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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és 
kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és nép-
szerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az 
Élet és Tudomány (ÉT) közös ismeretterjesztő cikkpá-
lyázatot hirdet a BME oktatóinak, tudományos kutató-
inak és hallgatóinak: BME kutató és BME hallgató kate-
góriában. Olyan, kutatási projektekhez vagy TDK dol-
gozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat vá-
runk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutat-
ják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi 
vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakor-
lati hasznosíthatóságának lehetőségét. A díjazott íráso-
kat az Élet és Tudomány megjelenteti, a díjazottak ku-
tatási tevékenységük további eredményes folytatása ér-
dekében díjazásban (ösztöndíjban) részesülnek.

A díjak/ösztöndíjak összege kategóriánként:
Kutatók: 1. helyezett: 125 000 forint; 2. helyezett: 

100 000 forint; 3. helyezett: 75 000 forint.

Hallgatók: 1. ösztöndíj: 100 000 forint; 2. ösztöndíj: 
75 000 forint; 3. ösztöndíj: 50 000 forint.

A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak megosztá-
sára a rendelkezésre álló kereteken belül. Mind a díjazás-
ban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes 
írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, 
ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.

A pályázat benyújtása: e-mailen,  egyidejűleg az alábbi 
két címre  eltud@eletestudomany.hu és  ppai@mail.bme.
hu. Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel: BME – ÉT 
cikkpályázat! Az e-mailhez csatolva küldje be a kitöltött és 
az illetékes tanszékvezető által aláírt pályázati lapot. 
(Megtalálható a részletes kiírással együtt a proprogressio.hu 
oldalon.) A cikkek terjedelme 10 000 – 11 000 karakter 
(szóközök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval 
(az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban), képalá-
írásokkal ellátva. Kérjük, hogy a kéziratok ismeretterjesz-
tő megközelítéssel készüljenek, ne a tudományos szakcik-
kek formai és tartalmi előírásait kövessék, pl. ne tartal-
mazzanak jegyzeteket, irodalomjegyzéket stb. 

A pályázatok beküldésének határideje 2019. március  18. hétfő.
A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Illusztráció a Tarajos talány
 című cikkünkhöz
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Az amigdalát a félelemmel, szo-
rongással, agresszióval hozták már 
kapcsolatba és úgy tűnik, hogy a 
poszttraumás stressz zavaros (PTSD) 
betegeknél az amigdala aktivitá-
sa jelentősen megnő. Az amigdala 
aktivitásának leszabályozása ezért 
egyesek szerint segíthetne a PTSD 
kezelésében és megelőzésében is.

Az egyetlen baj az, hogy az fMRI 
neurofeedback tréning meglehe-
tősen drága. Egy izraeli kutatócso-
port azonban most publikálta ered-
ményeit, melyek szerint lehetséges 
befolyásolni az amigdala működé-
sét egy jóval olcsóbb módszerrel, 
elektroenkefalográfiával (EEG) is. 
A kutatók egyidejűleg rögzítettek 
fMRI és EEG jeleket és sikerült azo-
nosítaniuk egy olyan mintázatot az 
EEG jelben ami az amigdala fMRI-
vel mérhető aktivitásával összefügg. 
Ezek után arra voltak kíváncsiak, 

hogy képesek lesznek-e a kísérleti 
személyek ezt a jelet befolyásolni 
EEG neurofeedback tréning után 
és ha ez sikerül, megjelenik-e a 
hatás az amigdala aktivitását tük-
röző változóban is.

A kutatásban az izraeli hadsereg 
kadétjai vettek részt, a kikép-
zésük közben. A 180 résztvevőt 
csoportokra osztották: az egyik 
csoport az amigdala aktivitására 
utaló EEG jelet, egy másik cso-
port pedig egy ettől független 
EEG mintázatot igyekezett be-
folyásolni. A két csoportnak si-
került akaratlagosan befolyásolni 
a célértéket, viszont az első cso-
portnál ez együtt járt a reakcióidő 
csökkenésével az érzelmi Stroop-
teszten. Az eredeti Stroop teszt 
lényege, hogy színek nevei jelen-
nek meg színes betűkkel leírva 
egy képernyőn, a résztvevőknek 

Neurofeedback 
a szorongásos zavarok 
kezelésében?

A biofeedback módszerek már 
a 60-as évek környékén meg-
jelentek. Ezek lényege, hogy az 
adott személy egy folyamatosan 
monitorozott fiziológiai para-
métert, mint például az izomtó-
nust, a szívritmust vagy a bőrel-

lenállást igyekszik befolyásolni. Te-
hát mondjuk a bőrellenállás esetében 
az ujjbegyekre helyezett elektródák 
folyamatosan rögzítik a bőr elekt-
romos ellenállását, az értéket pedig 
megjelenítik az adott személy szá-
mára. A kísérleti személy megpró-
bálja lecsökkenteni ezt az értéket 
(ez a bőrfelületre kiválasztott izzadt-
ság mennyiségétől függ), mondjuk 
úgy, hogy elképzel egy helyzetet. 
A kísérleti személyek egy része bi-
zonyos idő elteltével képes rátanul-
ni az adott paraméter akaratlagos 
befolyásolására. A neurofeedback is 
a biofeedback módszerek közé sorol-
ható, de ezeknél a szabályozott para-
méter az agyműködéssel kapcsolatos.

Korábban már publikáltak olyan 
eredményeket, melyek szerint a kí-
sérleti személyek képesek voltak az 
amigdalájuk vérátáramlásának meg-
változtatására. Funkcionális mágne-
ses rezonancia képalkotással (fMRI) 
az agy különböző területeinek vér-
átáramlására lehet következtetni, 
ami az adott terület működésének 
intenzitására, aktivitására utalhat. 

pedig meg kell nevezniük a betűk 
színét. Ez könnyen megy, hogyha 
például a kék szó kék betűkkel je-
lenik meg, azonban, ha mondjuk a 
piros szó jelenik meg kék betűkkel, 
valamivel már nehezebb a dolog 
és megnő a reakcióidő. Az érzelmi 
Stroop teszten érzelmeket kifejező 
arcok jelennek meg, érzelmeket leíró 
szavak társaságában, a résztvevők-
nek pedig az arcokon ülő kifejezést 
kell azonosítaniuk. A feladattal vég-
zett korábbi vizsgálatok alapján az 
amigdala fokozott aktivitása együtt 
jár a hosszabb reakcióidőkkel, így azt 
várták a kutatók, hogy az amigdala 
működését szabályzó csoportnál le-
csökken a reakcióidő és az eredmé-
nyeik valóban ezt mutatják.

Végül a résztvevők egy részét 
fMRI-ben is vizsgálták és azok a 
személyek, akik az amigdala aktivi-
tását EEG jel alapján képesek voltak 
szabályozni, az fMRI-ben is sikerrel 
jártak. A kutatók szerint tehát, az 
EEG neurofeedback eljárás is haté-
kony lehet az amigdala aktivitásának 
akaratlagos szabályozásában, ez a 
technológia pedig jóval szélesebb kör-
ben elérhető. Arról egyelőre nincse-
nek adatok, hogy a módszer valóban 
hasznos lenne a PTSD kezelésében 
vagy megelőzésében, ez a jövőbeli 
kutatások által megválaszolandó kér-
dés. A PTSD a háborús övezetekben 
szolgáló, harcokban aktívan résztve-
vő katonák kb. egyharmadánál alakul 
ki, de a civilek jelentős részét is érinti, 
a traumatikus élménnyel kapcsolatos 
gondolatok, érzelmek és álmok pedig 
jelentősen lerontják az életminősé-
get. Jelenleg nincs tökéletesen bevált 
gyógymód, ezért fontos alaposan kö-
rüljárni az EEG neurofeedbackben 
rejlő lehetőséget.

ReichaRdt RicháRd

Az amigdala elhelyezkedése az emberi agyban 
(FORRÁS: NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE).

A klasszikus Stroop teszten a betűk színét kell megnevezni, amit egyes esetekben megnehezít 
a szavak automatikus értelmezése.
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hatott a szexuális szelekció, vagyis a 
közvetlen szaporodási siker vezérelte 
kiválogatódás. Vannak kolibrifajok, 
amelyek csőre már sokkal inkább 
emlékeztet lándzsára vagy szablyára, 
mint nektárszívó szálra. A fogascsőrű 
kolibrik pedig nevükhöz illően hát-
rafelé álló fogszerű képleteket vi-
selnek a csőrük belső oldalán, ami-
vel csomókban tépkedik ellenfelük 
tollazatát. Harc közben szabályosan 
vívnak egymással, megpróbálják 
megszúrni a másikat, és lelökni az 
ágról. A videofelvételek alapján az is 
egyértelmű, hogy a csőreikkel nem-
csak a másik tollait tépik ki, de nyílt 
sebeket is ejtenek ellenfelük bőrén. 

Rico-Guevara kutatásai során a 
kolibricsoportok között hét független 
esetben mutatta ki a csőrök fegyver-
szerű módosulásait, amelyeket alakjuk, 
illetve funkciójuk alapján három cso-
portba sorol. Más és más (bár egyfor-
mán agresszív) célra használhatók a 
tőrré alakult, kampóban végződő, és 
oldalukon hátrafelé irányuló fogakat 
viselő, a bálnavadászok szigonyaira 
emlékeztető csőrök. Minthogy e kép-
letek csak a hímek csőrein figyelhe-
tők meg (az azonos fajú nőstényeken 
nem), ez arra utal, hogy valóban az 
intraszexuális (nemen belüli) szelekció 
kialakulásuk fő hajtóereje. Ha a táplál-
kozással vagy más ökológiai tényezők-
kel függenének ugyanis össze, akkor a 
nőstények is viselnék őket.

A fegyverré fejlődött csőrű hímek 
nektárgyűjtési képességei csökkennek. 
Ez nem is csoda, hiszen a harchoz erős, 
vaskos csőrre van szükség, a virágok mé-
lyén összegyűlő nektár kiszívásához pedig 
inkább vékonyra. Vannak azonban fa-
jok, amelyek a csőr formájából adódó 

Meglepően veszélyes  
a kolibrik csőre

A kolibrik általában csupán apró 
méretük, esetleg rovarszerűen 
gyors, és egyhelyben lebegést 
lehetővé tévő szárnycsapásaik 
miatt élnek a köztudatban. 
Ez érthető is, hiszen, miközben 

az átlagos testhosszuk 7-13 centiméter, 
közéjük tartozik a jelenleg élő legki-
sebb madár, a mindössze 5 centimé-
ter hosszú és 2 grammnál is keveseb-
bet nyomó méhkolibri. Angol nevük 
(hummingbird - nagyjából “zümmögő 
madár”) jól érzékelteti hírnevük másik 
forrását: a repülésüket. A zümmögést, 
hasonlóan a rovarokhoz, szárnyaik 
verdesése adja ki, amelynek frekvenci-
ája már olyan magas, hogy az embe-
ri fül számára is hallható. A nagyobb 
példányok másodpercenként 12-t, a 
kisebbek akár 80-at is verdeshetnek 
a szárnyukkal. Kis méretük dacára 
rendkívül fürgék, akár 15-22 métert is 
megtehetnek másodpercenként.

De mindez semmi, mert a kolibriknek 
van egy (a saját mérettartományukban) 
kivételes tulajdonsága: a csőrük. Erről 
egészen a legutóbbi időkig azt gondol-
ták a kutatók, hogy a nektárszívoga-
táshoz adaptálódott, és a kolibrifajok 
együtt fejlődtek (koevolúció révén) a 
tápláléknövényeik virágaival. Csak-
hogy a kolibriknek van egy szennyes 
kis titkuk (hiszen mindenük kicsi): va-
lójában rendkívül agresszívek, és a cső-
rüket a békés nektárnyalogatás mellett 
halálos fegyverként használják harcaik 
során. Talán már az aztékok is tudtak a 
kolibrik sötét oldaláról, nem véletlenül 
ábrázolták hadi istenüket, a találó nevű 
Huitzilopochtlit kolibri képében.

A nektárral való táplálkozásnak, 
illetve az ehhez kapcsolódó virág-
porterjesztésnek valóban nagy sze-
repe van a kolibricsőr evolúciójában. 
Amint az Alejandro Rico-Guevara, 
a kaliforniai Berkeley Egyetem ku-
tatója és munkatársai tanulmányá-
ból kiderül, ez a történetnek csak 
egyik oldala. A cikk az Integrative 
Organismal Biology szakfolyóirat-
ban jelent meg.

Rico-Guevara kutatócsoportja a 
kolibrihímek közötti összecsapások 
lassított felvételeinek elemzésével 
bizonyította be, hogy milyen kö-
nyörtelenül használják csőrüket a 
harcban. Ahogy megannyi más állat 
hímjeinek testén viselt fegyverzete, 
úgy a kolibrik csőrének fejlődésére is 

hátrányukat más módon, például nyel-
vük fejlődésével tudták kompenzálni. 
Ugyanakkor erre nem is feltétlenül 
van szükségük. A hipotézisek szerint 
ugyanis a fegyverré alakuló csőrök 
segítségével a hím kolibrik sikerrel za-
varják el riválisaikat a leggazdagabb 
nektárforrásnak számító virágok kö-
zeléből. Sok kolibrifaj territoriális, te-
hát exkluzívan birtokol egy adott táp-
lálkozási területet. Így nincs nagy gya-
korlati jelentősége annak, hogy más, 
kevésbé vaskos csőrű madarak esetleg 
gyorsabban vagy mélyebbről tudnák 
szívni a nektárt, hiszen az agresszív 
tulajdonosok fellépése következtében 
nem is férhetnek hozzájuk.

Minthogy bizonyos esetekben a csőr 
alakjában, illetve méretében megjelenő 
szexuális dimorfizmus (ivari kétalakú-
ság, a hímek és a nőstények jellegze-
tességeinek különbözősége) hasonlóan 
alakul a különböző kolibrifajokban, 
feltételezhető, hogy e jelenség már a 
kolibrik diverzifikációjának (sokszí-
nűvé alakulásának) kezdeti szakaszá-
ban megjelent. Ennek megfelelően 
az is felvethető, hogy a hím kolibrik 
már akár a csoport megjelenése ide-
jén is intenzíven használták fegyver-
ként a csőrüket.  Ilyen általánosnak 
tekinthető különbség a nemek között 
a csőr görbülésének mértéke: a hímeké 
jellemzően egyenesebb, a nőstényeké 
gyakran görbébb. A megfigyelések 
szerint a hajlottabb csőr kevésbé al-
kalmas fegyvernek, mint az egyenes, 
viszont a nektár szívogatásához sok 
esetben pont fordított a helyzet. Ebből 
arra következtetnek a kutatók, hogy a 
hímek egyenes csőre a szexuális szelek-
ció hatására alakulhatott ki.

Kovács MáRK
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Harcoló, egymás tollát tépkedő hím kolibrik (FORRÁS: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY)
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Mátyás király műveltségi 
diplomáciája 

Hunyadi Mátyás bibliofil és 
filhellén magyar király volt. Ezzel 
a kor legkiválóbb görög tudóskö-
rei, valamint Európa humanistái is 
tisztában voltak, s többek között e 
hagyománynak állított emléket az 
Európai sorsközösség a keresztény-
ség védelmében című, a Mátyás-
emlékév végén rendezett konfe-
rencia az Országházban.

Konstantinápoly 1453-as török 
elfoglalása után a görög tudósok az Itá-
liába átmentett görög nyelvű kézirataik 
révén új szellemi közeget teremtettek 
Európában. A középkori görög állam 
Konstantinápoly központú birodalmi 
léte, a görög műveltség évszázado-
kon át folyamatos és állandó szellemi 
megtermékenyítést jelentett Európa 
számára. A XV. századi magyar-görög 

műveltségi kapcsolatok körében kiemel-
kedő jelentőséggel bírt a magyarrá lett 
Antonio Bonfini krónikája, melyben 
kiemelte, hogy Mátyás király és fia, 
Corvin János is tudott görögül. A XV. 
század reneszánsz keresztény műveltsé-
gi világának derékhadát Mátyás király 
korában az itáliai tudósok, és ezen belül 
leginkább a törökök elől Itáliába mene-
kült görög tudóskörök, valamint a velük 
rendkívül szoros kapcsolatban álló ma-
gyar paptudósaink jelentették. 

A konstantinápolyi Manuel Khrüszo-
lorasz (1355-1415) hatalmas műveltségi 
hatást ért el Itáliában.  E görög tudós 
diplomataként járt Zsigmond király 
udvarában: együttműködésük legfőbb 
céljának a keresztény egység megte-
remtését, valamint az európai sorskö-
zösség jegyében Európa megvédését 
tartották. A Hunyadiakkal és ma-
gyar tudósvilágukkal kapcsolatban 

álló itáliai görög tudóskörök mind 
Khrüszolorasz diplomáciai és műveltségi 
látásmódjának az örökösei voltak a XV. 
század folyamán. Még Konstantiná-
polyban Khrüszolorasz tanítványa volt 
Guarino Veronese (1374-1460), aki aztán 
Janus Pannoniusnak a mestere lett. Re-
neszánsz magyar költőnket a szintén 
itáliai görög, Ioannész Argyropoulosz 
(1415-1487) versben köszöntötte. 

Andronikosz Kallisztosz (1400-1476) 
hatalmas görög kéziratgyűjtemény-
nyel rendelkezett: Európa számos or-
szágába elutazott, és ezen műveltségi 
küldetésében a Hunyadiak korának 
legkiemelkedőbb itáliai görög tudósa, 
Bessarion bíboros támogatását is élvezte. 
A neoplatonista Gemisztosz Pléthon és 
tanítványa, Bessarion (1403-1472) a la-
tin és görög egyház egyesítéséről döntő 
úgynevezett uniós zsinatok során ki-
magasló műveltségi tevékenységet fej-
tettek ki Zsigmond király időszakában. 

Az egyházegyesítés kimondását jelentő 
uniós okmányt görög nyelven Bessarion 
(1403-1472) olvasta föl; majd ezt köve-
tően Giuliano Cesarini bíboros latinul 
is felolvasta ezen okiratot. Giuliano 
Cesarini volt az, aki elkísérte Hunyadi 
Jánost a várnai csatába, s a törökkel ví-
vott csata során vesztette életét 1444 no-
vemberében. Mátyás király könyvtára 
kapcsán kiemelendő a Bessarion-kódex 
jelentősége, hiszen e kötet  Bessarion bí-
boros azon munkáit tartalmazta, melyek 
az egyházi unió kérdéskörét ölelték föl. 

Pléthón tanítványa volt Nikolaosz/
Laonikosz Khalkokondülész (Athén, 
1420-as évek-1490) görög történetíró is, 
aki 1480 táján írta meg az „Apodeixis 
historión” (Történeti ábrázolás) cí-
met viselő 10 kötetes történeti mun-
káját: Magyarországot, Erdélyt, Zsig-
mond magyar királyt, Hunyadi Jánost 
és fiát, Mátyás királyt  is megemlítette 

könyvében. Testvére – Demetriosz 
Khalkokondülész, aki mintegy 4 év-
tizeden át oktatott az itáliai egyeteme-
ken – egyik tanítványa, Theodorosz 
Gazasz kiváló kapcsolatban állt Janus 
Pannonius magyar humanistával. 

Bessarion bíboros a XV. századi itáliai 
görög tudóskör legkiemelkedőbb köz-
ponti személyisége, vezéralakja volt, 
aki évtizedeken átívelő műveltségi és 
közéleti tevékenysége révén Európa 
egyik első diplomáciai személyisége 
lett. Életművének magyar vonatko-
zásai kimagasló jelentőséggel bírnak 
a Hunyadiak idején. E művelt görög 
kör számára Mátyás király korában 
a legfőbb közösségi célkitűzésének a 
kereszténység egysége jegyében Kons-
tantinápoly felszabadítása számított.  

A pécsi püspököt, Janus Pannoniust ba-
ráti szálak fűzték két ciprusi göröghöz, 
Lodovico és Filippo Podocatarohoz. 
Geórgiosz Trapezountiosz leánya egy 
kiváló magyar humanista tudóshoz és 
diplomatához: Kosztolányi György-
höz ment férjhez. Vitéz Jánossal 
pedig kapcsolatban állt az itáliai gö-
röggé lett konstantinápolyi Ioannész 
Argyropoulosz (1410-1487) is. 

Hunyadi János kancellárja Veté-
si Albert veszprémi püspök, a később 
„szent aggastyán” néven emlegetett 
tudós volt. Görög és latin nyelveken 
verseket és remek szónoki beszédeket 
író (és ekként Janus Pannonius által 
is elismert) unokaöccse, Vetési László 
veszprémi nagyprépost pedig Rómá-
ban Mátyás király követe lett. Az itá-
liai görög tudósok által megteremtett 
neoplatonista körhöz Janus Pannonius, 
Báthory Miklós váci püspök, Váradi 
Péter kalocsai érsek, Garázda Péter, 
Thelegdi János (Johannes Leontius) és 
Farkas Mihály tartozott. 

Az itáliai görög tudóskörök jelen-
tősége a XV. században meghatá-
rozónak számított Európában, és 
ez a tény a XVI. század első felében 
még nagyjából közismert is maradt. 
A XIX. századra azonban a köztu-
datban ennek szinte minden emléke 
elhalványult. Pedig Mátyás király és 
a XV. századi humanisták legkivá-
lóbbjai, legfőképpen az itáliai görög 
tudóskörök hatalmas, egész Európát 
átfogó erőfeszítéseket tettek a mű-
veltségi diplomácia különböző szint-
jein, hogy -- a sorsközösség jegyében 
-- együttes katonai fellépés jöjjön lét-
re a törökkel szemben Európa meg-
védése érdekében. 

diószegi gyöRgy antal 
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R ichard Markgraf a Bajor Tu-
dományos Akadémia és a pa-
leontológus Ernst Freiherr 

Stromer von Reichenbach anyagi tá-
mogatásával és irányításával 1912 
őszén ősi gerincesek maradványai után 
kutatott Nyugat-Egyiptomban. Fára-
dozásait siker koronázta: a Bahariya-
oázis közelében feltáruló, körülbelül 
97 millió éves kőzetrétegben rábuk-
kant egy gigantikus, akár több mint 
10 méteres testhosszúságú, ragadozó 
dinoszaurusz (theropoda) részleges 
csontvázára. A különleges lényt 1915-
ben Spinosaurus aegyptiacus néven írta 
le Stromer, a leletek pedig – egy töre-
dékes koponya és több, az extrém 
hosszú nyúlványa miatt jellegzetes háti 
csigolya – Münchenbe került. 

Bár a csontok átvészeltek sok millió 
évet és túlélték a földtörténet több 
nagy horderejű eseményét, végül 
mégis megsemmisültek a viharos em-
beri történelem következtében. 1944. 
április 24-én a Spinosaurus aegyptiacus 
eredeti leletei elpusztultak a Mün-
chent érő szövetséges bombázásban, 
és csupán Stromer rajzai és néhány fo-
tó maradt belőlük hátra. Azóta szá-
mos rokon spinoszaurida-fajt fedez-
tek fel, azonban egyértelműen a 
Spinosaurus aegyptiacus-hoz tartozó le-
letanyag elenyészően kevés került elő. 
Maradványainak ritkasága ellenére 
mégis nagy figyelem övezi a fajt és ro-
konságát, mivel testfelépítésük és fel-
tételezett életmódjuk egyedivé teszi 
ezeket a dinoszauruszokat, ráadásul 
amióta „főszerepet” kapott a Jurassic 
park III. részében, a kutatók mellett a 
laikus nagyközönség is felfigyelt az 
állatra. Az elmúlt években előkerült 
újabb leletek tanulmányozása és a régi 
maradványok újraértelmezése jelentős 

EGY REJTÉLYES ŐSLÉNY-HÍRESSÉG KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

TARAJOS TALÁNY

médiavisszhangot váltott ki, ám ezzel 
egy időben megkezdődött egy ko-
moly tudományos vita a tarajos talány 
valódi természetéről…

 
Újraalkotni a múlt sárkányait

Amikor a XIX. században az első di-
noszauruszokat felfedezték és megin-
dult a célzott kutatás az egykori élet 
nyomában, még rengeteg találgatás 
övezte azt, hogy milyen életmódot is 
folytathattak ezek az állatok. Ahogy 
egyre több lelet került elő, egyre jobb 
rekonstrukciók készültek, s aprán-
ként mind  pontosabb képet kaptunk 
Földünk és élővilágának múltjáról, 
valamint annak változásairól. 

Az idő előrehaladtával világszerte 
bővült a dinoszaurusz-leletanyag. 
Ennek ellenére sokáig vita tárgyát ké-
pezte például, hogy a hatalmas 
szauropodák képesek lehettek-e száraz-
földön járni, vagy esetleg testméretük, 
hosszú nyakuk és végtagjaik a vízben 
való mozgásra utalnak. A korai el-
képzelések szerint a „kacsacsőrű-
nek” is nevezett hadroszauruszok 

veszély esetén a kizárólag szárazföl-
dön mozgó theropoda ragadozók elől a 
vízbe menekülhettek védekezésképp. 
A változás az 1960-as évektől kezdő-
dött, ahogy a pontos biológiai szemlélet 
egyre jobban teret hódított és megvál-
toztatta elképzeléseinket a korábban 
komótos, esetlen és nem túl értelmes ál-
latoknak vélt dinoszauruszokról. 
Ma már tudjuk, hogy a szauropodák a 
szárazföldön is elbírták hatalmas testsú-
lyukat és a theropodák sem voltak lom-
ha gyíkszerű lények.

A Spinosaurus aegyptiacus szűkebb ro-
konságának (spinoszauridák) legidő-
sebb biztos leletei mintegy 147 millió 
évesek, míg a legfiatalabbak nagyjá-
ból 85 millió évesre datálhatók. Hosz-
szú ideig fennmaradtak tehát, továbbá 
széles földrajzi elterjedésűek: marad-
ványaik Közép- és Észak-Afrikából, 
Európából, Brazíliából, de még Ázsiá-
ból is ismertek. A kisebb testméretű 
formákat, mint például az európai 
Baryonyx, az igazán nagy méretű, még 
inkább a krokodilokéra emlékeztető 
fogazatú és jellegzetes magas tarajú 

Több mint száz éve, 1912 őszén kövületvadászok a Szahara egyik oázisánál rábukkantak minden idők 
talán legkülönlegesebb őshüllőjének csontjaira. Bár a hatalmas méretű, a hátán végigfutó méteres tara-
jú és krokodilszerű állkapcsával jellegzetes állat eredeti leletei megsemmisültek a második világháború 
során, a különleges lény továbbra is lázban tartja a kutatókat és a nagyközönséget egyaránt. Nemrég 
felfedezők új generációja kezdte meg maradványainak felkutatását, a kibontakozó tudományos vitában 
pedig az őslénykutatók rendhagyó vizsgálatokat vetnek be az elméletek igazolására vagy épp cáfolására.

Az eredeti leletek Münchenben, mielőtt a második világháborúban megsemmisültek
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valószínűleg különleges életmódjukra 
utal. Hiányos leletanyaguk miatt azon-
ban a maradványokról nehéz egyértel-
mű következtetéseket levonni. Eddig 
nem került elő a spinoszauridáknak 
sem teljes koponyája, sem végtagja, sőt 
a gerincoszlopról is hiányosak ismere-
teink. Ebből következően a rekonst-
rukciók sem egy adott példányon ala-
pulnak, hanem azokat az egyetlen le-
hetséges módon, rokon fajokat alapul 
véve készítik.

Az összes spinoszauridára jellemzők 
bizonyos különleges tulajdonságok, 
melyek leginkább a Spinosaurus 
aegyptiacus-nál szembetűnők. Stromer 
az állat leírása során még nem különí-
tette el annak életmódját a többi 
theropodáétól.  Azóta nagyjából elfo-
gadottá vált, hogy a spinoszauridák, 
legalábbis részben, halevők lehettek. 
Megnyúlt és oldalról lapított kopo-
nyájuk, valamint fogaik formája 
nagyban emlékeztet a modern kro-
kodilokéra és más olyan kihalt állat-
csoportokra (például vízi hüllőkre), 
melyeket halevőnek gondolunk. 

Az állkapocs elülső felében lévő 
agyarszerű, egyenes, közel körke-
resztmetszetű fogak arra szolgálhattak, 
hogy elkapják, felnyársalják a prédát, 
de vágásra kevésbé voltak alkalmasak a 
lapított fogakhoz képest. Állkapcsuk 
csontfelszínén rengeteg apró, forá-
mennek nevezett nyílás utal az egykori 
érzőideg- és érkilépési helyekre, melyek 
a mai krokodilokhoz hasonló precíz ér-
zékelést tehettek lehetővé az állat számá-
ra. Szemük és orrnyílásuk sok vízi állat-
hoz hasonlóan hátra tolódott és valame-
lyest magasan helyezkedett el.

Ezek a jellegzetességek együttesen 
egy, a többi nagy testű ragadozótól 
merőben eltérő táplálkozási stratégiát 
jelenthetnek. Akadnak azonban olyan 

leletek is, melyek azt sugallják, hogy 
nem csak halakkal táplálkoztak: az 
egyik Baryonyx-csontváz egykori test-
üregéből egy növényevő dinoszau-
rusz, az Iguanodon elfogyasztott fiatal 
maradványai kerültek elő, és ismerünk 
repülőhüllő csigolyájába ágyazódott 
(beletört) spinoszaurida-fogakat is. 

Furcsán robosztus mellső végtagja-
ik miatt felmerült, hogy egyes 
spinoszauridák időnként, míg má-
sok teljesen négy lábon közlekedhet-
tek. Mellső végtagjaik nagy karma-
inak szerepe sem tisztázott még, ta-
lán a halak megragadásában lehettek 
hasznosak, esetleg ásásra is használ-
hatták azokat. 

Egy ellentmondásos 
tanulmány

A Spinosaurus aegyptiacus 2014-ben ke-
rült ismét reflektorfénybe, amikor a 
rangos tudományos szaklap, a Science 
hasábjain megjelent a Nizar Ibrahim 
és Paul Sereno vezette nemzetközi ku-
tatócsoport tanulmánya egy Észak-
Afrikában újonnan felfedezett részle-
ges csontvázról. A még nem teljesen 
kifejlett példány egy 97 millió éves fo-
lyóvízi homokkőrétegből került elő, és 
egy részleges koponyából, jópár csigo-
lyából, illetve a függesztőövek és vég-
tagok néhány eleméből állt.

Az új lelet jelentőségéhez kétség sem 
fért, azonban a tanulmány szerzői 
annak leírása után még tovább men-
tek. Az új részleges csontvázat és a 
korábban talált különálló csontokat 
CT segítségével digitalizálták, vala-
mint számítógéppel újraalkották az 
eredeti, mára megsemmisült mün-
cheni Spinosaurus-csontváz elemeit. 
A még így is hiányzó részeket rokon 
fajok alapján pótolták ki. A csontokat 
megpróbálták arányosan átméretezni 

észak-afrikai Spinosaurus aegyptiacus 
követte időben. Feltűnésük egybeesett 
az óriás krokodilok eltűnésével, ami 
egyesek szerint arra is utalhat, hogy a 
spinoszauridák átvették azok csúcsra-
gadozó szerepét élőhelyeiken.

Csontjaik főleg egykori folyóvizek, 
árterek és sekélytengeri, partmenti te-
rületek üledékeiben találhatók meg, 
gyakran nagy testű halak fosszíliáival 
együtt. Geokémiai vizsgálatok alapján 
a spinoszauridák fogainak kalcium-
izotóp arányaiból arra következtettek, 
hogy az állatok táplálékának nagy ré-
szét édesvízi halak képezhették, to-
vábbá a csontjaikat alkotó apatit ás-
ványból kinyert oxigénizotópok is ar-
ra utalnak, hogy életük során jelentős 
időt tölthettek édesvíz közelében.

   Különleges testfelépítés
Bár legtöbb fajuk csak néhány csontból 
ismert, azok kivételes formája nagyban 
megkülönbözteti ezeket az őshüllőket 
a többi nagy testű theropodától, ami 

A Nizar Ibrahim és társai által összeállított kompozit csontváz-rekonstrukció (a pirossal jelölt 
részek az ismert Spinosaurus aegyptiacus-csontok) (FORRÁS: IBRAHIM ET AL. 2014)

Donald M. Henderson számításai alapján 
nemcsak az Ibrahimék által rekonstuált (hipo-
tetikus) Spinosaurus aegyptiacus (A), hanem 

más, jobban ismert theropodák, például a 
Tyrannosaurus rex (B) is képes volt fejét a 
víz fölé tartva lebegni, ezért ez a képesség 

nem jelzi egyértelműen, hogy mennyire 
alkalmazkodott egy állat a vízi életmódhoz. 
Modelljének helyességét Henderson ma élő 
állatokon tesztelte (aligátor, C). Az ábrán az 

állatok felül- és oldalnézetben láthatók, utób-
bin a sötét részek jelzik a vízbe merült testet, 
a + jel a tömegközéppontot, míg a ◊ jel a vízki-

szorítás súlypontját jelöli.
(FORRÁS: HENDERSON 2018)
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Vizsgálatai alapján Henderson úgy 
találta, hogy a Spinosaurus aegyptiacus 
(pontosabban az őshüllő Ibrahimék 
rekonstrukcióján alapuló modellje) ké-
pes lebegni fejével a víz felett, azonban 
a test instabil, és egy ilyen felépítésű állat 
folyamatos aktív mozgás nélkül köny-
nyűszerrel oldalra borult volna a víz-
ben, ami ellentétben van azzal, amit a 
mai félig vízi gerincesek esetében meg-
figyelhetünk. Továbbá Henderson arra 
is rájött a modell alapján, hogy az 
Ibrahimék által elképzelt állatnak a víz 
alá merülése – még a tüdők szinte teljes 
kiürítése mellett is – nehéz vagy akár le-
hetetlen lett volna, ami egy aktív vízi 
ragadozónak szintén nem lenne túl elő-
nyös. Összehasonlításképp a kísérletet 
megismételte más, közelebbi és távolab-
bi rokon, illetve kis és nagy testű raga-
dozó dinoszauruszleletek alapján ké-
szült modellekkel (Tyrannosaurus, 
Coelophysis stb.) is. Úgy találta, hogy 
semmi különleges nincs a Spinosaurus 
aegyptiacus lebegésében, mert a többi 
vizsgált, szárazföldinek gondolt ragado-
zó dinoszaurusz modellje szintén képes 
úgy a vízben lebegni, hogy közben feje a 
víz felett legyen. Az elemzés azt is kimu-
tatta, hogy a Spinosaurus aegyptiacus tö-
megközéppontja – Ibrahimék becslésé-
vel ellentétben – mégis eléggé hátul volt 
ahhoz, hogy az állat a szárazföldön is 
tudjon két lábon járni.

Madarat tolláról, dínót 
tarajáról…

Kutatásával Henderson rácáfolt több el-
képzelésre a „vízi Spinosaurus-elmélettel” 
kapcsolatban. Az eddigiekben vázolt 

és megalkottak egy kompozit digitá-
lis csontvázmodellt. A Spinosaurus 
aegyptiacus így elkészült rekonstruk-
ciójának testhosszúságát 15 méteres-
re becsülték, ami új rekord lenne a 
ragadozó dinoszauruszok között!

A tanulmányban bemutatott me-
rész kompozit csontváz szinte az első 
perctől kezdve megosztotta a tudomá-
nyos társadalmat: míg egyesek ünne-
pelték, mások teljesen elutasították azt. 
Eddig is sok jel utalt a spinoszauridák 
vízközeli életmódjára, de tanulmá-
nyukban – melyet azóta sok kritika ért 
– Ibrahimék egyenesen amellett foglal-
tak állást, hogy felfedezték az első vízi 
életmódhoz alkalmazkodott óriás raga-
dozó dinoszauruszt.

 A 2014-es publikációban rekonstru-
ált állat egészen megdöbbentően festett. 
A hátsó láb és a hátsó függesztő öv mé-
rete a többi theropodával összehasonlít-
va meglepően kis méretű. Ez utóbbi tu-
lajdonság és a megnyúlt nyak miatt 
Ibrahimék elmélete alapján a test tö-
megközéppontja meglehetősen elől 
helyezkedhetett el, ezért elképzeléseik 
szerint a Spinosaurus aegyptiacus száraz-
földön főleg négy lábon járt. Az ella-
posodott lábujjak és a hosszú mozgé-
kony farok talán a test vízben való elő-
rehajtásában lehettek hasznosak, rá-
adásul a csontok nagy sűrűsége (mely a 
felhajtóerővel dacolva lent tarthatta az 
állatot) szintén a vízi életmódra utal.

Tudott-e úszni?
Négy évvel az ominózus tanulmány 
után, 2018-ban jelent meg Donald M. 
Henderson értekezése, amely azt a kér-
dést boncolgatja, mennyire lehetett va-
lóban jó úszó az Ibrahimék által elkép-
zelt akvatikus Spinosaurus aegyptiacus. 
Henderson egy erre a célra kifejlesztett 
számítógépes programmal tesztelte a 
tarajos óriás és más ragadozó dinoszau-
ruszok vízben lebegésre való képessé-
gét, stabilitását és a test felhajtóerővel 
szembeni viselkedését. A 3D-s model-
lek elkészítése során az állatok becsült 
sűrűségével számolt, figyelembe vette 
a tüdő és más szervek relatív elhelyez-
kedését, valamint az esetleges légzsá-
kokat. A modellezési eljárást és a 
programot úgy tudta leellenőrizni, 
hogy mai ismert állatok (pingvin, 
aligátor) paramétereiből is modelle-
ket alkotott, és a szimulációkat össze-
vetette ez utóbi állatok valós észlelt 
viselkedésével. 

problémák ellenére azonban még min-
dig nagyon sok érv szól amellett, hogy 
a Spinosaurus aegyptiacus a vízparti, se-
kélyvízi vadászathoz-halászathoz al-
kalmazkodott, még ha nem is olyan 
mértékben, mint ahogy azt Ibrahimék 
elképzelték. Az egyik legérdekesebb 
elmélet szerint a spinoszauridák egy 
olyan szűk ökológiai fülkét tölthettek 
be, melyben kiaknázták a vízi zsák-
mányt, de szárazföldi mobilitásuknak 
köszönhetően továbbra is képesek vol-
tak nagy távolságok megtételére. 

A jellegzetes háti taraj a legnagyobb 
ilyen szerkezet, amelyet dinoszauru-
szoknál eddig dokumentáltak. Ren-
deltetése még mindig vitatott, de 
lelképzelhető, hogy a hőszabályozásban 
segítette az állatot, esetleg a párválasz-
tásban vagy más nagy ragadozók el-
ijesztésében lehetett szerepe. Annyit 
azonban tudunk, hogy a tarajt alkotó 
csigolyanyúlványok vonalkázott fel-
színi mintázata, éles peremei és azok 
tömött belső szerkezete arra utalnak, 
hogy bőrvitorla feszülhetett rajtuk.

A rengeteg kutatómunka ellenére 
még mindig sok a megválaszolatlan 
kérdés a Spinosaurus aegyptiacus, 
illetve rokonsága kapcsán. Az Ibra-
him-féle ellentmondásos rekonst-
rukció csak egyike a sok elméletnek, 
bár tagadhatatlanul az egyik legmo-
dernebb. Ahhoz, hogy még jobban 
megérthessük ezeket az ősi óriáso-
kat, további leletekre van szüksé-
günk, melyek remélhetőleg már ott 
várják a következő felfedezőket va-
lahol a Szahara homokja alatt…

SegeSdi Martin

Különböző korok „Spinosaurusai”. Ahogyan a felfedezést követő évtizedekben egy két lábon 
járó, nagy termetű ragadozó dinoszaurusznak vélték (Larsson et al. 1932: A). A 80-as években 

felfedezett rokon Baryonyx után már árnyaltabb a kép az állatról (Charig & Millner 1990: B). 
Alternatív elképzelés egy bölénypúppal rendelkező, krokodilszerű dinoszauruszról (Bailey 

1997: C). Az első vízi életmódot választott, specializált dinoszaurusz (Ibrahim et al. 2014: D). A 
legfrissebb elképzelés sekélyvízi ragadozóként tünteti fel (Henderson 2018: E).

(PECSICS TIBOR ILLUSZTRÁCÓJA)



M ielőtt belemerülnénk a rész-
letekbe fontos megérte-
nünk, hogy jelenleg milyen 

trendek uralják az energetikát. 
Kezdjük mintegy 200 évvel ezelőtt! 
Az emberiség az ipari forradalommal 
kezdődően egy olyan technológiai 
fejlődést indított el, melynek köszön-
hetően az energiafelhasználás mérté-
ke exponenciális léptéket követ egé-
szen napjainkig. Az emberek külön-
böző típusú energiaigényeinek (me-
chanikai, villamos, hő stb.) minél 
biztosabb és komfortosabb kielégíté-
se a modern nyugati társadalmak 
jólétének fontos mérőszámai lettek. 
Az „energiaéhség” növekedésével 
együtt a felhasználni kívánt energia 
biztosítása kulcsszereppé, a gazdasá-
gi, technológiai és társadalmi fejlődés 
alapjává vált. A fejlődéssel együtt an-
nak érdekében, hogy az energiaigé-
nyüket unokáink is kielégíthessék 
megkezdődött a „környezetbarát” 
energiatermelési módok kutatása.

Jólét és felhasználás
Mi mint energiafogyasztók energia-
szükségleteink kielégítésére számos 
energiaforrás közül válogathatunk, 
melyet elsősorban a helyi adottságok 
(pl. be van vezetve a gáz?) másodsorban 
a gazdaságossági szempontok befolyá-
solnak, természetesen a felhasznált esz-
köz energiaszükségletének ismereté-
ben. A primer (kőolaj, nukleáris ener-
gia, fa stb.) és szekunder (villamos ener-
gia, benzin stb.) energiahordozók közül 
a gazdasági fejlődés hatására elsősorban 

a villamos energiafelhasználás növeke-
dése várható. Ez a tény nem független 
attól, hogy a fogyasztók közvetlen 
energiaigényeit a legkényelmesebb 
módon ez az alternatíva képes kielé-
gíteni. Arról nem is beszélve, hogy a 
villamos energiával táplált berende-
zések aránya is rohamosan nő.

Ezt a tendenciát erősíti meg a Human 
Development Index (HDI) és az egy 
főre eső éves villamosenergiafelhasz-
nálás közti összefüggés vizsgálata is. 
A humán fejlettségi mutató a társada-
lom olyan jellemzői alapján kerül meg-
határozásra az ENSZ által, mint az 
oktatás minősége, életminőség és egész-
ségügyi jellemzők (pl. várható élettar-
tam). Az index nulla és egy közötti 

skálán osztályozza az országokat, a 
legjobb értékelést az 1 körüli érték el-
érése jelenti. A HDI előnye, hogy az 
országok közötti fejlettségi különb-
ségeket szemléletesen, egy dimen-
zió nélküli számmal képes kifejezni. 
Az ábrán hazánkat és az Európai Unió 
tagországait, mint fejlett országokat 
külön színnel emeltem ki. Látható, 
hogy az EU országai a HDI alapján a 
legjobb életminőséget biztosító orszá-
gok közé sorolhatók. A diagram víz-
szintes tengelyén a Világbank által 
publikált éves villamosenergia-fo-
gyasztási adatok láthatók egy főre ve-
títve. A szemléltetett összefüggés 
alapján levonható következtetés, 
hogy a gazdasági jólét, valamint az 

F O G YA S Z T Á S  É S  T E R M E L É S  E G Y E N S Ú LYA

A JÖVŐ MEGOLDÁSA  
AZ ENERGIAÉHSÉGRE?

Az utóbbi években már nem csak Nyugat-Európában, hanem – többek között – hazánkban is jelentős 
fejlődés figyelhető a napelemes rendszerek piacán, mely 2016-tól kezdődően nemzetgazdasági szin-

ten is jelentős tényezővé vált. Jogosan merül fel a kérdés, mi 
történt az utóbbi években? Milyen hatással lesz hazánk villa-
mosenergia-rendszerére akár több ezer kiserőmű megjelené-
se? Utóbbi kérdésre kutatásom során kerestem a válaszokat.
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fejlett, elsősorban Nyugat-európai 
országok lényegében megfinanszíroz-
ták a technológia bevezetését.

A globális trendek tükrében érdemes 
megvizsgálni, hogy miképp alakul a 
hazai napelemes beépített kapacitás. 
A folyamatosan növekvő energiaigé-
nyek mellett 2016-tól kezdődően ha-
zánkban is megindult a napelemes 
rendszerek egyre széleskörűbb telepíté-
se. 2015 végén adták át a Mátrai Erőmű 
tulajdonában lévő 72ezer panelből álló 
mintegy 16MW-os erőművet, míg a 
10MW teljesítményű pécsi erőmű 2016 
elején állt üzembe. A kedvező piaci kör-
nyezet mellett azonban egy másik té-
nyező is közrejátszott a későbbi növeke-
dés beindításában. Egészen 2016 végéig 
az állam kötelezettséget vállalt arra, 
hogy fix, támogatott áron veszi át a 
termelőktől a „zöld” energiát. A támo-
gatás kivezetésével megszűnt a kedvező 
üzleti lehetőség, melyet minden érintett 
még szeretett volna az utolsó pillanat-
ban kihasználni. Ennek hatására 2016 

egy főre eső villamosenergia-felhasz-
nálás között logaritmikus léptékű 
összefüggés figyelhető meg. 

Fontos konklúzió tehát, hogy a gaz-
dasági fejlődés és a társadalmi jólét nö-
vekedése a villamosenergia-felhaszná-
lás növekedését is magában hordozza.

Fordulat a piacon
A fotovillamos panelek globális piacán 
2012-ben fordulópont következett be. 
A gyors ütemű technológiai fejlődés-
nek köszönhetően 5 év alatt mintegy 
nyolcadára esett a panelek ára, mely-
nek köszönhetően már állami támo-
gatások nélkül is jövedelmező befek-
tetéssé vált ez a típusú energiaterme-
lés. Ekkoriban egy másik fontos vál-
tozás is bekövetkezett, Kína és az 
Amerikai Egyesült Államok az élre 
állt, és az iparág legnagyobb befekte-
tőivé váltak. A napelem-nagyhata-
lomnak számító Németországban 
ekkoriban hagyott alább a befektetői 
kedv a piac telítődése miatt. Tehát a 

végén a felelős hivatalhoz mintegy 
2000MW beépített naperőművi telje-
sítmény megépítésére adtak be kérel-
met, mely az összes hazai erőművi telje-
sítmény mintegy ötöde.

Belátható, hogy amennyiben csak 
ezeknek a kérelmeknek a fele épül meg, 
már akkor igen jelentős piaci átalakulás-
sal nézünk szembe középtávon. Ilyen 
nagyságrendben a jellemzően háztartási 
méretű, helyi igényeket kiszolgáló, kis-
feszültségű hálózatra csatlakozó napele-
mes rendszerek számos kihívást tarto-
gatnak a jövő villamosenergia-hálózat 
üzemeltetői számára. A kérdést továbbá 
érdemes annak fényében megvizsgálni, 
– ahogy a munkám során is nyilvánva-
lóvá vált – hogy egy konzervatív iparág 
szereplői nehezen képesek megbirkózni 
egy technológiailag még nem teljesen 
érett energiatermelési megoldás robba-
násszerű térnyerésével. Egy olyan rend-
szerszintű kérdéssel foglalkoztam, mely-
nek megoldására a következő évtized-
ben szükség lesz. A villamos energia egy 
különleges áru, korlátozott tárolhatósá-
ga miatt a pillanatnyi termelésnek és fo-
gyasztásnak minden időpillanatban 
azonosnak kell lennie. Hazánk a többi 
európai ország villamosenergia-hálóza-
tával össze van kötve, így természetesen 
a rendszer tehetetlenségének köszönhe-
tően az igények változását a rendszerirá-
nyítók követni, szabályozni tudják. 

Szén-dioxid-kibocsátás és 
terhelési görbe

Jogosan merül fel hát a kérdés, mi a 
probléma? Ha a rendszer fenntartható, 
miért ne telepíthetnénk annyi napele-
met, amennyit csak szeretnénk? A nap-
elemek működésük során az elektro-
mágneses sugárzást közvetlenül villa-
mos energiává képesek alakítani. Szö-
gezzük le a tényt, ezen folyamat során 
nem történik szén-dioxid-kibocsátás. 
Tehát, ha önmagában üzemeltetni kez-
dünk egy ilyen rendszert, összességében 
a teljes életciklus alatt nem keletkezik 
több szén-dioxid annál, mint amennyi 
a napelemek előállítása során létrejött. 
Azonban ez nem így van abban az eset-
ben, ha a teljes villamosenergia-rend-
szert tekintjük. A probléma abból ke-
letkezik, hogy a napelemek termelése 
nehezen előre jelezhető. Ha sok ilyen 
termelő jelenik meg a hálózaton, ak-
kor a kiszámíthatatlan termeléshez 
egyre inkább igazítani kell a szabá-
lyozható, elsősorban nem megújuló 

Napi terhelési görbe egy általános esetben, és különböző napelem penetráció mellett

Human Development Index (HDI) és az egy főre jutó 
országonkénti energiafogyasztás kapcsolata



energiaforrást felhasználó erőműveket. 
Ezen erőművek jellemzően egy bizo-
nyos teljesítményszinten képesek csak 
gazdaságosan, a lehető legkevesebb lég-
szennyezés mellett üzemelni. Ha a ki-
számíthatatlan napelemes termelés mi-
att visszaszabályozzuk őket, nő a szeny-
nyező-kibocsátás, tehát hiába nőtt a 
„zöld” energia aránya, a szén-dioxid-
kibocsátás is emelkedett vele együtt.

Ahhoz, hogy a napelemes termelés ál-
tal okozott kihívásokat megértsük, elő-
ször meg kell ismerkednünk a napi vil-
lamos terhelési görbe fogalmával. Ezt a 
görbét a fogyasztás időbeli lefolyásának 
szemléltetésére alkalmazzák, mely a 
hazai fogyasztók (háztartások, gyárak 
stb.) napi villamosenergia-igényét mu-
tatja jellemzően 15 perces felbontással. 
Annak érdekében, hogy a MAVIR 
szakemberei tudják, várhatóan mikor 
lesz szükség az erőművek felszabályo-
zására, illetve leszabályozására, érdemes 
a terhelési görbét jobban szemügyre 
venni. Köszönhetően annak, hogy a 
napszakok váltakozása befolyásolja el-
sősorban az energiafogyasztási igények 
változását a görbe egyszeri alakjának 
megismeréséből lényegében általános 
érvényű következtetéseket vonhatunk 
le. Kövessük végig, mennyire jól leírha-
tó egy ember napja, mindössze a napi 
villamosenergia-terhelési görbe vizsgá-
latával! Kezdve az éjszakai óráktól egé-
szen kora reggelig a villamosenergia-
igények egy minimumon stagnálnak. 
Ezt követően a lakosság ébredésével 
párhuzamosan a fogyasztói igények 
hirtelen jelentősen megnőnek, mely 
tendencia meg sem áll délig. A délután 
folyamán stagnálás figyelhető meg, 
mindössze a 14 órai műszakváltás okoz 
időleges fogyasztásletörést. A munka-
idő végeztével nagyjából 17 órától kez-
dődően újabb igénynövekedés lép fel, 
köszönhetően a munkából hazaérő 
emberek által generált fogyasztásnak. 

A napi csúcs 20-21 óra között jelentke-
zik, melyet követően gyors csökkenéssel 
ismételten az éjszakai völgyig jutunk.

Hova vezet a fejlődés?
Felmerül a kérdés, hogy milyen hatása 
van az eddig bemutatott terhelési gör-
bére a napelemek villamosenergia-ter-
melésének? Ahogy az már említésre ke-
rült a bemutatott karakterisztika köze-
lítőleg hasonló részekre bontható fel 
függetlenül az évszakok és az időjárás 
váltakozásától. A problémát az jelenti, 
hogy a nem mérhető és nehezen előre 
jelezhető naperőművek jelentősen tor-
zítják a terhelési görbét, ezáltal kiszá-
míthatatlanná és nehezen tervezhetővé 
teszik a többi erőmű termelését. Egy 
háztartás által felszerelt napelem egy 
nyári napon nem csak a saját, hanem a 
környező épületek energiaigényét is ké-
pes fedezni. Hazánkban 2016-ban több 
mint 20ezer ilyen háztartási méretű kis-
erőmű üzemelt a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal adatai 
szerint. Ha ezek az erőművek ugyan-
azon pillanatban a névleges teljesítmé-
nyükön termelnének mintegy 
164MWh villamos energiát lennének 
képesek előállítani. Annak tükrében, 
hogy a napi fogyasztási igény még az éj-
szakai órákban is eléri a 3500-4000MW-
ot, ez az érték csekélynek tekinthető. 
Azonban ha a várt fejlődés ismeretében 
tekintünk a problémára, a helyzet nem 

ennyire egyértelmű. Munkám során 
azt vizsgáltam, hogy különböző be-
épített napelemteljesítmény mellett 
milyen napi terhelési görbe torzulás 
várható és az milyen következmé-
nyekkel jár.

Becsléseim alapján várhatóan 2020-
ra akár 1638MW beépített fotovilla-
mos teljesítmény is telepítésre kerülhet. 
Ez az érték annak fényében, hogy a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal a 2018-ig 900MW 
összteljesítmény létesítési engedélyét 
hagyta jóvá (a 2000MW-ból), nem ir-
reális elgondolás. Megfigyelhető a 
görbék éves változásából, hogy a 
fotovillamos termelés ideális esetben a 
12-14 órás időszakban éri el maximu-
mát, ahol egyébként is a fogyasztásban 
egy lokális minimum jelentkezik. 

Ennek köszönhetően egy új mini-
muma keletkezik a rendszerterhelés-
nek, a hajnali órák helyett 15 óra körül. 
Az esti csúcsterhelés előtt a napelemes 
termelés hatása is folyamatosan csök-
ken ahogy megy le a nap. A két ellen-
tétes folyamatnak köszönhetően a 
déli csúcsot megelőző reggeli felsza-
bályozásnál (6-11 óra között) is mere-
dekebb igénynövekedés alakul ki, 
mely a rendszerirányító számára a ha-
zai meglévő erőműpark ismeretében 
kihívásokat jelenthet. A szabályozási 
feladatokat és csúcsidei igényeket ki-
elégítő erőművek jellemzően gáztü-
zelésű egységek, melyek nem képe-
sek ilyen mértékű felszabályozásra. 
Az esetlegesen fellépő helyzetre 
megoldást adhat egyes naperőmű-
vek szabályozásban való részvétele 
(ez 5MW teljesítmény felett jelenlegi 
is fennáll), az erőműpark flexibilitá-
sának növelése, energiatárolási meg-
oldások elterjedése, villamosener-
gia-piaci lépések bevezetése (pl zó-
naidős árazás), esetleg fogyasztói be-
folyásolás alkalmazása.

SinkovicS Bálint
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A Yellowstone híres gejzíré-
nek, az Old Faithful ilyen 
gyöngyöket tartalmazó me-

dencéinek, illetve magának a gyöngy-
nek a vizsgálata útján amerikai és új-
zélandi kutatók ezek keletkezési me-
chanizmusát tárták fel. A vizsgálat-
hoz egy 3,5 x 1,8 x 2,6 centiméter 
méretű gejzírgyöngy kiemelésére 
kaptak engedélyt a kutatók a nem-
zeti parktól.

Többféle mikroszkópos, ásvány-
tani és tomográfiás vizsgálat során 
a gejzírgyöngyök belső felépítését s 
a különböző rétegeinek kialakulási 
körülményeit derítették fel. Koráb-
bi kenyai és új-zélandi vizsgálatok-
ban mind biológiai alapú, mind 
pedig abiotikus folyamatot is talál-
tak a gyöngyök keletkezése mö-
gött. A gyöngy egy középütt lévő 
„kondenzációs mag” körül kezd el 

KŐGYÖNGYÖK

HOGYAN SZÜLETNEK  
A GEJZIRITEK?

kicsapódni, először szerkezet nélküli 
opál rakódik le a szennyező anyagra, 
ami lehet akár egy pollenszemcse, 

egy kovaalga, vagy aprócska kő-
zettörmelék. A folyamat hasonló 
ahhoz, ahogy a hévforrások körüli 

A hévforrások, gejzírek vizéből, azok hűlésekor az ásványi anyagok kiválása során kovás kőze-
tek alakulnak ki, gyakran opálosak, speciális formájuk az a kerekded, néhány centis kavicsok-
ból álló, kimondottan látványos típus, amit gejzírgyöngynek hívhatunk. Miként alakulhattak ki e 

különös kőgyöngyök?
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során forró vizes öblítést kapnak. 
A kitörések közti időkben lassan hűl-
nek, s ekkor rakódik ki az oldott kova.

A gejzírgyöngy belső szerkezetét 
3 különböző rétegre lehetett oszta-
ni: a mag, közbülső, és külső réteg. 
A magban kisebb idegen kőzettör-
melék darabkákat fedeztek fel, de 
emellett a kicsapódott opál mikroba-
szálakon is megjelent. A közbülső ré-
tegben váltakozott az egységes, lami-
nált rétegeket alkotó amorf és a mik-
ronos nagyságú gömbökből álló opál.  
A mikroszerkezet utal az évszakra, a 
rétegek váltakozása a gyöngy szerke-
zetében a fagyos téli, ill. a fagymen-
tes nyár i körü lményeket jelzi . 
Az opálban lévő formátlan üregeket 
valószínűleg jég tölthette ki azok 
kialakulásakor, majd kiolvadt be-
lőle, de a közben kirakódott opál 
megőrizte az alakját. A szerke-
zetből a forró vizes oldat össze-
tételének, és az oldott anyag tar-
talom változásainak is nyoma 
volt - az oldott kova mennyiségét a 

XIX. század vége óta mérték is, és 
a vizsgált gejzírgyöngy rétegei 
ezzel korrelálóak. A vízhőmérsék-
let változásait a beépült mikroba-
szálak jelzik, alacsonyabb hőmér-
sékletnél a szálak hosszabbak, for-
róbb víz esetén rövidebbek.

A gyöngy kialakulását abiotikus 
folyamat indította el, mikroszko-
pikus kőzettörmelék, amelynek 
nyomait megtalálták a gyöngy 
legbelső régiójában, azonban a 
gyöngy növekedése idején már 
részt vettek az eltérő rétegek ki-
alakításában a meleg vízben élő 
mikrobák is. E mikrobák viszont 
nem képezték a növekedés alap-
ját, mivel csak a kovarétegek 
közti hézagokba nyomultak be 
(ahol azután az opál kirakódott 
rájuk). A medencékbe rendszere-
sen bezúduló forró víz áramlása 
mozgatta-forgatta a kialakulása 
során a gyöngyöt, s ennek köszön-
hető a kerekded alak.

Landy-Gyebnár Mónika

kovatufa gát vagy lépcső is képző-
dik. Ha nagyon magas a forró víz 
oldott kovatartalma, akkor sokkal 
gyorsabb képződést biztosít az abi-
otikus folyamat, ha viszont alacso-
nyabb a koncentráció, akkor a 
vízben élő mikrobák képesek 
eléggé elszaporodni ahhoz, hogy 
mikrofilmet képezve tömegesen 
beépüljenek a lassan képződő kő-
zetbe, ez utóbbi esetekben a mik-
robák jelenléte határozza meg a 
kőzet belső szerkezetét. A külön-
böző mikrobák a víz hőmérsékle-
tétől függően vannak jelen, így 
közvetett okként a víz forrásától, 
i l l. a gejzír kürtőjétől való távol-
ság is döntő tényező. A gejzír ki-
sebb medencéiben adottak a kö-
rülmények mind a mikrobákra, 
mind a porszemcsére, kőzettör-
melékre kicsapódásnak, a kürtő-
től pár méterre lévő medence 
gyöngyét vizsgálták. A medencék 
az Old Faithful rendszeres (körül-
belül 90 percenkénti) kitöréseinek 

 A gejzírgyöngy legbelső magrétegét bemutató elektronmikroszkópos fel-
vételeken az egykori üregekben szálakat formáló mikrobákra kicsapódott 

opálgömböcskéket figyelhetjük meg különböző nagyításokban
 (FORRÁS: GEOTHERMICS)

A gejzírgyöngy különböző sűrűségű rétegeit tomográfia segítségé-
vel tárták fel, a vörös területeken apró üregekkel teli, a zöld területe-

ken tömörebb a gyöngy kőzete 
(FORRÁS: GEOTHERMICS)
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A z 1800-as évek közepére a magyar-
országi bányászat – elsősorban az 
addig oly jelentős nemesfémbányá-

szat – korszerűsítése tőkehiány miatt elma-
radt, holott szakemberekben nem volt hiány, 
hiszen a selmecbányai akadémiáról igen jól 
képzett bányamérnökök kerültek ki. A földtani 
kutatásokat a bécsi Birodalmi Földtani Intézet 
tagjai végezték, de az ekkortájt készülő 
átnézetes térképeken – azok felbontása, vala-
mint a térképezésre fordítható rendkívül rövid 
idő miatt – csak nagyobb rétegtani egységeket 
különítettek el, amelyek a gyakorlati feladatok 
elvégzéséhez – például a bányászat számára 
– használhatatlanok voltak. A térképek hasz-
nálhatóságát nehezítette, hogy nem készültek 
hozzájuk magyarázókötetek. A helyzetet to-
vább bonyolította, hogy a térképeket Bécsben 
őrizték, ezért a magyar szakemberek csak 
nagy nehézségek árán jutottak közelükbe. 

Ezeket a problémákat is szerette volna Gorove 
István megoldani a Magyar Királyi Földtani Inté-
zet megalapításával, amelyet az intézet alapító 
okiratában így fogalmazott meg: „Ezen rendes 
felvételeken kívül valamely minisztérium vagy 
kincstári bányászati hatóság megkeresésére 
egyes bányászati vagy más ipari tekintetben 
közgazdászati fontossággal bíró vidékek földtani átkutatása a miniszter 
engedelme alapján az intézet által megtörténhetik, ha a felvételek ren-
des sorának megtartása mellett ezen vidékek földtani felvétele csak ké-
sőbbi időkben volna várható.” 

Az intézetre háruló első gyakorlati feladat a kiegyezéstől 1873-ig ha-
zánkban megépülő mintegy 4000 kilométernyi vasúti fővonal nyomvo-
nalának földtani vizsgálata volt. A vasútépítéssel párhuzamosan a szén-
bányászat is rohamos fejlődésnek indult. A lelőhelyek felkutatásában 
nagy szerepe volt az intézet geológusainak is: sorra jelentek meg az 
esztergomi, nagykovácsi, dorogi, ajkai, zsil-völgyi szénterületekről írott 
közlemények és térképek. 

Az országban 1880-tól tapasztalható gazdasági fellendülés hatására 
a gyakorlati célú megkeresések ugrásszerűen megnövekedtek. Hantken 
Miksa, az első igazgatója az intézetnek ugyan megpróbálta teljesíteni 

ESZTERGOM 
BARNASZÉNKINCSE

A 150 éve alapított Földtani Intézet legfontosabb feladata kezdetektől fogva a földtani térképezés 
volt és e felvételek eredményeinek „a tudomány, a földmivelés és az ipar igényeinek megfelelő módon 
való megismertetése” – ahogyan az olvasható is az intézet 1869-es alapító okiratában. Ez utóbbinak, 
a gyakorlati célú feladatok megoldásának az egyik legkorábbi és legszebb példája Hantken Miksa 

1871-ben kiadott munkája, az Esztergom barnaszénterületének földtani térképe.

az arra háruló gyakorlati feladatokat, de három geológusával és két gya-
kornokával ez igen nehezen ment csak neki. Éppen ezért sürgette az 
alkalmazott földtani feladatokra igénybe vehető geológus kinevezését. 
Sajnos azonban az ismételt előterjesztései is mindig süket fülekre talál-
tak és szakembereinek száma igazgatóságának végéig nem változott.

A helyzet csak 1882-ben, Böckh János igazgatói székbe kerülésével 
javult, akinek sikerült több kitűnő szakembert – Schafarzik Ferenc és 
Pethő Gyula geológust, valamint Gesell Sándor bányafőgeológust – 
az intézet kötelékébe felvetetnie. Böckh János rögtön belevetette ma-
gát mindannak a megvalósításába, ami az intézet alapító okiratában 
szerepelt ugyan, de mindaddig nem igazán teljesült: igazgatóságának 
25 éve alatt a Hantken Miksa idejében végzett nagyszabású alapozó 
munka a mindennapi élet, a gazdasági és társadalmi igények kielégí-
tésének irányába fordult. 

T É R K É P E K  A  M Ú LT B Ó L

Selmecbányai diákok tanulmányúton Resicabányán tanárukkal, Böckh Hugóval 1904-ben
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Bár a gyakorlati célú munkálatok Böckh János igazgatósága alatt tel-
jesedtek ki, a bemutatásra kiválasztott térkép még Hantken igazgatósá-
gának idejére datálódik. Olyannyira, hogy azt maga az intézet igazgató-
ja készítette: ez az egyik legelső a Földtani Intézet által kiadott térképek 
közül. Az elkészítéséhez szükséges adatokat Hantken már jóval az in-
tézet megalakulása előtt elkezdte gyűjteni. Tanulmányainak befejezése 
után ugyanis 1852-ben állást vállalt a dunántúli barnakőszénbányáknál 
és Dorogon kezdett el dolgozni. 

Így 1871-ben, már a Földtani Intézet igazgatójaként, majd’ két évtizedes 
tudással a háta mögött készítette el a terület földtani térképét és írta meg 
a hozzá tartozó 138 oldalas tanulmányt, amely a Magyar Királyi Földtani 
Intézet Évkönyve 1. kötetének, 1. füzetében jelent meg. Tanulmányát így 
kezdte: „Esztergom vidéke földtani tekintetben Magyarország egyik legér-
dekesebb és legfontosabb területe, minthogy egyfelől vastag és jó minősé-
gű barnaszéntelepek, melyek egy jelentékeny szénbányászat alapját képe-
zik, ki vannak képződve a kérdéses területen, másfelől pedig a régibb har-
madkori képződmények Magyarország egyik vidékén nincsenek oly telje-
sen képviselve, mint ottan. Hozzá járul, hogy e vidék földtani viszonyait 
1852-től kezdve egész mostanáig, a bányászati munkálatok által eszközlött 
feltárásoknak folytonos szemmel tartása mellett tanulmányozván sikerült 

az ottan kiképződött lerakodmányok rétegcsoportjainak teljes sorozatát, 
valamint őslénytani jellegeit részletesen megállapítani, úgy hogy azoknak 
megismertetése által biztos vezérfonal nyujtatik a Magyarország más vi-
dékein előforduló hasonló képződmények megitélésére, valamint helyes 
és szabatos osztályozására. – Más részt a kérdéses vidék földtani alkotá-
sának ismerete szerfelett fontos a bányászati munkálatok okszerű keresz-
tülvitelére nézve, mert csak akkor jelölhetjük helyesen azokat a helyeket, 
a hol szénkutatások meginditandók, ha megismerjük azt a helyzetet, me-
lyet a felületen észlelhető rétegek a vidék rétegsorozatában elfoglalnak – 
mert különben a szénkutatás meddő tapogatodzás. Szintén oly 
nélkülözhetlen a rétegcsoportoknak és egyes rétegek jellegeinek alapos 
ismerete a fúrások által kiszállított furiszap megitélésére s általában ezen 
munkálatoknál való eligazodásra. – Ez kivált az esztergomi barnaszénte-
rületre nézve mulhatlanul szükséges, a hol annyi sok különböző rétegcso-
port vesz részt a terület földtani összetételében. Ez értekezés igen részle-
tesen tárgyalván a kérdéses vidék földtani viszonyait – a bányászat fen-
tebb jelzett igényeinek meg fog felelni.”

A tanulmány mellékleteként megjelenő, körülbelül 1 : 72 000-es mé-
retarányú magyar nyelvű térkép jelmagyarázatában a földtani képződ-
mények neveit Hantken németül is feltüntette. E képződmények közül az 
Áradmányt ma folyóvízi üledéknek nevezzük, a többször megjelenő 
tályag pedig az agyag régi neve. A Tardosi márvány, ma is gyakran 
használt nevén gerecsei vörös márvány pedig valójában mészkő, hiva-
talos nevén Pisznicei Mészkő. 

Külön érdekesség, hogy a ma mezozoikumnak nevezett – a triász, a 
jura és a kréta időszakot magában foglaló – földtörténeti időt még Má-
sodkornak nevezi. A Negyedkort – mai nevén negyedidőszakot – pedig 
még követi egy Mostkor. 

A térkép jobb felső sarkába valaki ceruzával felírta, hogy a térkép az 
intézeti évkönyv 1. kötete, 1. füzetének mellékleteként jelent meg. A jobb 
alsó sarokban pedig arról tájékoztatják az érdeklődőket, hogy a térkép 
„Kőbe vésetett Maslinger Josef és Horvát Pál műszaki irodatisztek ál-
tal”, 1882. július 28-án.

BaBinszki Edit

Esztergom barnaszénterületének földtani tér-
képe – a sorozat előző részeiben megjelentek-
kel együtt – nagy felbontásban megtalálható a 
https://map.mbfsz.gov.hu/oldmaps.html címen.

A selmecbányai Károlyakna két szelvénye az 1800-as évekből

Magyar geológusok Salgótarjánban, 1901-ben
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Hazánkban számos jól bevált 
monitoring rendszer és fenn-
tarthatósági vizsgálat műkö-

dik, mint például a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer, 
Magyarország Flóratérképezési Prog-
ramja, a Magyarországi Erdők Ter-
mészetességi Felmérése, az Erdőrezer-
vátum Program, a Talajvédelmi In-
formációs és Monitoring rendszer 
vagy például a Mindennapi Madara-
ink Monitoringja, a Ritka és Telepe-
sen fészkelő madarak Monitoringja és 
a Vonuló Vízimadár Monitoring 
program, az Országos Kétéltű- és 
Hüllőtérképezés Program. Ezeknek 
többek között olyan adatbázisokat is 
köszönhetünk, mint Magyarország 
Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa, a 
Herptérkép, vagy például az élőhely 
térképezés 5x5 km-es 1:25 000 léptékű 
térképe. Számos közösségi szinten el-
készülő kisléptékű adatbázis is elérhe-
tő, mint például az 1:100 000-es mé-
retarányú, 25 hektáros területi mini-
mummal és a 100 méteres minimális 
lineáris elem szélességgel készített 
CORINE CLC100. Az 50 méteres 
minimális lineáris elemszélességgel és 
4 ha területi minimummal térképezett 
CLC50 felszínborítási „leltárra”, 
nagyfelbontású nemzeti felszínborítási 
adatbázisként hivatkozunk.

A légi és űrfelvételek alkalmazása a 
monitoring rendszerek adatbányásza-
tában nem új keletű. Míg korábban 
csak a kis és közepes felbontású fel-
vételek folyamatos beszerzése volt 

ÚJ ELJÁRÁS A TERMÉSZETVÉDELEM ESZKÖZTÁRÁBAN

REPÜLŐGÉPES 
MEGFIGYELŐHÁLÓZAT

kivitelezhető, addig ma már az extrém 
nagyfelbontású légi felmérési eljárások 
is költséghatékonnyá váltak. A konti-
nensre pár hetente elérhető, friss űrfel-
vételek és az országos szinten pár éven-
te elérhető, 20-40 cm terepi felbontású 
repülőgépes légi felmérésből származó 
ortofotók mellett a 2010-es évek új 
terméke a szubcentiméteres részletes-
ségű ortofotó. Utóbbi azonban csak 
kisebb, pár négyzetkilométeres terüle-
tekről készíthető el gazdaságosan.

Olyan eljárást dolgoztunk ki, amely a 
0,5 cm és 4 cm terepi felbontású 
ortofotókat ferde kameratengelyű, szin-
tén átfedő légifelvétel sorozatokkal, 

és a háromdimenziós teret visszaadó 
színes pontfelhővel kiegészítve szol-
gáltatja a kutatási területekről. 

A felmérés lehetővé teszi, hogy a 
tájrészletre reprezentatív területről 
rendkívül részletes felvételeket publi-
káljunk, amelyeket különböző állapot 
felmérési szempontok szerint értékel-
nek ki a terepi szakemberek. A vege-
táció, a hidrogeológia, és számos 
szakterület kinyerheti a releváns in-
formációkat, idősoros, változáskö-
vető térinformatikai adatbázist ké-
pezve. A vízimadár populációk vizs-
gálatától a fenntartható erdő- és 
gyepgazdálkodás ellenőrzéséig.

A természetmegőrzés és a táj védelmének érdekében nélkülözhetetlen információk nagy része moni-
toring hálózatokból származik, amelyek kiegészítve egymást, képet adnak hazánk vegetációjának, 
táj és faunabeli sokféleségének alakulásáról. Az élőhelyek állapotát, a táj jellegét, a talaj tulajdonsá-
gait, és a biodiverzitás státuszát rögzítő adatbázisok különböző megközelítéssel kidolgozott vizsgá-
lati rendszerek adataiból épülnek fel. Ezek az idősorok segítik a kutatókat abban, hogy megfelelő 
információkkal lássák el a döntéshozókat, a fenntartható gazdálkodás érdekében. Így a természet-
védelem nem csupán esztétikai és erkölcsi feladatként, de a gazdaság egyik alapvető pilléreként is 

megjelenik a döntéstámogató modellekben.

Fél centiméter terepi felbontású, repülőgépről mérőkamerával készített felvételekből rektifikált 
ortofotó-mozaik részlete (INTERSPECT 2012)
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(Pilis-hegység) elvégzett tesztek során 
úgy tapasztaltuk, hogy a karsztok, szik-
lák is pontosan térképezhetők, a szikla-
gyepek dinamikája sűrű légi felmérési 
idősorral és terepi cönológiai felvétele-
zéssel elég megbízhatóan vizsgálható. A 
növényzet eltérő jellege a térszínből, ki-
tettségből, talajviszonyokból és a nehe-
zebb megközelíthetőségből is fakadhat, 
így a vegetáció a kitakaró hatása ellenére 
számos információval szolgál a talajvi-
szonyokról.  Ebben a felbontás tarto-
mányban a sziklák és gyepek érintetlen, 
természetes vegetációjában beállt legki-
sebb változás is szembetűnő.

A felvételeken megjelenő állat-
nyomok idősoros egybeve-
tése kimutatja a csapásokat, 

preferált helyeket. Az emberi beavat-
kozások, az új utak, vonalas, populá-
ciókat kettészelő, eróziót, vagy belvi-
zet, forrásáthelyeződést okozó léte-
sítmények, nem megfelelő vízrende-
zési megoldások is kimutathatók.

A terepi munkatársak felmérései so-
rán a jegyzőkönyvek egyre több hely-
színen tevődnek át a jegyzetfüzetek-
ről a mobiltelefonra, tabletre feltöltött 
ortofotókra. Bizonyos helyeken, pél-
dául erdős területeken, mély völgyek-
ben a hagyományos helymeghatáro-
zó eszközök pontossága nem közelíti 
meg a 15 métert sem. Ennél sokkal 
pontosabb, ha az ortofotón azonosít-
ják a vizsgált foltot, mert az rendsze-
rint pár deciméter pontossággal rög-
zíti a lombkoronák vetületét, belátás 
esetén a talajjeleket. Így a legtöbben a 
helyszínen egyből az ortofotón rajzolt 
folttérképhez rendelik hozzá a tapasz-
talt információkat és mért adatokat. 
Így töltik fel a távérzékelt térképet a 
kiegészítő minőségi és mennyiségi 
információkkal. A vegetáció, a talaj-
foltok és sziklaalakzatok felszínborí-
tási folttérképe légifelvételen kerül meg-
rajzolásra, de a kiemelt fontosságú foltokat 
már a terepen töltik fel kiegészítő 

A nagy terepi felbontás olyan in-
formációszerzési, állapotrögzítési le-
hetőségek tárházát kínálja, amit a 
klasszikus (5-20 cm) terepi felbontá-
sú ortofotók nem tettek lehetővé. 

A kiemelt ellenőrző területeken 
egyed szintű felső lombkoronaszinti 
vegetáció térkép állítható elő. A mes-
terséges objektumok a megfelelő felvé-
telezési időponttal szinte maradéktala-
nul rögzíthetők. A hegyvidéki erdők 4 
cm terepi felbontású téli felvételein 
nem csak a fás szárú vegetáció folttér-
képe készíthető el a fák bőrszövetének 
színe és az ágrendszer alapján, de a 
meanderező patakok medermintázata is 
nyomon követhető évről-évre. A dom-
borzat és a talaj textúra a mederáthe-
lyeződésekre, és az éves vízhozam in-
gadozására engedhet következtetni. 
Az aszimmetrikus kanyarulatok a 
domborzatot is megjelenítő pontfelhő-
vel a változások okaira is utalhatnak, 
megfigyelhető a források átrendező-
dése is. Bizonyos esetekben a források 
vízhozamára egyetlen időpontban is 
következtethetünk, például a forrástól a 
befogadó patakig elvékonyodó meder-
ből, és a mikro domborzatból.  A szig-
nifikáns mellékágak feltérképezése 
mellett az eróziós jellegű változások is 
megfigyelhetők. Egyes területeken az 
erózióbázisok megállapítása fontos a 
gazdálkodás szempontjából. Jellemez-
hető a völgyek esése, közvetetten tek-
tonikai eredetű szakasz kialakulásokra 
is következtethetünk, amelyek így tér-
ben lokalizálhatók, jóval pontosabban, 
mint a terepen, hagyományos GPS ké-
szülékkel felmérve. A vegetáció és a 
patakok hozama, valamint a völgyek 
állékonysága között a téradatok segít-
ségével feltárható a kapcsolat, szabály-
szerű értékek állapíthatók meg az adott 
tájrészleten belül, segítve  a helyi adott-
ságokhoz legmegfelelőbb gazdálko-
dást. Ellenőrizhető, hogy  a beavatko-
zások során betartják-e azokat a szabá-
lyokat, amelyek a fenntartható tájhasz-
nálat érdekében kerültek bevezetésre.

A vegetáció feltérképezésekor nem 
csak az őshonos fajok borítása és az in-
váziós fajok jelenlétének ellenőrzése, el-
helyezkedése és aránya fontos, de az er-
dő természetessége is lényeges ökológiai 
jellemző. A lábon álló és kidőlt holtfa ál-
lomány felmérésében szintén a nagyfel-
bontású téli felvételek a legmegbízhatób-
bak. Az erdő szerkezete térmodellekkel 
is vizsgálható. A 2018-as Kisszánáson 

Lényeges a felmérési időszak megválasztása. A felvételeken erdőrezervátumok részleteit láthat-
juk a kicsinyített szabatos ortofotókon, térinformatikai lombkorona kiértékeléssel (a) tavaszi (b), 
nyári (c), őszi (d) téli hómentes (e) és havas téli időszakban (f) felvételezve.  (INTERSPECT 2018)

A mintaterületek nem csak erdőrezervátumok, de kultúrtájak, természet közeli állapotú gyepek, 
lápok, karsztos területek és bármely fontos élőhelyre jellemző területkijelöléssel megválasztha-

tók (INTERSPECT 2016).
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kiterjeszteni a vizsgálati helyszíneket 
jellegzetes lakóterületekre is. Például 
összefüggő településszerkezetekre, 
ahol nem csak a lakótömbök, a szilárd 
burkolatok és a zöldterület előfordulá-
si arányait követhetjük nyomon a fog-
híjak, építési területek és feltört zöldte-
rületek alakulásával, de a városi és vi-
déki belterületi mintaterületek olyan 
anomáliákat is jelezhetnek, amelyek a 
reprezentált településrész kialakulóban 
lévő problémáira hívhatják fel a fi-
gyelmet. A településfejlesztési koncep-
ciókban nagy szükség van a szervezési, 
vízrendezési, közlekedéstervezési és 
városképi problémák korai feltárására, 
így ezek a mintaterületek környezet-
védelmi és várostervezési szempontból 
is hasznosulhatnak. Érdemes agglo-
merációs, kertvárosi, ipari, kereskedel-
mi területhasználatú és falusi példákat, 
valamint rekultivált területeket is kije-
lölni a folyamatok minél szélesebb kö-
rű követése érdekében.

Minden időszaknak megvan a 
maga térképezési előnye, így 
az adott terület felvételezési 

időszakának megválasztása a terület 
védelme vagy gazdálkodása szem-
pontjából lényeges folyamatokon, 
kérdéseken múlik. A faállományról és 
a hegyvidéki területek hidrogeológiai 
állapotáról rendkívül sok térbeli in-
formációt származtathatunk a téli fel-
vételekről, míg a tavasz-őszi időszak-
ban például az inváziós növényfajok 
jelentős része térképezhető. Az alföldi 
gyepek esetében is a vegetációs idő-
szakot részesítik előnyben a kutatók.

információkkal. A terepen meg lehet 
vizsgálni, amit a fényképről nem tu-
dunk meghatározni. Például a lomb-
korona síkrajzi vetületi poligon eseté-
ben kiegészítő információ lehet az 
egyed törzskerülete, a fényképekről 
kitakart lombkoronaszint és aljnö-
vényzet tulajdonságai, vagy például 
egy jellegzetes gyepfolt esetében a fol-
tot jellemző domináns, szubdomináns 
és kísérő fajok felsorolása, a tapasztalt 
rovarok felsorolása, vagy akár a nö-
vényzet alatt gyűjtött talajjal kapcso-
latos fizikai és kémiai laboratóriumi  
információk is. Mindezek a folthoz 
kapcsolt meta adatbázisban kerülnek 
tárolásra, így a következő alkalom-
mal felvett téradatokkal automatiku-
san összevethetők.

Ez a szemlélet jellemzi a vízimadár 
kolóniákat negyfelbontású ortofotókon 
elemző eljárását is. A 0,5 cm terepi fel-
bontású felvételek nagy magasságból 
készülnek, így a vizsgálat nem zavar-
ja meg a fészken tartózkodó madara-
kat, ugyanakkor a fészekszám mel-
lett az egyes fajokhoz tartozó felnőtt 
és fiatal egyedek is leszámlálhatóak, 
és a fészkek fajhoz rendelése is jóval 
pontosabb a klasszikus kisfelbontású 
nem georeferált légifényképeshez, il-
letve szemrevételező számláláshoz 
képest, csökkentve  a többször szám-
lálás (felülbecslés) esélyét is. A felvéte-
lek a vízminőségre és az élőhely vál-
tozásaira is következtetni engednek.

A természetközeli állapotú területek 
funkcióinak és ökoszisztéma szolgál-
tatásainak vizsgálata mellett érdemes 

A viszonylag kis területek (1-2 km2) 
gazdaságos légi felmérésére olyan 
módszertan áll rendelkezésre, amely-
lyel a lokális felvételezés költségei mi-
nimálisra csökkenthetők. Az ország-
szerte megtalálható nemzetközileg 
jegyzett természeti területekre repre-
zentatív, 400-600 vizsgálati terület 
felmérése a nagysebességű repülőgé-
pes eljárással pár nap leforgása alatt ki-
vitelezhető, a vizsgált közeg megza-
varása nélkül, mivel a felvételezés vi-
szonylag nagy repülési magasságból 
történik. A modern felvevő berende-
zések a fél centiméter terepi felbontást 
800 m terepfeletti magasságból pro-
dukálják, és a felmérés évente akár 
több alakalommal is megismételhető, 
mert a repülőgép sebessége ellenére is 
éles felvételek fotogrammetriai fel-
dolgozása nagyrészt automatizálható.

Kísérleti jelleggel 2018-óta tizenöt 
mintaterület felmérése van folyamat-
ban. A potenciális mintaterületek ki-
jelölése elsősorban a természet megőr-
zési intézmények és nemzeti parkok 
feladata lehet, ugyanakkor, ha min-
den természetvédelmi terület, tájvé-
delmi körzet, nemzetközi jelentőségű 
vizes élőhely, élőhely direktíva alapján 
kiemelt természeti terület és madár-
védelmi direktíva által kiemelt terület 
felvétele megfontolásra kerül, a háló-
zat nem szabályos eloszlás esetén 
nagyjából 400 – 600 mintaterülettel 
fedi le a jellemző élőhelyeket és táj-
részleteket hazánkban.

Bakó GáBor

A módszer jól bevált költőtelepek 
ellenőrzésére a vizes élőhelyeken 

A nagysebességű repülőgépekkel a felmérés pár nap alatt 400-600 vizsgálati területre is 
elvégezhető

É
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Ilyen, mondhatni népi alkotás a csíkkarcfalvi (Hargita 
megye) erődtemplom toronyórája, amelyet Albert Jó-
zsef, helyi lakatosmester készített.  Két funkcionális 

egységet tartalmaz, az alapórát és az egész órákat konga-
tó, ütő modult. Szerkezeti felépítésében olyan műszaki 
megoldások találhatóak, amelyek egyedivé, különlegessé 
teszik. A környék toronyóráit Clements típusú horgony és 
gátkerék szabályozza, a karcfalvi toronyóra készítője csa-
pos szabályzóval oldotta meg az óra legérzékenyebb me-
chanizmusát. Egy másik, hagyományt bontó megoldás az 
inga csapágyazása. Bár ismert ez a módszer, főként mér-
legeknél alkalmazzák. Különleges az is, hogy a kötéltar-
tó dobok forgó mozgását mindkét modul meghajtásában 
csiga-csigakerék beiktatásával valósítja meg építője. 

TORONYÓRA 
ERDÉLYBŐL

A XVII. század végén, de különösen a XIX. szá-
zadban, Erdélyben is egyre több toronyóra került 
a templomi harangok szomszédságába. Az első 
erdélyi magyar nyelvű feljegyzés, amely torony-
órára utal, 1573-ból származik. A fogaskerekes, 
mechanikus szerkezeteket Nyugat-Európából 
keletre vándorló peregrinus órásmesterek hono-
sították meg, akiktől helyi lakatos és kovács-
mesterek tanulták el az akkori csúcstechnológi-

ának számító órakészítés tudásanyag.

Említésre méltó, hogy az óra járásával szinkronban mű-
ködik egy kis mechanikus óra is. Ennek meghajtása, az 
alapórából kivezető, a toronyóra mutatóit meghajtó ten-
gelyre csatlakozik. Ez lehetővé teszi az alapóra beállítá-
sát külső személy segítsége nélkül. Praktikus megoldás, 
ha figyelembe vesszük, hogy a toronyórák gyakori kor-
rekcióra szorultak. 

Az erdélyi toronyórák fölött is, mint általában a kere-
kes toronyórák fölött, eljárt az idő. Technikatörténeti je-
lentőségük azonban vitathatatlan. Egy település szelle-
miségére, gazdasági lehetőségeire is utalnak a ma már 
matuzsálem kort megélt, első önműködő szerkezetek.  
Egy óraklaszter létrehozása lehetne az első lépés ahhoz, 
hogy muzeális értékként megmaradhassanak a követke-
ző századokban is, letűnt korok hírmondóiként.  

Márton LászLó
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

2

1

E gyik barátomat évekig ideiglenesen állomásoztatták az Észak-Urálban. Mesélte, hogy ott a sza-
badban tartósan szilárd halmazállapotú vizet technikai célokra tudatosan hasznosítják. A mi Ba-

latonunk modellépítéssel is szórakoztatja magát és az üdülőket a ritka hideg napokban. A Természet 
játszik. Ha kissé elkennénk a képet, akár andokbeli sziklafalak áthidalásának is eladhatnánk. Ám am-
bíciónk a minél élesebben, minél közelebb. Ez egy katicánál nem nehéz, főként, ha téli álmában lep-
tük meg egy elég szellős búvóhelyen. E kép és tárlatunk összefüggésében inkább az a kérdés merül 
fel, miért hasonlít a pünkösdirózsa szétpattant magháza az őzfülhöz? Evolúciós oka aligha van. Szá-
momra kielégítő, hogy ez is a Természet játéka, és drukkolok a hétpettyesnek.

H. J.
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1. Bodnár Tamás (thomasphoto@mailbox.
hu) – Kajlafülű – Az erdő melletti vetésben 
több alkalommal láttam őzeket. Közelebb pró-
báltam hozzájuk kerülni, a megfelelő álcának 

köszönhetően sikerrel jártam

2. Surányi Bálint (Encs, balint.suranyi@gmail.
com) – Televégen – Egy délutáni vadfotózás 
eredményeként „lőttem”, 400 méter kúszás és 

órákig földön hasalás előzte meg
https://www.facebook.com/Surányi-Bálint-

Természetfotói-777837882343206/

3. Ferencz Gabriella (Pécs, galagonya.bokor@
gmail.com) – Viadukt 

4. Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@
gmail.com) – Bogár a fülben – Fás pünkösdi-
rózsánk szétnyílt termésének egyik zugában 
talált búvóhelyet, minden bizonnyal téli áttele-
lés céljából. A növény sötét magja is jól látható

5. Nyisztor Miklós (Debrecen, nyisztor40@
gmail.com) – A Hargita lábánál

Kérjük, megmutatni szánt képét jpg formá-
tumban küldje az eltud@eletestudomany.
hu címre, és a tárgyrovatba írja: ét-galéria. 
Jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. A hónapképe 5000 Ft. díjat kap.

KEDVES OLVASÓNK! 
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LogIQs
www.mensa.hu

1. fejtörő – Benked Anett 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!

2. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Melyik kockát terítettük ki a felsorolt lehetőségek közül?

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Tegye valódi egyenlőséggé a sort  
egyetlen gyufa áthelyezésével!

A játéktábla kérdőjelei négy színt rejtenek. (A négy szín közt lehet-
nek azonosak is.) A sorokban látható színek a helyes színekre és 
helyükre vonatkozó tippeket mutatják. A tippek pontosságát a sötét 
és világos oszlopban értékeljük. Sötét oszlop: a helyesen választott, 
és jó helyen jelölt színek száma. Világos oszlop: a helyesen válasz-

tott, de rossz helyen jelölt színek száma.

Milyen sorrendben állnak az elrejtett színek?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 4

(Két szomszédos szám összegének a fele kerül a két szám fölötti 
téglába.)

2. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Megoldás: B

(Mindegyik (álló-, zseb-, és plafonról lelógó) lámpából egy van 
soronként. Helyzetük soronként egy jobbra lépéssel és 180 fokos 
elfordulással változik. A lámpák felváltva rózsaszín háromszög-

ben vagy szürke négyszögben helyezkednek el.)  

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa 

Megoldás: 4. AGGLEGÉNY

(Az egyes szavakban a latin ábécé első 7 betűje szerepel sorban, 
3-szor.)



Varázslat és valóság

Köztudott, hogy a médiában látható 
erőszakos jelenetek fokozzák a gyere-
kek agresszivitását. Ennek a hatásnak 
a mértéke többek között attól is függ, 
a gyerekek meg tudják-e állapítani, 
hogy amit látnak, az valóságos-e, 
vagy csak kitalált jelenet. Egy régebbi 
kísérletben 10-13 éves gyerekeknek 
bemutattak egy külön e célra készült 
néhány perces videót, mely olyan 
volt, mintha az esti tévéműsorból vet-
ték volna fel. A híradót és reklámokat 
tartalmazó összeállítás két változatá-
ban egy és ugyanaz az agresszív jele-
net szerepelt: egyetemisták lökdösték 
egymást, verekedtek egy tanterem-
ben. Csakhogy ez a – valójában meg-
rendezett – képsor az egyik változat-
ban a híradó részeként jelent meg és 
állítólag egy egyetemi előadáson ki-
tört botrányról tudósított, a másik 
változatban viszont az esti játékfilm előzeteseként sze-
repelt. Ezután megkérdezték a gyerekeket, hogyan vi-
selkednének, ha valamilyen sérelem érné őket, például 
valaki betolakodna eléjük a sorba. Akik azt hitték, hogy a 
kevéssel azelőtt látott verekedés valóságos volt, sokkal agresz-
szívebb megoldásokat választottak, mint azok, akik tud-
ták, hogy a jelenetet csak eljátszották.

Fontos kérdés tehát, hogy a gyerekek mennyire képe-
sek megállapítani, a médiában látottak közül mi való-
ságos, és mi a fantázia szüleménye. A Lancaster Univer-
sity két munkatársa, Eugene Subbotsky és Elizabeth 
Slater arra volt kíváncsi, hogy ha a gyerekek olyan fil-
met néznek, amelyben nyilvánvalóan kitalált, varázsla-
tos elemek láthatók, akkor ez hatással lesz-e később a 
valóságos és a fantázia szülte jelenetek megkülönböz-
tetésének sikerességére.

Subbotsky és Slater két 15 perces összeállítást készített 
az egyik Harry Potter epizód részleteiből. Az egyik vi-
deóban semmilyen varázslatos esemény nem szerepelt, a 
másik viszont tele volt a fizika törvényeinek vagy a 
mindennapi tapasztalásnak ellentmondó jelenetekkel, 
például az állatok beszéltek és tárgyak tűntek elő a sem-
miből. A kutatók készítettek egy tesztet is, mely azt 
mérte, a gyerekek mennyire tudnak különbséget tenni 
valóság és fantázia között. A tesztben hasonló feladatok 
követték egymást, és az elv mindig ugyanaz volt: bemu-

tattak egy képet, és a gyerekeknek azt kellett megálla-
pítaniuk róla, hogy ez két másik kép közül melyikkel 
tartozik ugyanabba a kategóriába. A megítélendő ké-
pek festmények részletei voltak, és vagy valamilyen fan-
tasztikus jelenetet – repülő embereket, képzeletbeli lé-
nyeket – ábrázoltak, vagy valóságos dolgokat. A két 
kép közül, melyekből választani kellett, az egyik valósá-
gos, a másik varázslatos jelenetet ábrázolt. Subbotsky és 
Slater a kísérletben részt vevő 28 hatéves és 28 kilenc-
éves gyerek mindegyikével felvette a tesztet még a vi-
deó megtekintése előtt. Ezután következett a filmnézés 
– a gyerekek fele a varázslatos elemekkel teli filmet lát-
ta, a többiek pedig az ilyen jeleneteket nem tartalmazót 
–, majd mindenki újra kitöltötte a tesztet.

Az eredmények szerint azok, akik a valóságos jelene-
teket látták, a film után ugyanúgy teljesítettek, mint 
előtte. Akik azonban a varázslatos filmet nézték, azoknak 
a teljesítménye javult. Úgy tűnik tehát, a varázslatos jele-
netek egy kicsit edzik, finomítják a gyerekek szemléle-
tét, erősítik a valóság és a fantázia elkülönítésének ké-
pességét. Ez valószínűleg azért van így, mert a várako-
zásnak ellentmondó, fantasztikus jelenetek ráirányítják 
a figyelmet a valóságosság kérdésére, így ebből a szem-
pontból a gyerekek egy ideig más helyzetben is élesebb 
szemmel figyelik a látottakat.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Élet kilátás (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Önnövesztő anyagok új 
generációja

A biomimetika újabb sikerét érték el 
Japánban. A biológiai példa ezút-

tal az ember vázizomzata volt, mely 
mechanikai terhelés alatt gyarap-
szik. A kutatás olyan anyagok létre-
hozását alapozta meg, melyek ha-
sonló elven működnek: növekvő 
igénybevételhez erősödéssel alkal-
mazkodnak.

Erősebb, hosszabban tartó anya-
gokhoz vezethet az a módszer, mely 
az izom növekedését veszi mintául. 
A Hokkaido-i Egyetem ( Japán) kutatói 
kifejlesztettek egy stratégiát, mellyel 
olyan anyagok gyárthatók, melyek 
mechanikai igénybevétel hatására 
erősebbek lesznek. Eredményeikről 
a Science folyóiratban számoltak.

A stratégiát az emberi vázizomzat 
erősödésének mintája inspirálta. Pél-
dául ha erőedzést végzünk az edző-
teremben, akkor az izomrostok le-
bomlanak, utat nyitva új, erősebb 
rostok keletkezésének. Ahhoz, 
hogy ez megtörténjen, az izmot 

Amikor nyújtóerőt fejtenek ki, a 
hidrogél néhány merev és törékeny 
polimerlánca eltörik. Ez ahhoz ve-
zet, hogy a mechanoradikálok cso-
portjába tartozó anyag keletkezik a 
törött polimerláncok végén. Ezek a 
mechanoradikálok vonzzák az ol-
datból a monomereket, hogy csatla-
kozzanak a polimer hálózathoz, ezzel 
erősítve az anyagot.

Egymás utáni nyújtások soro-
zatával több lebomlás és felépü-
lés érhető el, hasonlóan ahhoz, 

Aludni nem csak jó,  
de hasznos is

Az emberek életük körülbelül egy-
harmad részét töltik alvással, 

mégis az alvás a biológia egyik legti-
tokzatosabb témája. Keveset tudunk 
arról, milyen genetikai vagy moleku-
láris tényezők befolyásolják az alvás-
igényt. A Pennsylvaniai Egyetem 
Perelman Orvostudományi Iskolájának 
(USA) kutatói új eredménnyel álltak 
elő: muslicák több mint 12 000 vona-
lának vizsgálata után találtak egy 
gént, mely növeli az alvásszükségletet. 
A felfedezett génnek a nemuri nevet 
adták, ezzel kapcsolatos eredményeik-
ről a Science folyóiratban számoltak be.

A nemuri által kifejezett fehér-
je küzd a baktériumok ellen, mert 
antimikrobiális aktivitásra van prog-
ramozva. Az agyban található sejtek 
választják ki, hogy hosszú, mély al-
vást idézzen elő fertőzés után. „Bár 
közkeletű tudás, hogy az alvás és a 
gyógyulás szorosan összefüggenek, tanul-
mányunk közvetlenül kapcsolja az alvást 
az immunrendszerhez, és lehetséges 

hasonló molekula, mint a nemuri 
fehérje (antimikrobiális peptidek 
(AMP) is, több funkcióval rendelke-
zik, melyek segítenek a fertőzések le-
győzésében. Az alvásigény növelésére 
irányuló szerepe éppennyire fontos a 
fertőzésekkel szembeni küzdelemben, 

aminosavakkal kell el-
látni, melyek a fehérjék 
építőkövei, és izomros-
tokká „állnak össze”.

Jian Ping Gong, az 
egyetem munkatársa 
polimerek területére 
specializálódott. Kuta-
tócsoportja duplarend-
szerű hidrogél alkal-
mazásával kifejlesztett 
egy eljárást, mely a 
vázizomzat épülésének 
folyamatát játssza le.

A duplarendszerű hidro-
gélek lágy, mégis erős anyagok, me-
lyek 85 százalékban vízből állnak, 
ezen kívül pedig kétféle polimer 
hálózatból: az egyik merev és tö-
rékeny, a másik lágy és hajlékony. 
A kutatócsoport ilyen duplarend-
szerű hidrogélt helyezett egy mo-
nomereket tartalmazó oldatba; a 
monomerek nagyobb egységekké, 
polimerekké képesek összekapcso-
lódni. Ez az oldat töltötte be az 
áramló vér szerepét, mely amino-
savakat szállít a vázizomnak.

magyarázatot ad arra, hogy betegség alatt 
hogyan növekszik meg az alvásigény” – 
mondta a tanulmány szenior szerzője, 
Amita Sehgal, neurológia professzor.

A nemuri gén nélkül a muslicák 
könnyebben ébredtek napközbeni 
alvásukból, és az akut szükségletük 
a megnövekedett alvásra – melyet 
alvásmegvonással vagy fertőzéssel 
idéztek elő – lecsökkent. Másrészt 
azok a beavatkozások, melyek meg-
növelik az alvásszükségletet – tehát 
az alvásmegvonás és egy bizonyos 
fokig a fertőzés – arra stimulálták a 
nemuri gént, hogy a muslicák neu-
ronjának egy olyan csoportjában fe-
jeződjön ki, mely közel található az 
agy egy ismert alvást előidéző struk-
túrájához. A nemuri gén erőteljesebb 
kifejeződése növelte a baktériummal 
fertőzött muslicák alvásidejét, és ezek 
a muslicák nagyobb számban éltek 
túl, mint kontrollcsoportbeli társaik.

A nemuri gén a fertőzésekre vála-
szul a muslica perifériás testrészeiben 
mikroorganizmusokat pusztít, az 
agyban betöltött szerepén keresztül 
pedig növeli az alvásigényt. Számos 

A képen egy baktériummal fertőzött muslica 
látható, mely nemuri gén kifejeződését 

mutatja (zölddel) az agyban
(FORRÁS: AMITA SEHGAL, PERELMAN SCHOOL 

OF MEDICINE, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA; 

SCIENCE)

Dupla rendszerű hidrogél (i). Nyújtás után (ii), a merev törés 
miatt keletkezett mechanoradikálok, melyeket a színváltozás 

jelez (iii). (FORRÁS: GONG J. P. ET AL., SCIENCE)
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ahogyan a vázizomzat működik 
erőedzés hatására. Ezzel az eljá-
rással a h idrogél ereje és kemény-
sége 1,5-23-szorosára növekedett, 
a polimerek súlya 86%-kal nőtt. 
Ráadásul a kutatócsoport képes 
volt tovább hangolni az anyag me-
chanikai hatásra adott válaszát az-
zal, hogy egy speciális monomert 
használt, mely megváltoztatta a gél 
hőre adott reakcióját: ha magas hő-
mérsékletre melegítették, akkor a gél 
felszíne erősebb vízállóságot ért el.

A kutatók elmondták, hogy 
munkájuk többek között az olyan 
önnövesztő gélek területén lehet 
hasznos, melyeket csontsérüléssel 
rendelkező páciensek külső pro-
téziseinél alkalmaznak. Az új tí-
pusú külső protézisek erősebbek 
volnának és jobban működné-
nek. Mivel több duplarendszerű 
hidrogél is rendelkezik az eljárás-
ban kihasznált tulajdonsággal, a 
felhasznált anyag szükség szerint 
választható meg, így széles lehet az 
alkalmazás köre.

Hokkaido University

el a növényeket, és a vízutánpótlást is 
azonos módon oldották meg. Az epre-
ket éretten gyűjtötték be az első- és má-
sodvirágzást követően. A tudományos 
vizsgálódás viszont nem mindig egy-
szerű tevékenység: az egyik területet ki 
kellett hagyni az adatok feldolgozása 
során, ugyanis szorgos kezek eltulajdo-
nították a kísérleti epreket a helyükről.

A begyűjtést követően a gyümölcs-
szemeket az Európai Bizottság irány-
elvei által meghatározott osztályokba 
sorolták. A gyümölcs méretei, formá-
ja, színe alapján lehet extra minőségű, 
I. osztályú, II. osztályú vagy nem érté-
kesíthető. Az erdő melletti sövényben, 
ahol sok beporzó rovar talál magának 
lakot és élelmet, jelentősen jobb volt az 
eperszüret, mint a másik két helyszín-
típuson. A szemek nagyobbak, for-
másabbak, nehezebbek voltak, 50 szá-
zalékuk első osztályú, 29 százalékuk 
extra besorolást kapott, és a leszüretelt 
szemek 90 százaléka az értékesíthető 

kategóriába esett. A magányosan álló 
sövény melletti eprek háromnegyede 
volt értékesíthető, ez főként első- illet-
ve másodosztályú szemeket jelentett. 
A füves rétre telepített alanyok termé-
sének több mint fele nem kerülhetett 
volna kereskedelmi forgalomba. 

A német kutatóknak tehát sikerült 
bizonyítaniuk feltevésüket: a beporzók 
közelsége és állományuk nagysága je-
lentősen befolyásolja a szüretelni kívánt 
gyümölcs minőségét és mennyiségét. 
Fontos lenne az együttműködés eme 
segítő állatokkal, hiszen mostanság – 
főleg a méhekre – sötétebb idők járnak. 
Ám ha lakó- és búvóhelyet biztosítunk 
számukra, azzal kölcsönönösen jól já-
runk, és embernek-rovarnak egyaránt 
megtelhet a hasa finomságokkal.

DáviD Tibor.

hiszen a muslicák vizsgálata bizonyí-
totta, hogy a fertőzések alatt megnö-
vekedett alvásidő javította a túlélést.

A kutatás további eredménye, hogy a 
citokinek, mint például az interleukin-1 
(IL-1; az interleukinek a fehérvérsej-
tek által termelt glikoproteinek osz-
tálya, melyek ellenőrzik az immun-
választ), szintén szerepet játszanak az 
alvásban. Az IL-1 ugyanazokon az 
útvonalakon képes működni, mint 
az antimikrobiális peptidek. Hosszas 
gyengélkedés után halmozódik fel, 
és úgy tűnik, alvást idéz elő. Az em-
lősökben a citokinek antimikrobiális 
peptidek termelődését indítják el, és 
viszont, az antimikrobiális peptidek 
is hatnak a citokinek kifejeződésére. 
Ebből a kölcsönhatásból a kutatók arra 
következtettek, hogy a nemuri gén 
működik kapocsként az alvás és az 
immunfunkció között.

„A nemuri gén egy zseniális fehérje, 
mely alvásban tart minket, amikor magas 
az alvásigényünk, például amikor bete-
gek vagyunk. Munkánk következő sza-
kaszában azt tervezzük, hogy azt a fo-
lyamatot kutatjuk, mellyel a nemuri gén 
az alvást irányítja” – mondta  Hirofumi 
Toda, a tanulmány első szerzője.

University of Pennsylvania School of 
Medicine

Legszebb eper a vidéken

Mindenkinek fontos, ha piacon 
vagy boltban jár, hogy szép, hi-

bátlan eper kerüljön a bevásárlókosa-
rába. Nem csak az eladásra kínált 
eprek termelői vetnek be mindent, 
hogy az ő portékájukat válasszuk. A 
versenybe a Göttingeni Egyetem ku-
tatói is beszálltak, és felfedeztek egy 
új módot, amivel az eperszüretet bő-
ségesebbé tehetjük. A képlet egysze-
rű: ültessük eprünket olyan helyre, 
ahol sok beporzó rovar megfordul.

Ennek ellenőrzése és bizonyítása ér-
dekében három típusú területre he-
lyezték el a tesztnövényeket: erdőből 
kifutó sövény tövébe, magányosan álló 
cserjés mellé, illetve nagyrészt virágta-
lan, füves mezőre kerültek palánták. 
Feltevésük szerint az erdő mellett jóval 
több beporzó állat – melyek nem csak 
méhek lehetnek – fordul meg, mint a 
kevés virágos növénnyel borított füves 

mezőn, hiszen a sűrűbb növényzetben 
több lakóhely adódik, és kisebb távolsá-
got szükséges megtenni a napi betevő 
nektárért. A több beporzó jelenléte és 
tevékenykedése pedig a kutatók sze-
rint jótékony hatással van a termésre, 
a gyümölcsök nagyobbak, kevésbé 
deformáltak lehetnek a szorgos bepor-
zók látogatásai miatt. Fontos kiemelni, 
hogy ebben az esetben a sövény nem 
alakra vágott, formázott növénytöm-
böt jelent, hanem inkább egy sávot, 
ahol a bokrok kedvükre nőnek, és nem 
ritka jelenség egy-egy fa sem.

A különböző területek összehasonlít-
hatósága érdekében a kísérletben részt 
vevő 441 palántának egyenlő esélye-
ket és feltételeket kellett biztosítani. 
Ugyanolyan cserépben, ugyanattól a 
gyártótól származó földben helyezték 

Epervirág beporzása
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Gábor Dénes Középiskolai 
Tanulmányi Ösztöndíj 2019

A NOVOFER Alapítvány Műsza-
ki Szellemi Alkotásért kuratóriu-

ma pályázatot hirdet „Találjuk fel ma-
gunkat” címmel. 

Gábor Dénes mintegy fél évszáza-
da, a Római Klub alapítójaként nagy 
szenvedéllyel vizsgálta a technológia és 
az innovációk társadalmi környezetét és 
hatásait. Kiemelkedő mérnök-fizikusi 
talentuma széles műveltséggel és felelős 
társadalmi gondolkodással párosult.

Idei pályázati kiírásunk gyakorlati ta-
pasztalatok értékelésén, összehasonlításon 

és értelmezhető esetben akár kísérle-
tek tanulságain alapuló „Jelentések” 
jövőképeire irányul az innovatív 
járművek, valamint az új anyagok 
sorsának fejlesztési és hasznosítási 
tükrében. Várjuk a leleményes, bá-
tor és jól alátámasztott látomásokat 
és ajánlásokat, hiszen Gábor Dénes 
elhíresült mondása szerint a jövőt 
nem lehet megjósolni, de a jövőnket 
fel lehet találni 
Témakörök: Az innovatív jármű-

vek (A); A növekvő polimer-felhaszná-
lás kihívásai (B). 
Határidők: 1. A pályázatra való 

jelentkezés, azaz a pályázati adatlap 
elküldési/postára adási határideje 
2019. március 8. éjfélig. 2. A pá-
lyamű benyújtási/beérkezési határ-
ideje 2019. március 31. éjfélig.

Díjazás. A legjobb pályaművek ki-
dolgozói min. 30 000, max. 100 000 
forint összegű egyszeri tanulmányi 
ösztöndíjat és oklevelet kapnak, továb-
bá a támogatók által felajánlott tárgyju-
talmat, szakmai vagy kulturális prog-
ramokon való részvételi és táborozási 
lehetőséget nyerhetnek. (Az ösztöndí-
jak száma nem limitált, az a színvo-
nalas pályázatok függvénye.) 

A részletes pályázati feltételek 
megtalálhatók az alapítvány honlap-
ján: www.gabordenes.hu, további 
felvilágosítás kérhető az alábbi elér-
hetőségeken: NOVOFER Alapít-
vány 1112 Budapest, Hegyalja út 86.; 
e-mail: alapitvany@novofer.hu; tel: 
+36 1 319-8913; +36 30 4848-004 

benDzsel Miklós
az Alapítvány kuratóriumi elnöke

Légykapó hímek tojó 
jelmezben

A szaporodási időszakban az énekes-
madarak körében gyakori jelenség a 

hímek vetélkedése akár közvetlenül a 
tojókért, akár pedig a sikeres utódgon-
dozáshoz elengedhetetlen territóriu-
mért. A versengés nem csupán pózolás-
ra, illetve a vetélytársak énekléssel törté-
nő felülmúlására korlátozódik, hanem 
sokszor direkt fizikai agresszióban, ve-
rekedésben ölt testet. Az efféle hím-hím 
konfliktusban a testi erő és az ügyesség 
(tapasztalat) sokat számít, és különösen a 
kistestű, rövid életű fajok esetében egy 
év életkorbeli eltérés nagy előnyt jelent-
het az idősebb madár javára.

Számos madárfajnál (pl. kormos légy-
kapó, vörös vércse, pirosvállú csiröge, 
narancstrupiál) megfigyelték, hogy a 
fiatal hímek nem öltenek az ivaruknak 
megfelelő tollazatot, holott már elérték 
a szaporodóképes kort. Erre többnyire 
a második életévben kerül sor, majd a 
harmadik évtől kezdődően már mind-
egyik hím a saját ivarának megfelelő 
tollruhát viseli. A tollazat átcserélődé-
sének elhalasztását egyes kutatók egy 
olyan elmélettel magyarázták, misze-
rint a fiatal hímek ezáltal a tojókra fog-
nak hasonlítani, ami azzal az előnnyel 
jár, hogy az idős hímek kevesebbszer 
fogják megtámadni őket. El is nevez-
ték e feltételezett mechanizmust „nős-
tény-imitációs hipotézisnek”. 

Kínai kutatók egy új vizsgálatban 
kísérletes bizonyítékot kerestek arra, 
hogy a tetszetős, ám mindeddig meg-
győzően nem igazán alátámasztott 
elmélet tényleg védelmet jelent-e a 
tojóéhoz hasonló tollazatú hímek-
nek; illetve arra is kíváncsiak voltak, 
hogy vajon „madár szemmel nézve” 
a tollazatbeli hasonlóság tényleg meg-
tévesztő-e. Kutatásukhoz egy távol-
keleti légykapófajt, a Ficedula elisae-t 
(zöldkabátos légykapó) használták, 
amelynél jól megfigyelhető a késlel-
tetett átszíneződés a kétéves hímek 
esetében. A tanulmányhoz egyrészt 
felmérték, hogy a tojók, a hozzájuk 
emberi szemmel nézve nagyon ha-
sonló kétéves hímek, illetve a már 
átszíneződött idősebb hímek hat kü-
lönböző testtáján milyen a tollak színe 
egy olyan érzékeny kamera számára, 
amely a madarak látásához hasonló 
tartományban tud felvételt készíteni. 
Ehhez tudni kell, hogy a madarak 
szemének ideghártyáján nem három- 
(mint az embernél), hanem négyfajta 
csapsejt típus található. A madarak így 
nemcsak a vörös, zöld és kék, hanem 
az ultraibolya tartományban is látják 
a színeket. Ez a vizsgálat azért volt 
fontos, hogy ne csak ránézésre véljük 
a fiatal hímeket és a tojókat hasonló 
színűnek, hanem kiderüljenek azok 
az esetleges eltérések is, amelyek csak 
madárszemmel láthatók. A kutatás-
ban ezen kívül szerepelt egy „betola-
kodó” teszt is. Ehhez költési idő elején 
(amikor még a madarak nem raktak 
tojásokat, de a territóriumok elfogla-
lása már megtörtént) mindhárom ka-
tegóriában befogtak madarakat (tojó, 

ÉT-ETOLÓGIA

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS 

fiatal hím, idős hím), majd ezeket 
egyesével kis kalitkába téve, bevitték 
őket egy-egy territóriumgazda hím 
területére. Azt figyelték, hogy lesz-e 
eltérés a betolakodó madár által kivál-
tott támadások hevességében.

Az eredmények szerint a még nem 
átszíneződött (fiatal) hímek tollazata 
madárszemmel sem lenne elkülöníthe-
tő a tojókétól – vagyis a tojó-imitációs 
elméletnek lehet fizikai alapja a zöld-
kabátos légykapóknál. A betolakodó 
teszt is megerősítette ezt – az idősebb, 
territóriumtartó hímek sokkal gyak-
rabban támadták meg a ketrecbe zárt, 
már átszíneződött hímeket, mint a 
tojókat és a tojó-szerű (nem átszínező-
dött) hímeket. Ez azt mutatja, hogy a 
tojókhoz hasonlítani tényleg védelmet 
jelenthet a fiatal hímeknek életük má-
sodik évében. Ennek az lehet a követ-
kezménye, hogy az ilyen „álruhás” 
hímek szabadabban mozoghatnak a 
territóriumokon keresztül, kevesebb 
energiát kell küzdelemre és menekülés-
re fordítaniuk. Vagyis, megéri nekik, 
ha időlegesen is, lányos külsőt viselni.

Pongrácz PéTer
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Noha e heti rejtvényünk főszereplője, a Jolana iolas (vízszintes 1.) első-
sorban a Mediterráneumban, az Ibériai-félszigettől Kis-Ázsiáig fordul elő, 
típuspéldányát a Budai-hegységben írták le. A népes lepkecsalád legna-
gyobb méretű, hazai képviselője, ám országunkban egyre ritkább, a néhány 
tucat egyedet számláló állománya ma már csak a Villányi-hegységben és 
a Mecsekben lelhető fel. Ennek oka, hogy a fokozottan védett faj egyetlen 
tápnövényen él és szaporodik: a löszpusztagyepek és mészkősziklagyepek 
szegélynövényét alkotó, szintén védett pukkanó dudafürt is egyre ritkább a 
legeltetés felhagyása és a beerdősülés miatt. Ráadásul hüvelytermésén, 
melybe a Jolana petézik, utóbbinak osztoznia kell az akácmollyal, a farkas 
boglárkával s más lepkefajokkal.  Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 43. heti számunkban elkezdődő 18 hetes rejtvényciklusunk 
végére e négyzetek betűi egy 125 éve született magyar orvos, 
biokémikus nevét adják meg. A név megfejtői között az Élet és 
Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A lepkefaj közönséges neve. 6. Kereskedő kínálja. 9. 
Becézett Izabella. 10. ... Simenon; XX. századi belga író, krimitörténetek 
szerzője. 12. Élénk figyelmű. 13. Tonga NOB-jele. 14. Áztatni kezd! 15. 
Relatív, röv. 16. Nagyot mondó. 18. Telesport, röv. 19. Kirándulásszer-
vező és raliversenyző teszi! 21. A Duna 331 km hosszú mellékfolyója 
Romániában. 23. Reped a tavi jég. 24. Asszonyok házi viselete. 
26. A gadolínium vegyjele. 28. Vén boszorkány. 29. Mauna ...; működő 
vulkán Hawaii szigetén. 30. Az ezüst vegyjele. 32. MÁV ...; nagykanizsai 
sportklub. 33. Moziban pereg. 34. Előkelőségre, hatalmasságra vonatko-
zó. 37. ... Máni naptára; Bella István gyermekverskötete. 38. A tanúban is 
nagyot alakító, posztumusz Kossuth-díjas színművész (Lajos). 39. 
A fegyver csőtorkolatától a lövedék becsapódásáig terjed.

FÜGGŐLEGES: 1. Mi okból? 2. Éghetetlen, saválló, súlyosan környe-
zetszennyező anyag. 3. Az ír és a skót nyelv őse. 4. Aggódni kezd! 5. 
Menettérti jegy. 6. Folyó, de fa része is lehet. 7. A fejére, költői szóval. 
8. Lázít. 11. Rendőri ellenőrző akció. 16. A kelleténél sokkal jobban. 17. 
Évek ...; hosszú ideje. 19. Apátságának alapítólevele 1055-ben kelt. 20. 
Kígyószerű hal. 22. S a többi, röv. 24. Fára tapad a moha. 25. Sikerrel 
lottózó. 27. Horgászzsineg. 29. Tárgyakra, fákra felfutó kúszónövény. 
31. Gyom. 35. A germánium vegyjele. 36. Római 4-es.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: magyar boglárka.

PróbálJA Ki!
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

A modern európai éremmű-
vészet létrejöttében a XIX. 
század végén és a XX. szá-
zad elején alkotó francia 
művészek úttörő szerepet 

játszottak. Az akkoriban „éledező” magyar érmészet 
képviselői között többen a nagy francia éremművészek 
tanítványai voltak, mások huzamosabb ideig Párizsban 
alkottak. Hazatérve ők hozták létre azt, amit modern 
magyar éremművészetnek nevezünk.

Az Éremkedvelők Egyletének tagjai között több gyűjtő-
társ jelentősnek mondható francia éremkollekcióval ren-
delkezik, elsősorban olyan érmekkel, amelyek a szecesszió 
korában keletkeztek. A francia 
éremművészet legszebb darabja-
it régóta szeretné az egylet be-
mutatni a közönségnek, hiszen 
legutoljára 1924-ben volt látható 
Magyarországon olyan éremki-
állítás, amelyen a „klasszikus” 
francia alkotók és érmeik szere-
peltek jelentős számban. 

A Ráth György-villában 
megnyílt Francia-magyar éremművészeti kiállítá-
son  mintegy 270 francia érmet és plakettet mutatnak 
be a XIX. század közepétől a XX. század negyvenes 
éveiig. Külön tárlóban látható az egyik gyűjtő egyedül-
álló, csillagászati témájú francia éremgyűjteménye. 

A francia éremművészek sorához azok a magyar mű-
vészek csatlakoznak, akiknek életművében kimutatható 
a francia éremművészet hatása, vagy akik a korszak leg-
nevesebb francia éremművészeitől tanultak. Ilyen mű-
vész Beck Ö. Fülöp, aki Hubert Ponscarme tanítványaként 
vált a modern magyar éremművészet meghatározó 
alkotójává, vagy Szirmai Antal, aki Tony Szirmai né-
ven 1892-től több évig élt és alkotott Franciaország-
ban. A tárlat március 17-ig tart nyitva.

2018 januárjában a Bolyai 
Gyermekotthoni Központ 
gondoskodásában élő fiatalok 
részére fotó alapú, az önisme-
retet segítő művészetterápiás 
és élménypedagógiai projekt 

indult fotográfusok, fotóművészek közreműködésével. 
A KÉP-ÉLMÉNY workshop-sorozat Hossala Tamás 

fotográfus, művészeti terapeuta vezetésével és tíz ma-
gyar fotográfus – Ajpek Orsolya, Barakonyi Szabolcs, 
Bartha Máté, Dobos Tamás, Kéri Gáspár, Móricz-
Sabján Simon, Rozovics Éva, Szabó Bernadett, Szász 
Lilla és Szombat Éva – közreműködésével zajlott. 
A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ KÉP-
ÉLMÉNY című kiállítása ezt a közel egyéves folyama-
tot és az ezalatt elkészült munkákat mutatja be. 

„A fotográfiai alkotó munkámban és a gyermekvédelemben 
szerzett több mint húszéves tapasztalatomat integrálom ebben 
a projektben, ami a művészet és a segítő munka különös talál-
kozásának termékeny folyamatát jelenti számomra. A pro-
jektben azt a keretet igyekeztem megteremteni, amely létrehoz 
egy olyan alkotói teret, ahol egyszerre lehet jelen a valóság és a 
fantázia, ahol lehetőség nyílik az alkotói folyamatban megje-
lenő megismerésre, elfogadásra, a felelősség felvállalására” – 
monda el Hossala Tamás a projektről. A kiállítás már-
cius 10-ig várja a látogatókat.

Hogyan lehet egy budapesti 
életkép egyszerre ismerős és 
egzotikus? Például, ha Marcus 
Goldson „szemüvegén” át te-
kintünk rá. A művész külön-

leges látásmódját kölcsönzi számunkra számos akvarell-
je, melyekkel magazinokban, képeslapokon vagy design 
tárgyakon is találkozhatunk. 

Alkotásai szerepeltek tárlatokon többek között Angliá-
ban, Ausztriában és Kenyában is, idén pedig lehetőségünk 
van őket megtekinteni a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűj-
teményben Budapest Safari címmel április 6-ig.

A Kenyában született, 
s már évtizedek óta Fe-
rencvárosban élő brit 
képzőművész szobrász-
ként kezdte pályafutá-
sát. Az akvarellel ko-
molyabban Budapestre 
költözésekor kezdett 
foglalkozni. Elmondása szerint a vízfesték bizonyult a 
legjobb eszköznek, hogy utazásai során frissen, élő vázla-
tokon rögzítse élményeit, de leginkább a részleteket. Mar-
cus Goldson ugyanis a részletek és a humor szerelmese.

Ezt bizonyítják az Üllői úton, a Ráday utcában, vagy 
épp a Nehru parton készült munkái.

A Hagyományok Háza 
Nyitott Műhelyében Tá-
voli tájak szőttesei: Me-
xikó, Finnország, Bhu-
tán címmel tart előadást a 
szövés különböző tradíció-

iról Varga Anna szövő, aki szakmai szemmel kutakodva 
járt a nagyvilágban.

Előadásán rengeteg gyönyörű szőttest láthatnak a 
résztvevők nem csak képen, hanem élőben is. „Útjaim so-
rán a szőttesek, szövés sosem volt központi kérdés, de valahogy 
mindig felbukkant egy-egy szövőszék, vagy szövőműhely és 
gazdagabb lettem a helyi szőttesvilág ismeretével, s szőttesei-
nek egy-egy darabjával” – mondta el Varga Anna, akinek 
előadását február 21-én és március 4-én, 17 órától 
hallgathatják meg a Hagyományok Házában.

270 érem

SzőttesvilágFotóterápia

Különös látásmód
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A hátlapon
A holló
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Az alvás és a szellemi 
hanyatlás kapcsolata
Kielégítő alvás hiányában koncentráci-
ós képességünk, reakcióidőnk, tanulási 
készségünk mind-mind romlik. Ennek 
fényében az alvás kiemelt fontosságú 
terület a neurokognitív betegségek 
kutatásában, a köztük lévő bonyolult 
kapcsolatrendszer megismerése segít-
heti a demenciához vezető tényezők 
pontosabb megértését.

Bélbaktériumok	
és	cukorbetegség
Az emberek többségének nem újdon-
ság, hogy az egészséges élet egyik alap-
ja a megfelelő emésztés, ami nagyban 
függ az emésztőrendszerünkben talál-
ható különböző mikroorganizusokból 
álló bélflóránktól. Így nem meglepő, 
hogy az elmúlt években nagyon felka-
pott kutatási terület az emésztőrend-
szer és más szervek közti kölcsönhatá-
sok felderítése.

Fráter	György	meggyilkoltatása
Fráter György a gyermek király, 
János Zsigmond gyámjaként lett 
Erdély kormányzója. Egyetlen célja a 
három részre szakadt ország egyesíté-
se volt, az eszközökben azonban nem 
válogatott. Ezzel számtalan haragost 
szerzett. Végül Habsburg Ferdinánd 
adott utasítást a meggyilkolására.

A holló  (Corvus corax) a varjúfélék 
családjába tartozik, annak a legna-
gyobb képviselője. Tömege elérheti a 
két kilogramot is, mellyel egyben az 
összes énekesmadár (Passeriformes) 
között is a legsúlyosabb faj.

Az északi félteke madara, holarktikus 
elterjedésű, Eurázsia és Észak-Amerika 
mérsékelt és hideg éghajlati zónáiban 
mindenfelé fellelhető, bár sehol sincs 
nagy számban. Legfőbb ökológiai 
szerepe a hulladék eltakarításában 
van, rájár a nagyobb ragadozók által 
elejtett és otthagyott dögre, megse-
besítve elmenekült s elpusztult nagy-
vadak tetemeire, a vadászok által 
otthagyott zsigerekre, s elfogyaszt-
ja a legelőn megellett patások méh-
lepényét is. Az említettek hiányá-
ban kisebb gerinceseket és na-
gyobb rovarokat (egyenesszárnyú-
ak, bogarak) élve is elfog.

Magyarországon az 1960-as évekig 
annyira ritka volt, hogy fokozottan 
védett fajjá nyilvánítottuk. Az idő 
tájt csak a Bükkben, a Zemplén-
ben és Aggtelek környékén volt 
kisebb állománya, az ország más 
részein csak elvétve mutatkozott.  
Az 1970-es évektől állománya foko-
zatosan nőtt, lekerült a szigorúan 
védett fajok listájáról, ma már min-
den jelentős erdős vidéken,  sőt az 
Alföld nyílt tájain is megtalálható.

Korán kezd fészkelni, sokszor már 
februárban tojásokon ül, s április első 
felében, mikor a legtöbb madár köl-
téshez lát, a holló már a fiókáit repí-
ti. A fészekalja 4–6 tojásból áll, s fő-
ként a tojó kotlik, a fiókák 3 hét 
után kelnek. A kirepült fiatalok né-
hány hétig még szüleik vezetésével 
szerzik táplálékukat.

Kép és szöveg: 
Bankovics attila



Holló

Adószámunk:  19002457-2-42
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