feladat megoldására létezik egy csomó, fontos hát, hogy ki
tudjuk választani a megfelelôt. Nem tudhatjuk, mikor kell csomót kötnünk, úgyhogy tanuljuk meg a használatukat és a megkötési módjukat!
Sajátítsuk el ezt annyira, hogy sötétben és bármilyen körülmények között
képesek legyünk megkötni! Tanuljuk meg, hogyan kell ôket kibogozni! Csak
egy dolog rosszabb annál, mint hogy olyan csomót kötünk, amelyik kioldódik:
az olyan csomó, amelyet NEM tudunk kibogozni a kritikus pillanatban.
Az egyes csomók most következô elkészítési útmutatójában „mozgó végnek” nevezzük a kötél vagy zsinór azon végét, amelyre csomót szeretnénk
kötni. Így különböztetjük meg a kötél másik, „álló” végétôl.

M

Egyszerû nyolcas csomó
A hurokbognak is nevezett csomó talán a legközismertebb. Hasonló vastagságú kötelek
összekötésére használatos.
Terhelés alatt is erôs marad, és viszonylag
könnyen kioldható.
NEM megbízható azonban különbözô átmérôjû, illetve mûanyag kötelek esetén, hiszen
könnyen szétcsúszik.
Az egyszerû nyolcas más anyagokkal jól alkalmazható. Hasznos csomó az elsôsegélynyújtás
során, hiszen rásimul a betegre.
Tegyük a JOBB véget a BALRA (a), majd fûzzük
át alatta (b)!
Ezután tegyük a BALT a JOBBRA (c), és fûzzük
át alatta (d)!
Ellenôrizzük: a két huroknak mozognia kell
egymáson! Ha rossz irányból kötöttük össze, akkor
„vénasszonycsomót” készítettünk, amely nem tart,
és feszített állapotban nehéz kibogozni.
Mindkét kötél meghúzásával szorítsuk meg!
Az is elég, ha csak a mozgó véget húzzuk meg,
de ügyeljünk arra, hogy kellôen szoros legyen (e)!
A teljes biztonság érdekében a csomót mindkét
oldalon gyûrûhurokkal zárjuk a mozgó végen (f)!

a

b
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f
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EGYSZERÛ CSOMÓK
A legegyszerûbb, gyorsan elkészíthetô csomókból következik itt néhány.
Ha megtanuljuk ôket, könnyebb lesz megérteni a késôbbiekben leírt bonyolultabb csomókat.
EGYSZERÛ CSOMÓ
Ez a legegyszerûbb csomó. Készítsünk egy hurkot,
és húzzuk rajta keresztül a mozgó véget! Magában alkalmazva kevés felhasználási lehetôsége
kínálkozik (például hurokvégzôdés egy kötélen),
azonban számos csomó részét képezi.
EGYSZERÛ HUROK
Gyorsan elkészíthetô csomó, amelyet valamilyen
kiálló tárgyra tudunk rádobni. A hurok rögzítve
van, nem szorítható össze, ezért a tárgynak
a feszítéssel ellentétes irányban kell elhelyezkednie. Hajtsuk duplán a kötél végét, és készítsünk egyszerû csomót!

NYOLCAS CSOMÓ
Az egyszerû csomónál hatékonyabb hurokvégzôdést biztosít. Készítsünk hurkot! Elôször hajtsuk
hátra a mozgó véget, majd tekerjük körbe az álló
végen! Hozzuk elôre a hurkon keresztül!
NYOLCAS HUROK
Az egyszerû huroknál biztosabb hurok ugyanúgy
készül, mint a nyolcas csomó, azzal a különbséggel, hogy duplán hajtott kötéllel dolgozunk,
a hurkot mozgó végként használva. Kampós
rögzítés körül vagy biztosítókötélnek használható.

ÚJBÓL ÁTFONT NYOLCAS CSOMÓ
Hasznos rögzítôcsomó olyan esetre, amikor
a kiálló tárgy teteje nem érhetô el. Készítsünk
egy laza nyolcas csomót a kötélen! A mozgó
véggel fogjuk körbe a rögzítést, és vezessük
vissza a nyolcas csomó körül, pontosan
követve azt! Könnyen megszorul.
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A KÖTELEK ÖSSZEKÖTÉSE
SZARVKÖTÉLBOG
Megegyezô vagy eltérô vastagságú kötelek összekötésére használatos. Azonos vastagságú kötelek esetén
hatékonyabb az egyszerû nyolcasnál. Kiválóan használható különbözô – kiváltképpen nedves vagy
fagyott – anyagok összekötésére.
Könnyen megköthetô, a kötélnek csak kis részét veszi
igénybe, és gyorsan kibogozható, ha nincs megfeszítve.
Helyes elkészítés és egyenletes terhelés esetén nem
csúszik szét.
1. Az egyik kötélen készítsünk hurkot! A másik kötél
mozgó végét (a) vezessük elôre a hurok megkerülésével,
majd tekerjük át saját maga körül, aztán húzzuk
a hurkon keresztül!
2. Húzzuk szorosra, és a feszítés fokozódásával
igazítsuk be!

DUPLA SZARVKÖTÉLBOG
A szarvkötélbognál is biztosabb csomó. Nedves
kötelek esetén – különösen, ha azok eltérô vastagságúak – rendkívül hasznos, de kitûnô, erôs kötést
biztosít egyenlô vastagságú köteleknél is. Kiválóan
használható akkor is, ha a terhelés nem állandó,
és a hagyományos szarvkötélbog szétcsúszna.
1. Készítsünk hurkot a vastagabb kötélre! A vékonyabb
kötél mozgó végét (a) vezessük át a hurkon a vastagabb
kötél mozgó vége alatt, majd hozzuk elôre a hurok
külsô részén, végül vezessük rajta körbe! A mozgó véget
vezessük vissza saját maga és a vastagabb kötél hurka
között!
2. Vezessük át a vékonyabb kötél végét ismét teljesen
a hurok körül, majd vissza a vastag hurok külsô
részének ugyanazon helyén!
3. Húzzuk szorosra, és igazítsuk formára!
Ha ezeket a csomókat nem húzzuk szorosra, könnyen
kilazulhatnak. NE használjuk sima anyagok, például
mûanyag horgászzsinór esetén!
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VÉDJÜK MEG A TELEFONUNKAT!
A Symantec (biztonságiszoftver-gyártó) 2013-ban 91 százalékos növekedést észlelt a célzott támadások terén. Nem kizárólag számítógépekrôl van szó. Sok mobileszköz (különösképpen az olyan nyílt operációs rendszerek, mint az Android)
szintén támadásnak van kitéve. A Symantec szerint a mobilhasználók 38 százaléka
tapasztalt valamilyen kibertámadást a 2013. évben.

Kémprogramok
Számos biztonsági szoftver a kémprogramok ellen is védelmet nyújt. A kémprogram egy olyan szoftver, amelyet arra terveztek, hogy információt gyûjtsön arról, milyen tevékenységet végzünk a számítógépünkön. Általában azzal
a céllal alkalmazzák, hogy adatokat halásszanak a személyazonosságunkról és
bankkártyánkról.
A legtöbb kémprogram egyszerûen leköveti, hogy mit tevékenykedünk online,
és hirdetéseket dob fel (amelyeket reklámprogramoknak [adware] neveznek), ám
a kémprogramok számos különféle módon gyûjtenek egyre több információt
rólunk. A legismertebb módszer a billentyûleütés-rögzítô program (keylogger),
amely mindent rögzít, amit begépelünk a számítógépünkbe, és így elkerülhetetlen módon gyakran olyan információkhoz is hozzájut, mint a bankkártyaadatok.
A kémprogramok módosítják a számítógép beállításait is, például megváltozik az alapértelmezett keresômotor- vagy a böngészôbeállítás, ami bizonyos
oldalak felé terel minket. Ez a szoftvertípus többnyire nem törvénytelen szándékú (amit a böngészôeszközsávok jól példáznak). Alkalmanként az ilyen kémprogramok a legitim szoftverek letöltése során a „farvizen” utaznak. Gyakran
beleegyezünk a letöltésükbe, amit a szoftver installálása során látható kis felirat mutat. Ez szerencsétlen eset – azonban minden egyes letöltés ellenôrzése
a saját felelôsségünk.
Egyes kémprogramokat szándékosan telepítenek, ilyenek például a hálózatﬁgyelô szoftverek, amelyeket egyes vállalatok használnak, hogy a vezetôik
információt kapjanak arról, mit tevékenykednek az alkalmazottaik. Ennek általában az a célja, hogy elrettentsék a dolgozókat a nem a munkához kapcsolódó weblapok, például közösségi oldalak használatától.

Adathalászat
A legtöbb vírusirtó szoftver az adathalászatot is érzékeli. Ez efféle e-mailspamek célja, hogy rákattintsunk a linkre, és személyes adatokat adjunk meg.
Nem valódi honlapra vezet, hanem egy olyanra, amelynek gyakran az a célja,
hogy megszabadítson minket a pénzünktôl.
Ezek az e-mailek nemegyszer ugyanúgy néznek ki, mint a banktól vagy
egyéb intézményektôl érkezô levelek, amivel az emberek bizalmát igyekeznek
megnyerni.
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Ám egyetlen bank, intézmény vagy más szervezet sem kéri el e-mailben
a banki adatainkat. Az ilyen kéréseket hagyjuk ﬁgyelmen kívül! A spamszûrôk
fejlôdésével a levélszemetek száma fokozatosan csökken; mennyiségük az
összes e-mail-forgalom kétharmadára esett vissza. Az adathalász e-maileket
azonban képzett szakemberek készítik, és megkerülik a szûrést.
A biztonságos online helyek látogatásakor (például online bankolás során)
mindig gyôzôdjünk meg arról, hogy megbízható-e a kapcsolat! Az ilyen oldalak belépési felülete minden esetben valamilyen zöld szöveget jelenít meg
a böngészô címsorában, vagy zöld/fekete lakatikont mutat. A biztonságos
kapcsolatok címe a szokásos http:// vagy www helyett https:// kezdetû.

Helyadatok védelme
A telefon, a tablet vagy a számítógép helyadatai szintén árulkodnak az aktuális helyzetünkrôl. Könnyû meghatározni, hol tartózkodik valaki, még akkor is,
ha úgy véli, nyomtalan.
A GPS-nyomkövetés bevett módszerré vált, de szerezhetünk olyan berendezést is, amely jelzi a GPS-nyomkövetôt. Fontos azonban tudni, hogy a mobileszközökben gyakran található GPS-jeladó, amely közölheti a helyzetünket.
A számítógépek esetében az IP-cím (a számítógép egyedi hálózati azonosítója) szintén árulkodhat a pozíciónkról.
Ha fontos számunkra, hogy ne ismerjék meg a helyzetünket, legyünk óvatosak az általunk használt rendszerekkel, különösképpen az olyan szolgáltatásokkal, mint a keresômotorok és a közösségi oldalak. A telefonunkon, kameránkon vagy más eszközünkön kapcsoljuk ki a GPS-jeladót!
Az utoljára tárcsázott számok és megírt üzenetek szintén könnyen megismerhetôk a telefonból és a SIM-kártyáról, akárcsak az online társított ﬁókokból (például az Androidhoz társított Google-ﬁók). Gyôzôdjünk meg arról,
hogy védettek vagyunk: jelszóval vagy PIN-kóddal zárjuk az eszközeinket, online ﬁókjainkat pedig lássuk el kétlépéses hitelesítéssel, amely a jelszó mellett
üzenetben küldött kódot is igényel.

A képernyô védelme
Amennyiben rendszeresen érzékeny tartalmú dokumentumokkal dolgozunk,
a munka során is védelemre van szükségünk. A betekintésvédelmi monitorszûrô
alapvetô eszköz, amely hasznos lehet nagy méretû, egyterû irodákban, illetve
különbözô helyeken használt laptop esetén. Figyeljük meg, hogy ki láthatja a
képernyônket! Ez alapvetôen fontos, ha gyakran használjuk a laptopunkat nyílt
helyeken, például a repülôtér várójában vagy a vonatfülkében. A mellettünk ülô
személy tekintete elkerülhetetlenül a képernyônkre téved, ezért legyünk óvatosak! Nem lehetünk elég elôvigyázatosak, nem tudhatjuk, hogy ki ül mellettünk.
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számítógép-képernyô

BETEKINTÉSVÉDELMI SZÛRÔ
A számítógép, telefon vagy tablet
képernyôjéhez a biztonságos
használat érdekében szûrôt rögzíthetünk. Apró, egymás mellett
elhelyezett „reluxalapocskák”
gondoskodnak arról, hogy a nem
szemben, hanem ferdén elhelyezkedô személy ne láthassa
a képernyônket.

fénykontrolláló réteg

a megﬁgyelô
számára látható
képernyô

a megﬁgyelô
számára nem
látható
képernyô

NE FELEDJÜK!
– Minden letöltés tartalmát ellenôrizzük!
– Soha ne kattintsunk rá e-mailben érkezô (például a bank biztonságos
honlapjára vezetô) linkre!
– Ha kétségünk merül fel, lépjünk ki!

Lezárás
Elkerülendô, hogy idegenek babráljanak a számítógépünkkel, vagy fürkésszék
azt, mindig zárjuk be, amikor otthagyjuk (a Windows + L, Macintosh esetén
a Control + Shift + Eject vagy Control + Shift + Power billentyûkombináció
használatával)! Az érzékeny tartalmú fájlokat körültekintôen helyezzük el!
Úgy nevezzük el ôket, hogy MI felismerjük, mások azonban nem! A vincseszteren különbözô partíciókat is létrehozhatunk az igazán érzékeny információk
számára.
Ha helyesen jártunk el, akkor az alkalom szülte „kém” nem fogja észlelni
az extra meghajtót, sôt, jelszó nélkül be sem tud lépni a gépbe. Amennyiben
a fájljainkat online felhôben tároljuk (például Dropbox, Google Drive vagy
OneDrive), gyôzôdjünk meg arról, hogy az ezekhez való hozzáférés minden
eszközünkön védett! Egyes felhôalapú tároló- és biztonsági szolgáltatás kódolást is nyújt az eszközünk és a tárolóhely között az extra biztonság érdekében.
Különféle biztonsági csomagokat is beszerezhetünk, amelyek érzékeny
adatainkat egy páncélterembe mentik (ez egy kódolt területet jelent a számí552
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tógépen). Ez komplex védelmet nyújt, és nem dekódolható a megfelelô jelszó
nélkül: ha valaki hozzáfér is a számítógépünkhöz, nem láthatja a legérzékenyebb tartalmú fájljainkat. Pénzügyi vagy más személyes dokumentumok
kezelésére alkalmas.

Jelszó
Minden egyes eszközünkhöz kell egy bonyolult jelszó vagy PIN-kód, amely eltér a bankkártyánkhoz tartozótól. Különbözô jelszavakat használhatunk, hogy
megakadályozzuk a fájlokhoz, fájlrészekhez vagy a teljes rendszerhez való
hozzáférést. Minden jelszó esetén lehetséges, hogy valaki dekódolja. Minél
bonyolultabb, annál nehezebb megfejteni, azonban a jogosult személynek is
annál több idôt vesz igénybe a használata. A túl sok kódra és eljárásra nehéz
visszaemlékezni, ezért használjunk egy olyan jelszókezelô programot, mint
a LastPass.
Sokan érthetô módon olyan jelszavakat választanak, amelyekhez személyesen kötôdnek (például a gyermek nevei születési sorrendben, egy kedvelt
üdülôhely vagy étel elnevezése). Egy szabotôr ugyanakkor könnyedén fel tudja kutatni az ilyen személyes információkat, és végül megszerzi a megfelelô
jelszót vagy kifejezést. A telefonszám, egyéb személyazonosító szám vagy születési dátumok használata hasonló okból szintén kockázatos.
Az online bankoláshoz a webmailünktôl vagy más online ﬁókunktól eltérô
jelszót használjunk! Munkahelyen szintén eltérôt alkalmazzunk! Lehet, hogy
mi elôvigyázatosak vagyunk, azonban a munkaadónk számítógépes szakemberei már nem annyira, ezért ne hagyjuk, hogy az alapértelmezett jelszó például a vállalat neve legyen! Ebbôl csak baj származhat!
A jelszó létrehozásakor betûk és számok kombinációját ajánlatos választani, hogy nehezebb legyen megfejteni a kódot. Minél hosszabb a jelszó, annál
több a variáció. Szintén célszerû egy nagybetû használata, hiszen ezáltal még
nehezebb a jelszavunk kitalálása.

Érzékeny tartalmakat tároló eszközök kidobása
Ha megválunk a számítógépünktôl, a legbiztosabb módja annak, hogy senki
se férjen hozzá az adatokhoz, hogy a merevlemezt összezúzzuk egy nagy kalapáccsal. Szokatlan megoldás, ám ez a legjobb!
Függetlenül attól, hogy ezt megtesszük-e, vagy sem (ha továbbadjuk az
eszközt, akkor erre biztosan nem kerül sor), töröljük le a tartalmát! Végezzünk
adatmegsemmisítést, ami többszöri alkalommal felülírja az adatokat.
Ha telefont vagy tabletet adunk tovább, gyôzôdjünk meg arról, hogy mindent alaposan letakarítottunk róla, különösen a számlaadatainkat, a telefonszámokat és az üzeneteket! Mindig töröljünk mindent!
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tûz hôt, tüzelôanyagot, oxigént igényel, és füstöt, hôt, valamint mérgezô
gázokat termel. Terjedhet úgy, hogy közvetlen kapcsolat révén hevíti a környezetét (vezetés), hogy gáz és füst száll fel (hôáramlás), illetve hôsugárzás
útján (sugárzás). E hôátadási módok közül a hôáramlás a legjelentôsebb.
A tûzvész ellen a legjobb védelem a megelôzés. Sokszor azért keletkezik
tûz, mert valaki ﬁgyelmetlen az égô cigarettával vagy a gyufával. Az eldobott
üvegen vagy széttört üvegdarabokon átsütô nap száraz évszakban szintén
okozhat tüzet.
Tûzvész bárhol, bármikor kitörhet. Mindig elôvigyázatosnak kell lennünk!
A jármûvekben és az épületekben MINDIG LENNIE KELL tûzoltó készüléknek!
A mesterséges faültetvényeket az esetleges tûz továbbterjedése megakadályozásának céljából széles útvonalak szelik át. Sok helyen találni olyan felszerelést, amellyel kiolthatjuk a lángokat. ISMERJÜK ezek használatát!

A

ERDÔTÛZ
Ha a tûz kirobbanásakor erdôben, füves pusztán vagy legelôn tartózkodunk
(vagy a tábortûz véletlenül továbbterjed), a legelsô feladatunk ELOLTANI.
A közeledô erdôtûz elsô jele a füst szaga. Ezt követôen a lángok megérkezése elôtt valószínûleg már halljuk a tüzet. Elképzelhetô, hogy az állatok szokatlan viselkedésére leszünk ﬁgyelmesek, még mielôtt tudnánk,
mi történt.

Menekülési útvonal
Ha olyan helyen rekedtünk, ahol tombol a tûz, és már túl késô egyedül eloltani, NE meneküljünk el azonnal – kivéve, ha a tûz már olyan közel van, hogy
nincs más választásunk!
Lehet, hogy úgy érezzük, a ruhánk akadályozza a mozgásunkat, mégse
vegyük le, hiszen ad némi védelmet a sugárzó hô ellen!
A füst jelzi a szélirányt: a tûz abba az irányba terjed a leggyorsabban. Ha a
szél velünk ellentétes irányba, a tûz felé fúj, akkor induljunk el a széllel ELLENTÉTES irányba! Keressünk természetes akadályt például a fák között, ami megállíthatja a lángokat! A legjobb akadály a folyó, hiszen a vízben akkor is biztonságban vagyunk, ha a lángok áttörnek felette. A faültetvényeken keressünk utakat és a tûz továbbterjedését akadályozó árkokat!
NE szaladgáljuk összevissza! Válasszuk meg a menekülési útvonalunkat!
A tûz továbbterjedésének feltételezhetô irányát a környezô terepviszonyok és
a szélirány alapján határozzuk meg!
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Ha a szél felénk fúj, a tûz valószínûleg gyorsabban terjed, a lángok akár
egy-egy nagyobb hasadékon is át tudnak törni. A tûz felfelé gyorsabban halad,
ezért NE meneküljünk magasabban fekvô területre! Lehetôleg igyekezzünk
megkerülni a tüzet – bár némelyik több kilométer széles is lehet! Ha nem tudjuk sem kikerülni, sem lehagyni a lángokat, nagyobb tisztáson, mély hasadékban, vízmosásban vagy hegyi patakban keressünk menedéket!

Menekülés a tûzön át
Néha a legjobb menekülési útvonal a tûzön KERESZTÜL vezet. Az ilyen menekülés lehetetlen, ha a lángok nagyon erôsek, és nagy a tûzzel borított terület
kiterjedése. Nagy tisztáson vagy füves pusztán azért elképzelhetô, hogy át
lehet törni a kisebb lángokon, hogy aztán a már leégett területen találjunk
menedéket. Minél nagyobb testfelületet borítsunk be magunkon, lehetôség
szerint locsoljunk magunkra vizet, és nedvesítsük be a ruhánkat, hajunkat és
minden olyan testrészünket, amelyet nem tudtunk elfedni! Nedvesítsünk be
egy ruhadarabot, és takarjuk el vele az orrunkat és a szánkat!
A sûrû növényzet vadul ég, és nagyon lelassítja a haladásunkat, ezért körültekintôen válasszuk meg az áttörés helyszínét! Készítsünk gondolatban
tervet, aztán ne késlekedjünk! Vegyünk mély lélegzetet! Fedjük el az orrunkat
és a szánkat, hogy ne menjen bele a füst, majd FUSSUNK!

ERDÔTÛZ ELOLTÁSA
A telepített faültetvényeken minden bizonnyal találunk szabályos közönként tûzcsapó felszerelést a fôbb útvonalak mentén: akár seprôbe kötött
gallykötegeket (általában nyírfa), akár ásó alakú, gumilapáttal ellátott
csapókat. Ezek a tûz kezdeti fázisában hatékonyak lehetnek a lángok kioltásában.
Az elnevezése ellenére a tûzcsapóval NE gyorsan ütögessük a tüzet,
mert így csak tovább szítjuk a lángokat, és terjesztjük a szikrákat. Az a célunk, hogy úgy OLTSUK EL a tüzet, hogy a tûzcsapót a lángra nyomjuk.
A lapátok különösen a levelek között vagy az aljnövényzetben keletkezett
tûz eloltására alkalmasak.
Amennyiben semmilyen eszköz nem áll rendelkezésünkre, kabáttal
vagy takaróval oltsuk el a tüzet, és vonjuk el az oxigént a lángoktól, de
használhatunk leveles ágat is!
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MARADJUNK A JÁRMÛBEN!
Ha jármûvel estünk erdôtûz fogságába, maradjunk a kocsiban, amelynek
húzzuk fel az ablakait! Kapcsoljuk ki a szellôzôrendszert! Az autó némi védelmet nyújt a sugárzó hô ellen. Ha tudunk, hajtsunk el a tûz elôl, ha azonban nem lehet arrébb menni, maradjunk egy helyben!
Vannak, akik úgy éltek túl egy ilyen helyzetet, hogy a jármû üvege már
elkezdett olvadni, aztán a tûz továbbhaladt. Ha pánikba estek volna, és
belerohantak volna a tûzbe, biztosan meghaltak volna.
Fennáll ugyan a benzintank berobbanásának veszélye, a túlélési esélyeink azonban így is sokkal nagyobbak az autóban, mint odakint, amennyiben
erôs tûz tombol a jármû körül.

Temessük magunkat földbe!
Ha nincs természetes akadály vagy patak, ahol menedéket találhatnánk, a tûz
pedig túl erôs ahhoz, hogy áttörjünk rajta, nincs más választásunk, mint a földbe bújni.
Vannak, akik úgy maradtak életben az ádáz tûzvészben, hogy beásták,
majd földdel fedték be magukat, hagyva, hogy végighaladjon felettük a tûz.
Ez persze jelentôs veszélyekkel jár, mivel fennáll a fulladás kockázata – hiszen
a tûz elégeti az oxigént.
Kaparjunk ki minél nagyobb üreget úgy, hogy a kiásott földet lehetôség
szerint egy kabátra vagy ruhadarabra dobáljuk, amelyet aztán a földdel együtt
magunkra húzunk! Tegyük kezünket az orrunk és a szánk elé, azon keresztül vegyünk levegôt! Így egyáltalán nem csökken a rendelkezésre álló oxigén
mennyisége, viszont a kezünk lehûti és megszûri a rendkívül forró levegôt és
szikrákat, amelyek a légzôrendszer károsodását okozhatják. Igyekezzünk viszszatartani a lélegzetünket, amíg el nem vonul a tûz!

Tûzzel a tûz ellen
A tüzet magát is használhatjuk tûz elleni védelemként, amennyiben semmilyen módon nem tudunk kimenekülni az útjából, és nem tudunk áttörni rajta,
azonban még kellôen messze van tôlünk.
A tûz érkezése elôtt égessünk fel egy földdarabot! Ha semmi sem tud meggyulladni, akkor az érkezô lángok nem tudnak továbbhaladni, azaz menedékre
lelünk. Fontos, hogy a közeledô tûz elég messze legyen az általunk okozott
tûztôl, hogy még annak megérkezése elôtt legyen idônk kiégetni a helyet,
amelyen az nem tud továbbhaladni.
Igyekezzünk minél szélesebb saját tüzet elôidézni: legyen legalább 10 méter
széles, de legjobb, ha a szélessége a 100 métert is eléri! A saját tüzünk a fô tûzzel
megegyezô irányban haladjon: így létrejön egy menedékül szolgáló akadály.
Fontos, hogy a szélirányt helyesen határozzuk meg.
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FIGYELEM!
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Ha a szél örvénylôen fúj, és a tûz saját légörvényt alakít ki, így nem kizárt, hogy át
kell törnünk a saját lángjainkon. Fontos, hogy a fô tûz elég messze legyen a saját
tüzünktôl. NE becsüljük alá a lángok terjedési sebességét: megeshet, hogy gyorsabban közelednek, mint ahogy mi futni tudunk. NE gyújtsunk újabb tüzet, csak
ha ez a végsô megoldás, és nagyjából tisztában vagyunk a mûvelet kimenetével!

ÉGÔ ÉPÜLET
A tûz elsô jele általában a füst. Ha a tûz még nem nagy, igyekezzünk eloltani
takaróval, vastag függönnyel (elvonva a lángoktól az oxigént), vagy használjunk homokot, illetve vizet, esetleg tûzoltó készüléket – ha van, és állapota is
megfelelô!

Elektromos tûz
Amennyiben fennáll annak a lehetôsége, hogy a tüzet elektromos hiba okozta, az oltáshoz NE használjunk vizet, amíg – lehetôleg a fôkapcsolóval – nem
áramtalanítottunk! Ugyanígy járjunk el a gáz esetében is! Ha a televízió vagy
a számítógép monitorja kap lángra, az oltáshoz NE használjunk vizet! Még
az áramról való lekapcsolás után is elegendô maradék elektromos töltés van
bennük ahhoz, hogy áramütést okozzanak (amely akár halálos is lehet), a hideg
víztôl pedig felrobbanhat a képcsô. Oltás után a képcsô robbanásának kockázata miatt hátulról közelítsük meg a tárgyat!

TÛZOLTÓ KÉSZÜLÉK
KIHÚZÁS – Húzzuk vagy oldjuk ki a biztosítóelemet!
CÉLZÁS – Irányítsuk a készüléket a tûz középpontja felé!
LENYOMÁS – Nyomjuk le vagy húzzuk meg a kart/kioldót!
OLTÁS – A „locsolást” egyik irányból a másikba végezzük!
Nézzük meg, milyen tûzoltó készülékkel rendelkezünk! Némelyiket kisebb, egyszerû tüzek oltására tervezték, ezek vizet tartalmaznak. Az ilyen készülék NEM
alkalmas a lángra lobbant olaj vagy az elektromos tûz oltására. Más készülékeket olaj, zsír, festék vagy oldószer okozta tûz (amely keletkezhet például
egy tartóedény eltörése vagy a benzin kiömlése miatt) eloltására terveztek.
A tûzoltó készülékek harmadik típusa az elektromos tûz és az áram alatt lévô
vezetékek égésének megszüntetését szolgálja. A több célra használható, porral
oltó tûzoltó készülék szinte minden tûz oltására megfelelô.
NAGYON FONTOS, HOGY TUDJUK HASZNÁLNI A TÛZOLTÓ KÉSZÜLÉKET!
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Épületek kiürítése
Ha tûz már túl nagy ahhoz, hogy felvehessük ellene a küzdelmet a meglévô
eszközeinkkel, ki kell üríteni az épületet! A fôkapcsolóval áramtalanítsuk az
épületet! Csukjunk be minden elérhetô ajtót és ablakot! Igyekezzünk az evakuálás idôtartamára egy helyben tartani a tüzet, és megakadályozni annak
továbbterjedését, míg a tûzoltók vagy a mentôalakulat meg nem érkezik!
A tûz felfelé gyorsabban terjed, mint lefelé, bár egy összeomló emelet
vagy fal alacsonyabb szintre is juttathatja azt. A lépcsôházak, felvonó- és
szellôzôaknák különösen veszélyesek.
Tûz esetén SOHA ne használjuk a liftet! Ha lefelé kell mennünk az épületben, vegyük igénybe a füstmentes lépcsôházat!
Mielôtt bármelyik ajtót kinyitnánk, nézzünk meg, hogy nem áramlik-e a füst
a széleinél, és ellenôrizzük a hômérsékletét! A fém ajtókilincs kiválóan alkalmas
a tesztelésre. Ha meleg, NE nyissuk ki az ajtót! Az ellenôrzést a kézhátunkkal
végezzük, a kilincs megfogása égési sérülést is okozhat. Egy tömör ajtó akár
harminc percig vagy még tovább visszatarthatja a lángokat (ezt azonban ne
feltételezzük a vékony lemezes, modern ajtókról, hacsak nem tûzvédelmiek).

TÚLÉLÔTIPP
Ha nincs más választásunk, mint bemenni egy égô szobába, támasszuk az
ajtónak a lábunkat, és csak résnyire nyissuk ki; így megakadályozhatjuk, hogy
a bent lévô forró levegô és gázok okozta nyomás azt szélesre tárja! Belépéskor guggoljunk le, és minél kevésbé nyissuk ki az ajtót! Így kevesebb füstöt
lélegzünk be, a tûz pedig kisebb valószínûséggel szökik ki a résen. Csukjuk be
magunk mögött az ajtót, megakadályozva ezzel a tûz terjedését!

A mentésre várva
Ha elzárt minket a tûz, és nem tudunk biztonságos helyre húzódni, siessünk
egy olyan szobába, amely a tûztôl a legtávolabb esik (de ne menjünk magasabb szintre, hacsak nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy a tûzoltólétrával vagy egyéb eszközzel rendelkezô mentôk már nagyon közel vannak)! Amennyiben van választási lehetôségünk, olyan szoba mellett döntsünk,
amely elôtt, a szabadban a legpuhább a talaj, és nincsen az ablakokon rács,
vagy ahol van kötélkészítésre alkalmas ágynemû, illetve függöny! A pázsit,
a virágágyás, sôt a kavicsos gyalogút is puhább, mint a macskakô, a beton
vagy az útburkolat. Ha végül arra kényszerülünk, hogy kiugorjunk a kemény
betonra, lejtôs felületet válasszunk, hogy kevéssé sérüljünk meg!
Csukjuk be az ajtót, és töltsük ki a réseket lassan lángra lobbanó függönyökkel, szônyegekkel, más vastag anyaggal! Lehetôség szerint nedvesítsük
be ezeket! Ha még nem adtunk vészjelzést, az ablakon keresztül próbáljuk
felhívni magunkra a ﬁgyelmet!
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Az ablakot bútordarab segítségével törjük ki! Ki is rúghatjuk, viszont vigyázzunk, hogy ne rántsuk vissza azonnal a lábunkat, hiszen törött üvegdarabok keletkeznek. Ha kézzel kell betörnünk az ablakot, elôször tekerjük be
a kezünket valamivel, csak azután üssük meg az üvegfelületet! Vastag kabáttal védett könyökkel is sikerrel járhatunk.

Hogyan készüljünk fel az ugrásra?
Ha nem számíthatunk mentésre, akkor SE ugorjunk, hanem ereszkedjünk!
Kössünk össze lepedôket, takarókat, szônyegeket, könnyen leszedhetô huzatokat és egyéb erôs anyagot, és készítsünk belôlük kötelet! Nem baj, ha nem
ér le a földig, hiszen így is csökkenti azt a magasságot, amelyrôl le kell esnünk.
A darabokat egyszerû nyolcas csomóval kössük össze, és húzással ellenôrizzük
az erôsségüket! Toljunk egy nehéz bútordarabot az ablakhoz, kössük hozzá a
kötél egyik végét, vagy hurkoljuk a kötelet a radiátorcsôhöz, illetve törjük ki
az ablakot, és kössük a keret egy vastag részéhez! Ha a kötél nem elég hosszú,
dobjunk ki az ablak alá vánkost, párnát, matracot – bármit, ami felfogja a becsapódásunkat!

TÚLÉLÔTIPP
NE ugorjunk, hacsak nem várnak ránk lent a tûzoltók takaróval! Hasznosítsunk mindent, ami felfoghatja az esésünket, igyekezzünk ne a puszta földre
zuhanni! Az autó teteje kiváló párnaként szolgál, hiszen belapul a súlyunk alatt.
NE FELEDJÜK, a fák ugyan felfogják az esést, fennáll azonban annak a veszélye, hogy az ágak felnyársalnak minket!

Ha semmit nem tudunk kötélként használni, másszunk ki az ablakra, és lógjunk le az ablakpárkányról! Amennyiben lógásra alkalmas ablakpárkány sincs,
az ablakkeret aljáról lógjunk!

Ugrás a magasból
Miután megtettünk mindent, hogy a legkisebb magasságból kelljen ugranunk,
gondoskodjunk a fejünk védelmérôl! Legjobb a motoros bukósisak, de a turbán formájában a fejünk köré tekert mellény vagy törülközô is megteszi.
Ha a lehetô legnagyobb mélységben vagyunk, és készen állunk az esésre,
az egyik lábunk oldalával lökjük el magunkat az épülettôl, majd forduljunk el
a faltól, és hajlítsuk be a térdünket! Hagyjuk felemelve a kezünket, hogy védje
a fejünket!
A földre érkezéskor hajlítsuk be még jobban térdünket, és egyik oldalunkról a másikra, a hátunkon guruljunk (még mindig legyen védve a fejünk,
lábunk a levegôben)! Ezzel a hatást nagyobb területen osztjuk el, és növeljük
az esélyeinket.
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