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Kedves Olvasónk!
Testvérlapunk, a Természet Világa idén is meghirdette
Diákpályázatát, a korábbi évekhez képest néhány ponton
módosított pályázati felhívásával. A pályázaton indulhat
bármely középfokú iskolában a 2018/2019-es tanévben tanuló vagy végző diák, határainkon belülről és túlról.
A pályázat terjedelme 8000–20 000 betűhely (karakterszám, szóközökkel együtt), tetszőleges számú illusztrációval. A kéziratot három nyomtatott példányban kérjük.
A nyomtatott változattal együtt a pályázatot CD-n (vagy
DVD-n) is kérjük megküldeni, a szöveget Word formátumban, a képeket, ábrákat külön fájlban (JPG vagy TIFF).
Alapvető követelmény, hogy a cikkek olvasmányosak,
stilisztikai és helyesírási szempontból kifogástalanok legyenek. Kérjük a felkészítő tanárokat, szíveskedjenek e tekintetben is útmutatást adni tanítványaiknak. Ne feledjék,
hogy a diákpályázat cikkírói pályázat is, ezért a dolgozatokat úgy kell megírni, hogy annak tartalmát a természettudományok iránt érdeklődő, de a témában nem járatos
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olvasók is megértsék. A pályamunkák végén kérjük a felhasznált irodalmat és forrásmunkákat megjelölni. A szó szerinti idézetek forrásának fel nem tüntetése etikai vétség, és
a dolgozatnak az értékelésből való kizárásával jár.
A pályázatnak tartalmaznia kell készítője nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, iskolája pontos címét
irányítószámmal együtt, valamint felkészítő tanára nevét és elérhetőségét. A helyi (iskolai) fordulón továbbjutó
dolgozatok benyújtásának (postai feladásának) határideje mindegyik kategóriában 2018. december 7. A pályázat beadható személyesen (1088 Budapest, Bródy Sándor
utca 16.), vagy postán (1444 Budapest, 8. Pf. 256.).
Pályázati kategóriák: Természettudományos múltunk felkutatása és a kultúra egysége; Önálló kutatások, elméleti ös�szegzések; Matematika és informatika; Egészségtudomány.
Minden kategóriában I. díj, II. díj, III. díj, valamint a
zsűri döntésével több, arra érdemes írásnak különdíj is
kiadható. A zsűri a díjazott diákok felkészítő tanárainak
munkáját is értékes jutalmakkal ismeri el.
A részletes kiírás megtalálható a folyóirat honlapján s a
nyomtatott Diákmellékletben több alkalommal is.
A Szerkesztőség

A tudatos észlelés vázlata

létrejön az érintés tudatos élménye.
Az ingerület utazása voltaképpen
mintázatok mintázata: az adott időpillanatban éppen ingerületben lévő
idegsejtek térbeli mintázatának az
időbeli mintázata.
A tudatos élmények idegrendszeri
alapjait vizsgáló kutatások egy része az idegi aktivitás térbeliségére
összpontosított, ezek eredményeiből
kiderült például, hogy az agykéreg
egy bizonyos területe (a parietotemporo-okcipitális área) elengedhetetlenül fontos a tudatossághoz. Más
kutatások az idegi aktivitás időbeli
dinamikájára helyezték a hangsúlyt.
Ezek alapján az volt az elképzelés,
hogy a nem észlelt ingerek által kiváltott aktivitás kicsi, változékony
és rövid életű. Ez azt jelenti, hogy
egyszerre csak kevés idegsejt aktiválódik és az egyes időpontok között nagymértékben változik, hogy
éppen melyek ezek, illetve ez az
aktivitás nem is marad fenn sokáig.
A tudatosan észlelt ingerek viszont
hosszabb életű és stabil mintázatot
váltanak ki, vagyis az idegi aktivitás
az inger eltűnése után is fennmarad
és közben nagyjából ugyanazok az
idegsejtek aktívak.
Néhány újabb kutatás eredménye
azonban arra utal, hogy a tudatosan
észlelt ingerek által kiváltott aktivitás valójában mégsem stabil, hanem
kifejezetten változékony. A tudatosulás idegrendszeri alapjairól alkotott
elképzelések eddig is meglehetősen
homályosak voltak, azonban ez az
eredmény tovább bonyolítja a helyzetet. A legtöbb szakember szerint
egy bizonyos aktivitásmintázat egy
bizonyos dolgot képvisel az agyban és
ez az aktivitás mintázat jelenik meg
akkor, amikor azt a bizonyos dolgot
érzékeljük vagy elképzeljük. Tehát az
ingerek által kiváltott aktivitásmintázatoknak addig kellene fennmaradniuk, amíg látjuk az adott ingert,
Élet

az új eredmények azonban nem támogatják ezt az elképzelést. A kutatók szerint a tudatos élményekhez
szükséges idegi aktivitás ennél jóval
összetettebb. A megoldás az aktivitásmintázatok időbeli mintázatában
rejlik.
Reichardt Richárd
Nyirokerek az emlékezet szolgálatában

Teljesen új utat nyit az Alzheimerkór és egyéb neurodegeneratív
betegségek kezelésében az a felfedezés, miszerint a nyirokerek
állapota kulcsfontosságú befolyásolója az emlékezőtehetség és a
tanulási képesség megtartásának.
Az elöregedő, szellemileg hanyatló
nyugati társadalmakban óriási kihívást
jelentenek az Alzheimer-kór, az időskori elbutulás és az emlékezőtehetség
elvesztésével járó állapotok. Ezért olyan
jelentős a Virginiai Egyetem (USA) új
kutatási eredménye, mely betekintést
nyújt a nyirokerek eddig nem ismert
szerepébe az agy működésében.
Az Alzheimer-kór és az időskori
kognitív hanyatlás okai között kiemelkedő azoknak az ereknek az
elöregedése, melyek az agyat és az
immunrendszert kötik össze – tárta
fel az új kutatás. A nyirokerek működésének fejlesztésével a kutatócsoportnak sikerült drámai javulást elérni
a memóriateljesítményben és a tanulási
képességben egerek esetében. A kutatás
új utat nyit az Alzheimer-kór és más
neurodegeneratív betegségek megelőzésében és kezelésében.
Az új, kiemelkedő tudományos
eredményt annak a Jonathan Kipnis
neurológusnak a laboratóriuma érte
el, aki 2015-ben fedezte fel, hogy
az agyat nyirokerek veszik körül –
ezek az erek az orvosi tankönyvek
szerint nem léteztek. Bár a 2015-ös
eredmény címlapokra került, és az év
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A tudat egy nehezen definiálható fogalom. Tudatosságot tulajdonítunk az éber, de akár az
álmodó embernek is. Tulajdonképpen minden, amit látunk,
hallunk vagy gondolunk, a tudatos élményünk részét képezi.
A tudatosság az ilyen élményre való
képességet, a tudat pedig ezek ös�szességét jelzi, bár valószínűleg nem
mindenki értene egyet ezekkel az
állításokkal. A tudat régóta a filozófia egyik legfontosabb témája, az
utóbbi néhány évtizedben viszont
a pszichológia és az idegtudomány
is elkezdte kísérletes módszerekkel
vizsgálni. Ezen törekvések központi
feltevése szerint az agy hozza létre
a tudatot, az egyik alapvető kérdés
pedig, hogy miként teszi ezt?
A kérdést feszegető kutatások
nagy része egészen egyszerű kísérleti elrendezést használ. A résztvevők
egy monitort figyelnek, ahol nagyon
rövid időre (30-60 milliszekundumra) vizuális ingerek jelennek meg.
A bemutatási idő rövidsége miatt
a próbáknak csak egy részén észlelik tudatosan az ingereket, amit egy
gombnyomással jeleznek. Néhány
alkalommal egyáltalán nem jelennek
meg ingerek, így a résztvevők válaszainak megbízhatósága is felmérhető. A kísérlet során valamilyen erre
alkalmas módszerrel (például funkcionális mágneses rezonancia képalkotással vagy elektroenkefalográfiával)
monitorozzák az agyat, majd összehasonlítják az észlelt és nem észlelt
próbák során megfigyelhető változásokat az agyműködésben.
Az agyműködés az idegsejtek ingerületképzésén alapul; a fent említett
módszerekkel is erről a tevékenységről lehet következtetéseket levonni.
Például egy érintés észlelésekor a
bőr alsóbb rétegeiben elhelyezkedő
idegsejtek membránjának ioncsatornái megnyílnak a mechanikai
behatásra. Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy az idegsejt ingerületben
van, vagyis aktív. A beáramló ionok hatására az idegsejt ingerületátvivőket szabadít fel, ezzel aktiválhatja a vele kapcsolatban lévő
idegsejteket. Az ingerület ilyen módon eljut egészen az agykéreg sejtjeihez, ahol további idegsejteknek
adódik át, közben pedig valahogy

AGYKUTATÁS

IDEGTUDOMÁNY

Új elképzelés a
tudatkutatásban

Nyirokerek elzárása

Agyhártya

Agy

Az Alzheimer-kór egér modelljében a nyirokerek elzárása (zölddel) jelentősen növelte a káros
plakkok felhalmozódását az agyban (FORRÁS: KIPNIS LAB)

legnagyobb tudományos eredményének nevezte a Science folyóirat, maga
Kipnis a mostani eredményüket jelentősebbnek tartja. „Ha veszünk egy
öregedő egeret, és a módszerünkkel egyértelműen rá tudjuk bírni, hogy jobb tanulási és emlékezési képességekkel bírjon, az
nagyon izgalmas, mert arra utal, hogy egy
olyan pontot találtunk, ahol tudunk tenni
valamit! Optimista vagyok abban a tekintetben, hogy egy nap talán nagyon-nagyon
öregek lehetünk Alzheimer-kór nélkül”
– mondta a kutató. Bár sokáig azt
gondolták, hogy az agy esetében nem
léteznek nyirokerek, kiderült, hogy
nem csak hogy léteznek, de a nyirokereknek valójában kulcsfontosságú
szerepük van az agy öntisztulásában.
Kipnis és kutatócsoportja egy vegyület segítségével arra késztette az
agyat, hogy több anyagcseretermék
áramoljon a nyirokereken keresztül
a nyirokcsomókba, melyek az idős
egerek nyakán találhatók. A nyirokerek nagyobbakká váltak és javult a
szállító teljesítményük, és ez közvetlen jó hatással bírt az egerek emlékező- és tanulási képességére. „Először
sikerült a kognitív képességet javítani
öreg egerek esetében úgy, hogy az agyat
körülvevő nyirokrendszert céloztuk meg.
Ez már önmagában is rendkívül izgalmas, de aztán még izgalmasabb kérdést
tettünk fel: ha ez itt így működik, akkor mi történik az Alzheimer-kór esetében?” – mesélt a kutatásról Kipnis.
A kutatók megfigyelték, hogy
ha elzárják a nyirokereket az
egerek agya körül, akkor káros
amiloidplakkok halmozódnak fel,
melyek felelősek az Alzheimer-kór
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kialakulásáért. Sajnos ezt az okot még
nem értették meg kielégítően a kutatók, de az egér agyában lejátszódó
patológiás folyamat, mely a nyirokerek elzárása következtében indult el,
hasonló ahhoz, ahogy az Alzheimerkór esetében az ember agyában és az
agyhártyákon az amiloidfehérjék lerakódnak.
A kutatócsoport máris áttért a humán területre, kettős céllal. Egyrészt
fontos, hogy kidolgozzanak egy
módszert, mellyel mérhető, hogy az
agyhártya nyirokérrendszere men�nyire működik jól ember esetében.
Másrészt egy olyan gyógyszer fejlesztésébe is kezdtek, mely ezen erek
teljesítményét hivatott javítani.
„Az Alzheimer-kórt visszafordítani
rettentő nehéz lenne, de abban látunk
realitást, hogy a beálltát a módszerünkkel ki tudjuk tolni nagyon idős korra
csupán azzal, hogy az agy nyirokérrendszerének működését jó állapotban
tartjuk” – mondta Kipnis.
Szilágyi-Nagy Ildikó
GENETIKA

  
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELSŐ KÉZBŐL

Kontroll

Szibéria a rókákat is
megszelídíti

Nem a kis herceg, hanem
gének felelősek a róka megszelídítéséért – ez a konklúziója a
Nature Ecology & Evolution szakfolyóiratban közölt minapi tanulmánynak. Kiderült ugyanis,
hogy a szelídségre, az ember tolerálására, sőt kedvelésére szelektált rókák genetikai állománya jellemzően
különbözik a vadabb társaikétól. De
ne rohanjunk ennyire előre, hiszen

2018/35

rögtön némi magyarázatot kíván,
hogy honnan csöppentek közénk a
cukiságra tenyésztett rókák.
Ennek megértéséhez egészen 1959ig kell visszamennünk az időben.
Dmitrij Beljajev genetikus korábban
a moszkvai központi kutatóintézet
prémesállat-tenyésztési osztályán dolgozott. A negyvenes-ötvenes évek
fordulóján pusztító, Liszenko által
vezérelt genetikaellenes hadjárat dacára szilárdan hitt a darwini evolúcióelméletben és a mendeli genetikában. Szakdolgozatát az ezüstrókák
szőrzetszínének öröklődéséről írta, de
indokolt óvatosságból élettani kutatásoknak álcázta genetikai vizsgálatait.
Ennek ellenére kirúgták állásából,
de szerencsére Sztálin halála után a
genetikaellenes áltudományos hisztéria
csitulni kezdett. Így az ötvenes évek
végén lehetősége nyílt arra, hogy Szibéria távoli, és ez esetben biztonságot
nyújtó elszigeteltségében végre nyíltan azzal foglalkozzon, ami mindig
is érdekelte: a rókák örökléstanával.

Dmitrij Beljajev a szelíd rókáival

Beljajevet elbűvölte ugyanis a kutyafélék sokszínűsége, és leginkább
a kutyák háziasításuk után kialakult
elképesztő méret-, szín- és viselkedésbeli változatossága. Elhatározta
hát, hogy szelekciós kísérletbe kezd,
méghozzá jórészt egyetlen jelleget,
az emberekkel szembeni szelídséget
szem előtt tartva.
A kísérlet pedig mindmáig tart,
jövőre ünnepli alapításának hatvanadik évfordulóját, noha az alapító
már 1985-ben elhunyt. A befogott
ezüst- és vörös rókákat szelídségük
szerint rangsorolták, és minden
nemzedékből csak a legbarátságosabb állatokat keresztezték tovább.

A novoszibirszki kutatóállomás egyik szelídített rókája és a vele foglalkozó kutató

a harmadik csoport pedig kontrollcsoportként a szelekció nélkül
a farmon tartott egyedekből verbuválódott. Olyan különbségeket
kerestek a rókák génkészletében,
amelyek magyarázhatják a viselkedési eltéréseiket.
Összesen 103, csoportszinten eltérő régiót azonosítottak. Minthogy a
rókák pusztán abban különböztek
egymástól, hogy milyen mértékű szelídséget vártak el tőlük, a
kutatók jogosan feltételezik, hogy
ezek a génszakaszok valamilyen
módon összefüggenek a viselkedési jellegzetességekkel és a mintegy mellékhatásként megjelenő
küllembéli eltérésekkel is. Az
egyetlen, jól definiált szelekciós
cél azért értékes a genetikusok

Szelídített ezüstrókakölyök

Élet

számára, mert a viselkedés örökléstani hátterének felderítése meglehetősen problematikus.
Minimum több száz, de inkább
több ezer gén együttes hatásaként
alakulnak ki a viselkedésbeli jellegzetességek, amelyekre még a környezet is hat – különösen az olyan
összetett magatartásformák esetében,
mint a szociális viselkedés. A szelídségre szelektált rókák – a kutatók
reményei szerint – ezt a komplex
képet egyszerűsíthetik valamelyest.
Kukekova és munkatársai máris
azonosítottak egy igen nagy méretű
gént, a SorCS1-et, amely úgy tűnik,
hogy meghatározó szerepet játszik
a szelíddé válásban. A gén már ismert funkciója szerint a központi
idegrendszerben lévő neuronok közötti kommunikációt lehetővé tévő
fehérjék válogatásában vesz részt. A
kutatás következő fázisában megvizsgálják majd, hogy hogyan változtatja meg az egerek viselkedését
az, ha genomjukból kiütik (tehát
működésképtelenné teszik) ezt a gént,
illetve különféle mutációkat hoznak
létre benne.
A Washington Post kérdésére a
vizsgálat jelentőségét értékelő kutatók szerint a szelídítés mögött rejlő
genetikai háttér felderítése útján
végső soron önnön emberré válásunk mikéntjébe nyerhetünk betekintést. Bizonyos elméletek szerint
ugyanis az ember kialakulása afféle
„önmegszelídítésként” is felfogható,
és az is elképzelhető, hogy eközben
a rókákéhoz hasonló genetikai változások mentek végbe bennünk is.
Kovács M árk
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Alig tíz generáció volt szükséges
ahhoz, hogy változások jelenjenek
meg a rókákon. E különbségek
azonban – és ez a szibériai rókaszelídítő kísérletek legfontosabb tanulsága – korántsem csupán a szelídségre
korlátozódtak, noha más szempontja nem volt a tenyésztésnek. A rókák
ugyanis minden szempontból kutyaszerűbbé lettek. Csóválni kezdték a
farkukat, amikor meglátták az embert, normálisan felálló fülük lassan
lógni kezdett, farkuk kunkori lett,
ugatóssá váltak, bundájukon pedig a
legkülönfélébb színű foltok és mintázatok jelentek meg.
Mindez csupán az egyébként is
igen sok furcsaságot rejtő szovjet tudománytörténet egy kevéssé ismert
fejezete maradt volna, ha az utóbbi
években nem indul robbanásszerű
fejlődésnek a genetika, és nem válik
a mindennapos laborrutin részévé a
még néhány évtizede is gyötrelmes
genetikai analízis. Ma már tehát
megnyílt az út a viselkedést és más,
(látszólag) ettől független jellegeket
egyaránt befolyásoló gének feltérképezése előtt. És pontosan ezt kezdték
meg az Anna Kukekova által vezetett
kutatócsoport tagjai. Kukekova jelenleg az Illinoisi Egyetem munkatársa, de korábban a szibériai rókaszelídítő kísérleteken dolgozott.
Három rókacsoportból származó
tíz-tíz állat genomját szekvenálták.
A csoportok egyikét szelídségre szelektálták, a másiknál pont ezzel ellentétes volt a tenyésztési cél, tehát az
agresszív egyedeket válogatták ki,

(A SZERZŐ FELVÉTELE)

A tárnicsfajok hajtásai keserűanyagokat tartalmaznak, ezért a legelő jószág általában nem
bántja őket, gyógy- és fűszernövényként viszont éppen emiatt gyűjtötték néhányukat. Közülük
a kornistárnics a világhálón megrendezett szavazás során – megelőzve a fehér tündérrózsát és
az apró nőszirmot – 36 százalékkal lett a 2018-as év vadvirága.

A

virágjuk által igen látványos tárnicsfélék családjában (Gentianaceae) évelő,
illetve egy- és kétéves növényeket,
tavasszal és ősszel virágzó fajokat
egyaránt találunk. Legnagyobb fajszámmal és legszebb virágpompával a mérsékeltövi magashegységek havasi régióiban jelennek meg.
A Kárpát-medencében a család hét
nemzetségének fordulnak elő őshonos képviselői, Magyarországon
négy nemzetségének összesen tíz faja honos. A hazai tárnicsok,
tárnicskák és rokonaik nyár végén és
ősszel nyílnak és valamennyien védelemre méltók.
A botanizáló illír király

A német nyelvterületeken elterjedt
Enzian elnevezés (mely encián alakban nálunk is használatos) a tárnics
tudományos nevéből – Gentiana –
származik. E név viszont valószínűleg a Rómával többször is hadban álló
Gentius illír király nevéből ered, aki
számkivetettségében a gyógyító erejű
növények keresésével és tanulmányozásával foglalkozott. A magyar
1094



Élet

és

Tudomány



Virágait különböző hártyásszárnyú
rovarok porozzák meg
(MÉSZÁROS ANDRÁS FELVÉTELE)

nyelvben is gyakran használt, német eredetű enciánkék kifejezés is a
tárnicsfélékre utal, annak ellenére,
hogy sárga, fehér és lila virágú fajaik
is vannak.
A tárnics szó először 1803-ban és
tarnits alakban bukkan fel a magyar növénytani irodalomban,
eredete ismeretlen, egyes vélemények szerint a szerb-horvát trnci-ből
származtatható. A 2018-as év vadvirágának választott kornistárnics

2018/35

(Gentiana pneumonanthe) tudományos elnevezése arra utal, hogy korábban tüdőbetegségek gyógynövényének tartották (pneumo görögül
tüdőt jelent). Korábban nálunk is nevezték tüdőtárnicsnak, és bizonyos
nyelveken ma is így hívják (például
németül Lungen-Enzian).
Maga a kornistárnics 15–60 (–80)
centiméter magasságú, felálló szárú
évelő növény. Átellenesen elhelyezkedő levelei szálas-lándzsásak (az alsók szélesebbek), többnyire egyerűek,
ülők, szélük visszagöngyölt. Tőlevélrózsát nem fejleszt. Öttagú virágai rövid kocsányúak, a hajtás végén
egy–hármasával és a felső szárlevelek
hónaljában nyílnak. Csészéje körülbelül a feléig 5 szálas cimpára hasadt.
Pártája 4–5 centiméteres, keskeny harang alakú, sötétkék színű (ritkán fehér vagy tarka), belül öt fehéren vagy
zöldesen pontozott sávval.
Magleltár

Tömegesen júliustól szeptemberig virágzik, de októberben, sőt akár novemberben is láthatjuk nyíló példányait. Virágai önkompatibilisek, azaz

(A SZERZŐ FELVÉTELE)

A ROKONSÁG
A tárnicsfélék családjának névadója a Gentiana nemzetség, amelynek mintegy 450, főként az északi félteke hegyvidékein és az Andokban élő faja ismert. Európában mintegy 30, hazánkban 3 képviselőjük honos, amelyekhez a Kárpátokban további fajok társulnak. A fecsketárnics (Gentiana
asclepiadea) 50–100 centiméter magas, gyakran csoportosan megjelenő hajtású évelő növény. Karcsú szárai felállók vagy ívesen hajlók, sűrűn
levelesek. Hazánkban csak a Nyugat-Dunántúl néhány pontján előforduló fenyvesövi faj. A környező magashegységekben gyakoribb. Gyökerének kivonatát hajdan gyomorkeserű (enciánsnapsz) készítéséhez használták. Régen megbecsült gyógynövénynek számított, az 1759-es Orvosi
Könyvetske például a következőket írja róla: „jó a Gentziana gyökeréből kifatsart víz mély és rothadt sebek mosására, mert igen tisztít”.
A kígyótárnics vagy másnéven Szent László-tárnics (Gentiana cruciata) 10–40 centiméter magas, évelő növény. Levelei lándzsástól a tojásdadig változó alakúak, általában háromerűek és keresztben átellenes állásúak. Négytagú, a kék különböző árnyalataiban játszó virágai többedmagukkal a legfelső levelek hónaljában nyílnak. Középhegységeinkben és a Dél-Dunántúlon helyenként nem ritka, az Alföldön kivételes kuriózum.
A sárga tárnics (Gentiana lutea) valóságos óriás: virágzó hajtásával a 50–140 centiméter magasságot is elérő évelő növény. Szára felálló,
kerek, üreges, nem elágazó. Levelei kékeszöldek, széles-tojásdad alakúak, 5–7 párhuzamos érrel. Sárga, 5–7 (olykor 9) tagú virágai a szár felső részén, több csomóban, örvösen fejlődnek. Keserűlikőrök ízesítésére leggyakrabban e faj igen vaskos gyökereit használták. A régóta folyó
gyűjtés miatt számos területen megritkult, a legtöbb országban már védelem alatt áll. Erdélyben havasi gyepekben, legelőkön láthatjuk.
A pettyes tárnics (Gentiana punctata) 20–70 centiméter magas, erőteljes szárú, évelő növény. Keresztben átellenesen álló levelei elliptikusak,
3–8 centiméter szélesek, élénkzöldek. A felálló, 5–8 cimpájú virágok a hajtás csúcsán levélhónalji csomókban fejlődnek. A harang alakú, 2,5–3
centiméter hosszú párta alapszíne világossárga, sűrűn bíborpettyes, cimpái a párta hosszúságának körülbelül negyedét teszik ki. A csésze fogai
rövidek. A Kárpátokban 1500 méteres tengerszint feletti magasságban nem ritka növény. A pompás tárnics (Gentiana clusii) mindössze 4–10
centiméter magas évelő növény. Egy-két centiméteres szára felálló, 1–3 szárlevélpárral. Tőlevélrózsájának levelei jóval nagyobbak, bőrneműek,
6–10 centiméter hosszúak, kihegyezettek, alakjuk tojásdadtól a hosszúkás-lándzsásig változó. Trombitaalakú pártája 3–7, de többnyire 4–6 centiméter hosszú, sötétkék, belül pettyegetett, cimpái rövidek, háromszögletűek. Csészéje rövidebb, mint a párta csöve, amelyre háromszögletű
vagy széles-lándzsás cimpái rásimulnak. Hazánkban nem honos, mivel magashegyi (1200–2800 méter tengerszint feletti magasságban élő),
mészkedvelő faj. Az Északi-Kárpátokban, a Máramarosi-havasokban és a Bihar-hegységben havasi gyepekben, sziklahavasokon fordul elő.
Az előző oldal nyitóképén látható tavaszi tárnics (Gentiana verna) 2–12 centiméter magas, laza telepeket alkotó évelő növény. Szára felálló, egyvirágú. Levelei lándzsásak, kihegyesedők. Virágai öttagúak. Azúrkék pártájának csöve keskeny, tompa, közepén kiszélesedő öt cimpája vízszintesen álló. Viszonylag korán, rendszerint áprilistól-júliusig nyílik, de őszi virágzása is lehetséges. Dél- és
közép-európai elterjedésű, magashegységekben élő faj. A Kárpátok havasainak nyirkos, rövidfüvű gyepjeiben, törpefenyveseiben,
forráslápjain és különösen legelőin elég gyakori, 2500 méteres tengerszint feletti magasságig hatol fel.

a saját virágporral megporzott bibék is
termést érlelnek és maghozamuk nem
tér el lényegesen a természetes úton
végzett megporzástól, ugyanakkor a
természetben az önmegporzás esélye
csekély. Az egyes virágok átlagosan
11,5 napig nyílnak, elsőként a porzók
érnek be, amelyek mintegy 3,5 napon
keresztül bocsátanak ki virágport, ezt
követően úgy 8 napig fogékony a bibe.

A nektártermelő virágokat hártyásszárnyú rovarok, leggyakrabban a mezei
poszméh (Bombus pascuorum) látogatja.
Az egy termésben található életképes
magvak száma rendszerint 200–600
között változik. Különböző élőhelyeken
a termésenkénti magszám változó lehet,
ebben azonban valószínűleg nem a megporzóknak van szerepe, hanem az
eltérő tápanyag- és vízellátottság az oka.

A fajjal együtt előforduló más, rovarmegporzású növényeknek, illetve egyes
tápanyagok (kalcium, kálium, szulfát és
ammónium) mennyiségének növekedése fokozza a faj magprodukcióját. Magvai igen aprók, száz darab mag tömege
mintegy 3,5–5 milligrammot tesz ki.
A kornistárnics Eurázsiában honos,
Európa jelentős részén előfordul, elterjedési területe Szibériáig húzódik.

Fecsketárnics

Kornistárnics

Pettyes tárnics

(A SZERZŐ FELVÉTELE)

(MÉSZÁROS ANDRÁS FELVÉTELE)

(A SZERZŐ FELVÉTELE)

A kornistárnics előfordulása Magyarországon
(Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza nyomán)

A szürkés hangyaboglárka nőstényei a
kornistárnics bimbóira rakják petéiket
(TÓTH JÁNOS PÁL FELVÉTELE)

A lepke petéi apró fehér pontokként
azonosíthatók a virágon
(HUNYADI TÜNDE FELVÉTELE)

Élőhelyeinek átalakulása miatt visszaszorulóban van, emiatt védett például
Csehországban, Lengyelországban,
Olaszországban, Romániában Svájcban. Németországban 1980-ban választották az év vadvirágává. Magyarországon 1982 óta áll oltalom alatt,
természetvédelmi értéke jelenleg példányonként 10 ezer forint. Hazánk
majdnem minden tájegységén megtalálható, de sehol sem gyakori.
Két, eltérő típusú élőhelyen fordul
elő. Megtalálható az igen száraz és
tápanyagszegény, nagyon savanyú –
4,1–5 pH kémhatású – talajon, így a
hangafélék által uralt fenyéreken.
Ez jellemző élőhelye az atlantikus
Nyugat-Európában, de hazánkban
is előfordul ilyen termőhelyeken
(például a Gömör–Tornai-karszton). Nálunk gyakoribb az időszakosan kiszáradó, kékperjés lápréteken,
ahol a talaj kémhatása 5–7,5 pH között változik. Termőhelyein a talaj
alacsony víz- és magas tápanyagtartalma növeli a pázsitfüvek egyeduralmát. Az ilyen termőhelyeken a
kornistárnics állományai kis egyedszámúak és az utódok genetikailag
kevéssé változatosak.
Hollandiai vizsgálatok alapján állományainak szaporodásában kulcsszerepe van a szabad, avarmentes talajfelszíneknek. A záródott növényzetű állományokban a magoncok és
fiatal növények száma nagyon lecsökken és ennek következtében a
populációk hanyatlásnak indulnak.
Ugyanezt támasztják alá csehországi
vizsgálatok is, ahol a legkisebb mértékű szaporodást a kezeletlen réteken találták, a legerőteljesebbet pedig a
kaszált mintaterületeken. Az a tény,

hogy a környező növényzet eltávolítása
a kifejlett példányok mellől nem befolyásolta megjelenésüket, az arra utal,
hogy a növény életciklusának kezdeti
szakaszai (csírázás, a csíranövények túlélése) meghatározó jelentőségűek a populációk hosszú távú fennmaradása
szempontjából. Mindezek fényében
érthető, hogy milyen fontos a megfelelően időzített kaszálás.
A becsapós hangyaboglárka

A kornistárnics – más tárnicsfajokkal
együtt – a ritka szürkés hangyaboglárka (Maculinea alcon) iniciális tápnövénye. E lepkefaj nőstényei július közepétől augusztus közepéig repülnek, fehér
petéiket a tárnics bimbóira rakják július–augusztus fordulóján. A kikelő hernyók berágják magukat a magházba és
ott az éretlen, lédús magkezdeményekkel táplálkoznak. A harmadik lárvastádiumban (augusztus közepe táján) aztán kirágják magukat az éretlen termésből. A talajra esett hernyókat egyes,
a Myrmica nemzetségbe tartozó hangyafajok (főleg a Myrmica scabrinodis) a
bolyaikba hurcolják. A hangyalárvák
viselkedését és kémiai szignáljait utánozó hernyókat – kakukkfióka módjára
– a hangyák dolgozói nevelik fel. A
hernyó a hangyabolyban bábozódik
be, telel át és a következő év júliusában
repül ki a bábból kikelő imágó. Speciális életmódja okán a szürkés hangyaboglárka Nyugat-Európában vészesen
megfogyatkozott, hazánkban is védett.
Fennmaradásához életképes tárnics- és
hangya-populáció együttes jelenlétére
van szükség.
Molnár V. Attila
Készült az OTKA K 108992 számú
pályázat támogatásával.

ÚJ GLOBÁLIS KIHÍVÁS

MIKROPLASZTIKOK

(FOTÓ: BORDÁS GÁBOR)

Nem újdonság, hogy folyóinkat, vizeinket szennyezések fenyegetik. Lapunkban többször hírt adtunk
már arról, milyen anyagok találhatók bennük, amelyeknek nem kéne ott lenniük, hogyan lehet ezeket
kimutatni, milyen veszélyeket rejtenek az élővilágra és végső soron ránk is. A nehézfémek, kőolajszármazékok, gyógyszerhatóanyag-maradványok mellett mostanában egyre több szó esik a médiában egy újabb, eddig nem kutatott szennyezőről is: a mikroműanyagokról. Cikkünk szerzői abba a
csapatba tartoznak, amely felmérte a magyarországi vizek érintettségét.

A

mikroműanyagok környezetben való megjelenésével
kapcsolatos egyetlen pozitív
hír az, hogy a jelenségnek végre valóban komoly hírértéke van. Ugyanis egy olyan átfogó, globális kihívásról van szó, amely érinti a tengereket, a felszíni vizeket, az ivóvízkészletet, az állatvilágot és az emberi
egészséget. Az egyre fenyegetőbb
problémának számos társadalmi, környezetvédelmi, élelmiszer-biztonsági
vetülete van. Itt az idő, hogy szembenézzünk és komolyan foglalkoz(FOTÓ: BORDÁS GÁBOR)

zunk vele. Magyarországon ezt a
missziót elsőként egy független laboratórium vállalta fel, amikor különböző projektek keretében elkezdte feltérképezni a hazai vizeink
mikroműanyag-szennyezettségét.
A mikroműanyag által jelentett
kockázatokat röviden összefoglalva
a következőt mondhatnánk: a környezetbe kerülő elképesztő mennyiségű műanyagból az élőlények szervezetébe káros vegyületek szivárognak, a mikroműanyagok esetében
ráadásul koncentrált formában.

De mik ezek az apró részecskék?
Hogyan keletkeznek, és hogy kerülnek a vízbe, üledékbe?
Nem bomlanak

A műanyagok által okozott világméretű probléma oka tulajdonképpen
ugyanaz, ami a feltalálásukhoz és a
gyors elterjedésükhöz is vezetett,
vagyis hogy könnyűek, sokrétűen
felhasználhatók, olcsón előállíthatók,
strapabírók. Éppen ezért bomlanak le
rendkívül nehezen. Ma már évente
több, mint 300 millió tonnányi műanyagot állítanak elő világszerte, és
az életnek gyakorlatilag nincs olyan
területe, ahol képesek lennénk hosszú
távon létezni nélkülük.
Ahogy az elnevezésük is mutatja, a
műanyagok előállítása szintetikus
úton történik, konkrétan polimerizációval. A legelterjedtebb műanyagtípusok a hosszú szénláncvázú
polietilén (PE), a polipropilén (PP), a
polivinilklorid (PVC), a polietiléntereftalát (PET) és a polisztirol (PS).
Pontosan az őket oly stabillá és ellenállóvá tevő kémiai szerkezetük
miatt nem találnak rajtuk „fogást”
környezetünk apró munkásai, azaz a
mikroorganizmusok (baktériumok,
20 1 8 /3 5
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(FOTÓ: PAPP GÁBOR)

mikroszkopikus gombák). Sőt: a
mikroorganizmusok gyakorlatilag
képtelenek a környezetbe kikerülő
műanyagok lebontására, nem tudják
tápanyagként hasznosítani és átalakítani azokat. A műanyagok a kémiai folyamatokkal szemben is igen
ellenállók, oxidációjuk is nagyon
lassan következik be.
A Napból érkező ultraibolya- (UV-)
sugárzás hatására viszont a polimerek láncszerkezetébe képes beépülni
az oxigénatom a légkörből, így az
töredezik, a műanyagok idővel apró
darabokra esnek szét. A folyamat
végére úgy elaprózódnak, hogy
szemmel már nem is láthatók, viszont a mikroorganizmusok számára továbbra sem hozzáférhetők.
Ez a folyamat okozza azt, hogy
környezetünkben 5 mm-nél kisebb,
úgynevezett mikroműanyagok fordulnak elő.
Darabkák a vízben

A mikrorészecskéket az 1970-es években figyelték meg először, de csak a
2000-es évektől kezdődően kerültek a
figyelem középpontjába. Ezeket másodlagos mikroműanyagoknak nevezik, hiszen azok nem rendeltetésüknél
fogva ilyen méretűek. Speciális csoportjukként fogható fel a hétköznapi
életünk során használt tárgyak kopásából eredő mikroplasztik-szennyezés;
emellett a kozmetikumokban használt
elsődleges mikroműanyagok (eleve
ilyen kis méretűre gyártott anyagok),
illetve az autógumik kopása és a szintetikus szövetből készült ruhák
mosása során a környezetbe jutó
apró szemcsék is hozzájárulnak a
szennyezéshez.
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Az elmúlt években világszerte számos környezeti elemben leírták előfordulásukat. Az óceánokon és tengerpartokon túl európai tavakban
(Garda-tó) és folyókban vett víz- és
üledékmintákból
is
kimutattak
mikroműanyagokat. Ausztriai mintavétel alapján a Duna mikroműanyaghozama évi 1500 tonnára becsülhető. A Rajnában 11 mintavételi
pont mindegyikében azonosíthatók voltak; legnagyobb koncentrációjuk az iparvidéken mutatkozott (15-20 részecske/m3). A szennyvízben koncentrálódó anyagokat a
tisztítási folyamat sem távolítja el, jelen
vannak az elfolyó szennyvízben is, így
a szennyvíztisztító telepek koncentrált
mikroműanyag-szennyezőforrások
(100-1500 részecske/m3).
Magyarországon egy független laboratórium, a környezetvédelem területén is negyed évszázados tapasztalattal rendelkező WESSLING Hungary
Kft. mérte meg először a felszíni vizeink mikroműanyagszintjét. 2017 júliusában, az V. PET Kupa keretében a Tiszán vett víz- és üledékminták eredményei igazolták a nemzetközi kutatásokat: a mikroműanyag-szennyezés
(FOTÓ: BORDÓS GÁBOR)
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globálisan érinti vizeinket. Az eredmények szerint a Tiszában köbméterenként 4,9 db 300 mikrométernél nagyobb, de 2 mm-nél kisebb, míg 62,5
db 15 és 300 mikron közé eső részecske
található. Ezek az adatok a nemzetközi
eredmények tükrében is jelentősek, hiszen a 300 mikrométernél nagyobb
tartományban a Duna ausztriai szakaszán 0,3 részecskét, olaszországi tavakban 1-4 részecskét, míg a Rajna iparosodott szakaszán 15-20 részecskét mutattak ki köbméterenként.
A leggyakoribb kimutatott műanyagfajták a polipropilén, politetrafluoretilén
(teflon) és a polietilén voltak. Az üledékminták eredményei alapján 1 kg tiszai üledék átlagosan 1,76 darab
mikroplasztikot tartalmaz. Ezek az
infravörös mikroszkópos eredmények
értelmében politetrafluoretilén és polisztirol részecskék voltak.
A halastavak minőségét vizsgáló
Happyfish projekt keretében a Tiszató vízrendszerében is kimutatták a
mikroműanyagokat. A Tiszában és az
Eger-patakban 10 részecske jelent meg
1 m3 mintában, jellemzően polipropilén (PP) és polietilén (PE) anyagúak. A
Nagy-morotvából származó mintában
ez a két anyag hasonló koncentrációban jelent meg, azonban ezen felül poliészter részecskéket is detektáltak a
kutatók, ezért itt magasabb az egységnyi vízben mutatkozó mikroműanyagkoncentráció. Az üledékmintákból a
Tisza-tó mintavételi pontjain a kutatók jellemzően 1 részecskét találtak kilogrammonként. A Nagy-morotvában polipropilén (PP), míg az Eger-patakban polisztirol (PS) és poliamid
(PAM) volt kimutatható. Ezek az értékek közelítenek a Tisza felsőbb szakaszán (Dombrád) nyáron vett mintában
mértekhez: ott 1,7 részecske (polisztirol és politetrafluor-etilén) volt 1 kg
üledékben.

Mivel az eredmények sajnos nyugtalanítóak voltak, a kutatók úgy határoztak, hogy folytatják a felszíni
vizeink felmérését. Elindult a Parányi Plasztiktalány Projekt, amelynek
keretében elvégzik a vizsgálatokat a
Dunán is és mellékfolyóin is.
Az első eredmények alapján a Rábában 12,1 mikroműanyag részecskét
mutattak ki, ami azt jelenti, hogy naponta akár 20,7 millió részecske kerülhet a folyóba. Ezek elsősorban precíziós alkatrészekhez, elektronikai
termékekhez használt anyagok maradványai. Az Ipolyban valamivel
jobb a helyzet, ott köbméterenként 1,7
részecskét mértek, ami annak lehet
köszönhető, hogy a folyó többnyire
nemzeti parki területeken, ipari és
kommunális behatásoktól viszonylag
elzártan kanyarog, illetve a mintázás
alacsony vízállás mellett történt. A folyó átlagos vízhozamával kalkulálva
durva becslésként elmondható, hogy
még így is akár 3 millió mikroplasztikrészecskét szállíthat naponta.
Miért baj?

Most, hogy már egyértelműen kiderült: nem csak a tengerekben, hanem az édesvizekben is bizonyíthatóan ott vannak a mikroműanyagok,
ideje tisztázni: tulajdonképpen miért
is kell tőlük tartani? Mi velük a baj?
Először is a vízi élőlényekre jelentenek
veszélyt. A tápláléklánc elején elhelyezkedő szervezetek (planktonok, kagylók, halak) táplálkozási módjukból kifolyólag véletlenszerűen fogyasztják el a
mikroműanyagokat, amelyek a tápcsatornájukban gyulladásos reakciókat
válthatnak ki, és az egyed pusztulását is
okozhatják. Laboratóriumi körülmények között vizsgálva leírták, hogy a
mikroműanyagok a tápcsatornából bekerülhetnek kagylók (Mytilus edulis) és
rákok (Carcinus maenas) keringési
rendszerébe, valamint szöveteibe, továbbá a táplálékláncon keresztül a
magasabb trofitási szintű (a táplálékláncban feljebb elhelyezkedő) élőlényekbe jutnak. Az ehető kékkagyló
közvetlen emberi fogyasztásban elterjedt, így a mikroműanyagok transzportja itt sem kizárható, a halak esetében eddig a tápcsatornából jelentették
előfordulásukat, élelmezésre alkalmas
fajoknál (tőkehal, lepényhal). Ez arra
utal, hogy akár élelmiszereinkben is
előfordulhatnak mikroműanyagok.

(FOTÓ: PAPP GÁBOR)

Nem csak a fogyasztásukból eredő fizikai sérülések jelentenek
kockázatot, mert a vizekbe és az
élőlények szervezetébe is egyaránt
szivároghatnak káros vegyületek a
műanyagokból. Tipikusan ilyenek
a gyártás során használt toxikus
vagy hormonháztartást zavaró
anyagok (biszfenol-A, ftalátok és
polibrómozott-difenil-éter égésgátlók). Az adalékokban hordozott
kockázaton túl kémiai tulajdonságuknál fogva ezek az anyagok képesek arra, hogy felületükön megkössék a vizekben amúgy is jelen
lévő szennyezőanyagokat ( pl.
policiklikus aromás szénhidrogének – PAH- ok, pol i klórozott
bi fen i lek, DDT), azok így a környezeti előfordulásuknál jóval
koncentráltabb formában jutnak
az élőlények szervezetébe.
A mikroműanyagok ráadásul már
az élelmiszereinkben is jelen vannak! Egymást érik a hírek a különböző termékekben megjelenő
mikroműanyagokról (többek között sörökben, ivóvízben is kimutatták már a parányi plasztikokat).
A mikroműanyagok problémája
tehát beláthatatlan következményekhez vezethet a jövőben. A már
meglévő műanyagszennyezés felszámolása – különös tekintettel annak természetére és mennyiségére –
jelenleg nehezen elképzelhető.
A mikroműanyag-szennyezés megismeréséhez és a hatáselemzéshez további kutatásokra, illetve a fentebb
leírt módon robosztus adatok gyűjtésére van szükség. Ezen anyagok
Élet

megfigyelését célszerű mihamarabb
integrálni a hosszú távú monitoring
programokba, így pl. az EU Víz Keretirányelvbe.
A sürgető kérdések megválaszolására
Magyarországon is világszínvonalú
eredményeket ígérő projekt indult:
NKFIH-támogatásból mikroműanyag
mintavételi és mintaelőkészítési módszer fejlesztése zajlik a WESSLING
Hungary Kft-nél.
A további szennyezés megelőzése
érdekében csökkenteni kell a felhasználást, és növelni az újrahasználat és
újrahasznosítás arányát. Világszerte
már egyre több országban korlátozzák
a műanyagszennyezéshez nagymértékben hozzájáruló műanyagzacskók (hivatalos elnevezéssel: vékony
falú műanyag hordtáskák) használatát (pl. Kína, India). Az Amerikai
Egyesült Államokban több államban
(pl. Kalifornia és Hawaii) totális tiltást
alkalmaznak. Olaszországban csak lebomló alapanyagból előállított bevásárlótáskák használhatók 2011-től.
Idén már Franciaországban is törvény
rendelkezik a műanyag zacskók használatának beszüntetéséről. A magyarországi felhasználásra is hatással lesz az
EU 2015/720 irányelve, mely kötelezi
a tagállamokat, hogy az elkövetkező
években jelentősen csökkentsék a vékony falú (<50 µm vastagságú) műanyagzacskók felhasználását.
Ugyan az utóbbi intézkedések reménykeltőek, a mikroműanyagok
száma mégis évről évre jelentősen
növekszik.
		
Bordós Gábor
Szunyogh Gábor
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A TUDOMÁNYOS
ÖRÖKSÉG
A németek már az 1900. évi párizsi világkiállításon 15 kiállítóhelyen mutatták be rendkívüli találmányaikat. Technológiai vívmányaik sorában a folyékony gáz feltalálása, az elektromos áram
fejlesztése és az elektrokémia járt az élen. Az elektromos lámpák- és világítótestek számára
Németországban állították elő a finomított tóriumot. A látogatók megcsodálhatták a világ legnagyobb és legerősebb dinamóját, amelyet a Helios cég gyártott. Sokan megálltak a német precíziós ipar termékei előtt is. A birodalom 1871. évi egyesítése és az ipari forradalom második hullámának egybeesése csodákat művelt.
A 250 oldalas német kiállí1.
rész tási katalógus a feltartóztathatatlan német tudomány és
technika vívmányait dicsőítette három nyelven (német, angol, francia), színes fényképekkel és szeces�sziós illusztrációkkal. A századfordulóra 55 milliósra növekedett német
lakosság előnye főleg a matematikában jelentkezett, ahol előbb David
Hilbert, majd Albert Einstein munkássága vált ismertté. A német nyelv
ismerete nélkülözhetetlen volt a tudományos képzésben és kutatásban.
Nobel-díjasaik listája a XX. század

első két évtizedében egészen kiemelkedő volt: Wilhelm Conrad Röntgen
a röntgensugárzás felfedezéséért,
Emil Adolf von Behring a szérumterápiáért, Adolf von Baeyer az organikus festékekkel kapcsolatos munkájáért, Wilhelm Ostwald a vegyi egyensúlyok vizsgálatáért, Philipp Lenard a
katódsugárzásért, Max von Laue a
röntgensugarak kristályokkal történő elhajlításáért, Max Planck az
energiakvantumok felfedezéséért,
Fritz Haber az ammóniaszintézisért,
Walther Nernst pedig termodinamikai munkáiért díjazták.

A párizsi világkiállítás (1900)
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A tudomány Mekkája

A német tudomány impozáns előretörését a vegyipar alapozta meg, különösen a németek azon tehetsége, hogy
az új vegyi reakciókat festékek gyártására használták. Németországot az
új vegyi technológia szabadította meg
a brit világbirodalom nyersanyagaitól
és termékeitől való függőségéből.
Ezzel az új szabadsággal – a növekvő vas-, acél- és széniparral szövetségben – Németország átlépett az
agrárország státuszán és versenyezni
kezdett Franciaországgal, Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal.
Ez a világverseny szolgáltatta NagyBritannia és – a XX. század első évtizedére európai nagyhatalommá vált –
Németország között első világháborús feszültségeik egy részét.
A vegyi folyamatokban való német
jártasságot 1824-ben Justus von
Liebig alapozta meg Giessenben nagy
laboratóriuma felállításával, ahol számos vegyészt kiképzett. Neve a mai
napig a nitrogén ciklusaihoz, illetve a
róla elnevezett törvényhez kötődik,
amely szerint a növényzet növekedését állandóan azon elem korlátozza,
amely a földben a legkevésbé áll rendelkezésre. A nitrogénkörforgásról
szóló tudomány akkor vált hatalmas
jelentőségűvé, amikor Németország
fiatal lakossága erőteljesen csökkent.
Liebig géniusza megelőzte Fritz
Haber nagy felfedezését, amely végül
megszabadította Németországot a
nitrogénimport függőségéből.

Fritz Haber Nobel-díja

1841-ben Liebig laboratóriumából
doktorált August Wilhelm von
Hoffmann a kőszénkátrány származékaiból, amely a kokszosítás mellékterméke volt, s kulcsszerepet töltött be a vegyi változások új világában. Hoffmann rájött arra, hogy a
kőszénkátrányból anilint lehet előállítani, amelyet korábban az indigó
desztillálásával nyertek. Elgondolkodott azon is, vajon a kőszénkátrányból lehetséges-e mesterséges festéket előállítani. Hoffmann londoni
laboratóriumában Wilhelm Perkin
17 éves vegyészhallgató a kőszénkátrány származékaiban kinint keresve,
felfedezte a lila színű mesterséges
festéket, amely Európa utcáin rövidesen a legkeresettebb divatszín lett.
Perkin apja tanácsára ugyan később
önállósította magát, és gyors sikert
ért el, de a nagy felfedezésekig nem
jutott el. Hoffman viszont a mesterséges festékeknél a szivárvány minden színét feltalálta. Az új technológia azonban mégsem Nagy-Britanniában, hanem a befektetések és találmányok levédésével Németországban
vált ipari méretűvé és kereskedelmi
sikerré. Hasonlóan döntő volt a gyakorlatias német tudományos képzés
gyors összekapcsolása az iparral,
amely megelőzte az angolok tudománytiszteletét.

Németország az új felfedezéseket
felsőoktatási kutatásokkal támogatta.
A XIX. század második felében közel
tucatnyi német műszaki főiskola kapcsolódott a szintén műszaki irányultságú reáliskolákhoz. Nagy-Britanniával ellentétben, ahol döcögött a kibővített oktatási rendszer, Németországban a képzést időben az
iparosításhoz igazították. Giessenben,
Göttingenben, Heidelbergben és
Bonnban vegyészeti intézetek alakultak. A legnagyobb szerves vegyészeti
laboratórium a müncheni Bayer lett,
amely tömegével ontotta a felfedezéseket, a technikusokat és az eljárásokat, s közülük jó néhány közvetlenül
kapcsolódott a festékanyag-technológiához. A festékmódszerek forradalmasították a növényi- és állati sejtek
színezésének biológiáját is.
A jénai Carl Zeiss műhely az optikai
eszközök gyártására rendezkedett be;
a javuló mikroszkópok révén szárnyalni kezdett a sejtbiológia, az anatómia, a szövettan, az embriológia és
a patológia. Hermann von Helmholtz
biokémiai munkássága során békákon
elsőként mérte meg az idegimpulzusok terjedési sebességét (20 méter másodpercenként), s az általa feltalált
szemtükörrel megfigyelte az emberi
szemideg működését. A XIX. század
végére a német optikai ipar világelső
Élet

lett. A természettudományok
iránt érdeklődő német diákok
természetesnek tartották, hogy
mikroszkópot szerezzenek be,
amely fellendítette azok gyártását, s így a német eszközök keresettebbé váltak a konkurencia
termékeinél. Így az egyetemek
és a műszaki főiskolák német
rendszere – megszabadulva gazdasági kötelezettségeiktől –
egyre szorosabb kapcsolatot épített ki a főiskolák és az ipari termelés között. Pénzügyileg jól
megtámogatott kutatási központok alakultak diplomázott
és doktorált vegyészekkel.
Az első világháború előtti
években a német termékek elárasztották a világpiacot: szappanok, mosószerek, lakkok,
nyomdafestékek, lazúrok, labor-színezőanyagok, gyógyszerek, a vas- és acéltermelés
vegyi eljárásai, fotovegyszerek,
robbanóanyagok és főleg műtrágyák. Ezekben az években Németország megelőzte a vas- és acéltermelésben Nagy-Britanniát, s világméretben az Egyesült Államok
után a második helyet foglalta el.
Mérges gáz –
az új csodafegyver

Az első világháborúban a tudomány
a katonaság szolgálatába állt. 1915.
április 22-én Fritz Haber mint a
német vegyifegyver-kutatóprogram
Fritz Haber
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Justus von Liebig

Wilhelm Röntgen
Albert Einstein 1947-ben

irányítója – „a tudós egyenruhában” –,
gázcsoportjával a belgiumi Ypernnél
húzódó hat kilométer széles frontszakaszon ásta be magát a francia területvédő katonák és egy algériaiakból álló hadosztállyal szemben. Délután 5 órakor irányításukkal a gázálarccal felszerelt német katonák
megnyitották az egyenként 100 kilogrammos, 5730 darab henger alakú tartály szelepjeit, amelyekből 10
percig zöldessárga színű klórgázt
sodort a szél mintegy másfél méter vastag szőnyegként a szövetségesek állásai felé. Akik nem fulladtak meg azonnal, kiugrottak a
lövészárkokból és köhögve menekültek, hátrahagyva 50 löveget.
Ezután a német gyalogság – a
senki földjén átkelve – elfoglalta a
francia állásokat.
Ezzel a lépésével Haber, a Vilmos
Császár Fizikai-Kémia Intézet igazgatójaként mélységesen megsértette a
hadviselés XX. század elejéig elfogadott normáit: az 1899. és 1907. évi hágai konvenciót. Haldane brit és más
fizikusokkal együtt kijelentette,
hogy a gáz új technológiája életet is
menthet azzal, hogy gyors győzelmet
tesz lehetővé. Szerintük a mérges gáz
„a gyilkolás magasabb formája”, s az
általa szerzett sérülések jóval kellemesebbek, mint ha hagyományos gránát
repíti a katonákat a levegőbe. A klórgáz az orr, a száj és a torok nyálkahártyáját irritálja, vakságot és fulladást
okoz. A szövetségesek adatai szerint a
német gáztámadásban körülbelül
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5000 katona veszítette életét, s 10 000
megsebesült. A veszteségekről folyó
vita évekig húzódott, míg az áldozatok számát – német források alapján
– egyharmadára csökkentették.
Haber, a „titkos tanácsos” azonban
mindvégig kitartott álláspontja mellett; szerinte a háborút „tudományosan” kell megnyerni. Állítólag ő sokkal nagyobb gázmennyiség bevetése,
s nem a „kísérlet” mellett kardoskodott, amivel szerinte a németek megnyerték volna a háborút.
1915. június 12-én a németek Galíciában is gázt vetettek be az oroszok
ellen; ekkor foszgén és klórgáz halálos keverékét. A katonák a rendkívül mérgező foszgén kiengedése
után megjegyezték, hogy a madarak
leestek a fáról, s a patkányok is holtan estek össze menekülés közben.
Otto Hahn, később a maghasadás
felfedezője, aki személyesen vezette
a német gyalogságot a senki földjén
keresztül, ezt írta: „mélyen szégyelltem magam, s bensőleg nagyon felindultam”. A gázfegyver elsőként való bevetése érthetően növelte az ellenség
agresszivitását és szörnyű megtorlást
váltott ki. A családi vitában Haber
felesége, majd fia is öngyilkosságot
követett el Haber szerepe miatt a
gázháború kezdeményezésében. A
háború későbbi menetében Haber
egy sor fejlesztési projektet vezetett a
mérges gázok bevetésének optimalizálásáért. Végül olyan keveréket találtak fel, amely áthatolt a gázmaszkon; a megtámadottak ezért letépték a maszkot, s így védtelenül álltak
a gáztámadással szemben.
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Az első világháború után a szövetségesek megkísérelték elszámoltatni Habert,
aki azonban Svájcban telepedett le. Kísérleteivel továbbra is nagy nemzetközi
tekintélynek örvendett, s az ammóniakinyerés módszeréért 1918-ban Nobeldíjat kapott. Nagy szerepe volt abban,
hogy később az első világháborút a „kémikusok háborújának” nevezték.
A fajhigiénia tudománya

A kémia mellett a biológiában, antropológiában és a fajismeretben is olyan
fejlődés történt, amely messzire mutató
következményekkel járt. 1900-ban az
új évszázadot a biológiai témáknak
szentelt tanulmányok versenyének kiáltották ki. A szervezők az evolúciós
elméletet a közvéleményben a forradalmi szocializmus aláásására és a nemzeti, konzervatív irányzat erősítésére
igyekeztek felhasználni. Biológusokat
támogattak és díjaztak azért, hogy világos hasonlóságot mutassanak ki a
társadalmi és politikai történet, illetve a
biológiai örökség között. A kezdeményezést titokban a német ipar fő figurája, a legendás, hatalmas acél- és fegyverkezési mágnás unokája és egyedüli
örököse, a 46 éves Friedrich Krupp támogatta. Krupp tevékenysége a darwinizmus áltudományos megfogalmazásainak megismertetésére irányult.
A nyertes esszé képe már a verseny kiírása előtt a fejében volt. Egyébként
Krupp 66 különböző pályázatot (44-et
Németország számára) hirdetett meg
biológiai és társadalmi témákban, amelyekkel a konzervatív politika újjáélesztésére törekedett az állami kormányzatban. Az akadémikusok hiába
győzködték, hogy ne keverje össze a
természettudományt a történelemmel,
nem hallgatott rájuk.

A verseny győztese Friedrich Wilhelm
Schallmayer pszichiáter lett, aki
Théodule Ribot francia pszichológus
befolyására úgy vélte, hogy az elmebetegség és a személyiségzavarok egyaránt örökölhetők. Schallmayer ezért
azt ajánlotta, hogy forduljanak el a liberalizmus túlzott szabályozásától,
amely a pszichiátriát a XIX. század
közepétől jellemezte Németországban, s offenzív intézkedéseket javasolt
nemcsak az elmebetegség, hanem a
szociálisan eltérő magatartásúakkal
szemben. A szellemi egészség érdekében olyan véleményező grémiumok
felállítását sürgette, amelyben orvosok
állami tisztviselőként döntenének a
páciensek és a normálistól eltérők státuszáról. Úgy vélte, hogy az elmebetegeket nem szabadna beengedni a társadalomba, mely gondolattal már világosan kirajzolódott a jövő fajnemesítési politikája. Díjazásakor Schallmayer
az erős nemzeti államért szállt síkra,
amely biológiai elveken s erős állami
hatáskörökön nyugodott. Vele Németország a létért folyó konkurenciaharcában előnyben lenne más nemzetekkel szemben. Fritz Krupp 1902 végén zavaros körülmények között elhunyt, s így nem élte meg a fajhigiénia
és a fajnemesítés fellendülését a nemzetiszocializmus idején.
1920-ban Alfred Hoche pszichiáter
és Karl Binding büntetőjogász együtt
jelentette meg 62 oldalas brosúrájukat
Az életképtelen élet megsemmisítésének
megbocsátásáról. Mértéke és formája
címmel. A szellemi fogyatékosok eliminálásának „orvosi” és „tudományos” bázisa az első világháború után

alakult ki Németországban. Ekkor
készítették elő a talajt annak a propagandának, amely szerint a „ballasztegzisztenciák”
(gyengeelméjűek
vagy örökös betegségekben szenvedők) költségei elfogadhatatlanul magasak a versailles-i békeszerződés
utáni nehéz gazdasági helyzetben.
Binding ugyan még 1920-ban meghalt, Hoche pedig a nácizmus éveiben meghasonlott, s 1943-ban öngyilkos lett, írásukkal azonban akarva-akaratlanul szellemi előkészítői
lettek a második világháború előtti
években közel 100 ezer, kezdetben
német, majd más nemzetiségű áldozat meggyilkolásának is.
Brosúrájukban azt a felfogást vallották, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben – miszerint az emberi életet
minden áron és minden körülmények
között meg kell tartani, ameddig lehetséges –, a jövőben mérlegelni kellene, hogy abszolút gyógyíthatatlan betegség bizonyos eseteiben mesterségesen meghosszabbítandó-e az emberi
élet, vagy pedig az ugyan biológiailag
funkcionáló, de szellemileg halott élet
aktívan befejezendő. A szenvedés megrövidítésének motívuma mellett a népgazdasági haszon- és költségszámításra,
valamint a „német néptest jólétének elsőbbségére” hivatkoztak az egyén testi
és szellemi jóléte felett. Emlékiratuk
számos külföldi orvos véleményét, illetve vitáját tükrözte vissza.
Az eutanázia fájdalommentes
halált jelent, de a náci vezetők később szívesen használták „az életképtelen élet megsemmisítésének” fogalmát. Ugyanis nemcsak

A vegyi fegyverek hatása elképesztő volt

Élet

a „szellemi fogyatékosok” meggyilkolására gondoltak, hanem azokra is,
akik nem hajtottak hasznot a rendszernek. Németország szisztematikusan kiépített gyilkoló intézeteiben
1940. januártól 1941. szeptemberig
70 273 személyt „fertőtlenítettek”. De
a módszer tovább élt a német Wehrmacht által megszállt területeken is.
A fizika és Weimar

Az első világháborúhoz a kémia mellett a fizika is hozzátette a maga obulusát, mivel a szárazföldi és tengeri lőfegyverek még mindig a fő szerepet
játszották. A legnagyobb nehézséget
esetükben az okozta, hogy a célpontokat viharos időjárás, füst, nagy távolságok, sötétség vagy a hullámzó
tengeren haladó hajók esetében kellett pontosan meghatározni. Az ellenséges lövegek vagy egyéb célok
pontosítását a fizika segítette: az
akusztika, az optika, az elektromágnesezés és a szeizmográfia. Gyakorta
eltűntek az elméleti és alkalmazott
tudományok közötti különbségek is:
Arnold Sommerfeld, a müncheni elméleti fizikus például az ellenséges
telefonhívások lehallgatására specializálódott; elektroncsöves erősítővel
ellátott lehallgatóberendezésével a telefonvezetékektől 800 méterre is érzékelte a jeleket. Max Wien Jénában
pedig a repülőgépek rádiókészülékeinek fejlesztésén dolgozott.
A weimari köztársaságban új tudományos szervezet alakult: A Német
Tudomány Szükségközössége, amely
egyesítette a Vilmos császár társaságot
és intézeteit, a főiskolákat és a tudományos akadémiákat. Főleg a birodalmi kormány támogatta, de kapott
pénzeket a General Electrictől és az
amerikai Rockefeller Alapítványtól is.
A nehéz háború utáni években a német fizikusok ugyan megosztottak
voltak, de – a szélsőjobboldaliaktól eltekintve – tisztelték a köztársaságot.
Az 1920-as években Niels Bohr dán
fizikus nyomán előretört a kvantummechanika, az állandó részecskeszámú
mikrofizikai rendszerek modern mechanikai elmélete, amely eredetileg
Max Planck és Albert Einstein nevéhez kötődött. A késői 1920-as években
pedig a német fizika a kezdődő gazdasági nehézségek ellenére ismét nemzetközi vezető szerepre tett szert.
Németh István
és
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É G B Ő L H U L L OT T KÖV E K N YO M Á B A N

EGY METEORITKRÁTER
EXPEDÍCIÓ KALANDJAI
Az égből hulló kövek – a meteoritok – különleges ritkaságnak számítanak az ásványgyűjtők kollekciójában, és értékes kutatási anyagok a planetológusok számára. A nagyobb méretű meteoritok hullásukkor krátert ütnek a talajba, ezek a geológiai formációk pedig szintén hasznos helyszínül szolgálnak a geológiai kutatásokhoz. A kisebb darabok nem mélyítenek maradandó nyomot a talajba, a
meteoritok szerelmesei mégis rendszeresen „elzarándokolnak” a hullási mezőkre.

E

sorok írójának évtizedes meteorit- és impaktitgyűjtő szenvedélye, valamint tudományos
újságírói figyelme régóta érlelte az
elhatározást, hogy felkeresse valamelyik európai meteoritkrátert.
Mindeközben környezettan szakos
másoddiplomás tanulmányai során
a földtudományi képzés része, mi
több, vizsgakérdése volt az impakt
kráterek kérdésköre. Mindennek
elsajátításában nagy segítségére volt
Géczi Róbert tanár úr iránymutatása,
valamint a szakmai műhellyé váló osztályközösség, ahol Makai Zoltán,
Lengyelország jó ismerője javasolta a

A moraskoi 3. számú asztroblém krátertava (REZSABEK LEVENTE FELVÉTELE)

meteoritok felvidéki és
anyaországi szórásmezejének és emlékhelyeinek bejárásával.
Tavaszi ganajtúró a Morasko-krátermezőn
(REZSABEK LEVENTE FELVÉTELE)

Poznan melletti Morasko-krátermező
felkeresését. Ha lúd, legyen kövér!
Legyen akkor Meteoritkráter Expedíció, tudományos programmal, kellő
PR-ral, s a Rezsabek Nándor
astronomy-geology blogoldal médiatámogatásával! Utóbb mindez afféle év közbeni „napközis” programként kiegészült további lengyelországi, valamint a történelmi magyar
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A Morasko-krátermezőn
Poznanban

2018. július 1–3. között Poznan volt a
helyszíne környezettanos kutatóexpedíciónknak. Külvárosában található a világ 190 regisztrált meteoritkrátere közül a Magyarországhoz
legközelebbi, a hét kisebb–nagyobb,
3000–6000 éves asztroblémből álló
Morasko-krátermező. Az expedíció
megszokottól eltérő jellegét az adta,
hogy nem geológiai megközelítéssel
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élt, s nem a kráter(ek) földtani viszonyaira koncentrált, hanem
azok geomorfológiáját, valamint
környezettanos szemmel talajviszonyait, hidrológiáját, állat- és növényvilágát, természetvédelmét, kultúrtörténetét tette vizsgálat tárgyává. Mindezt kiegészítette az az ismeretterjesztő
jelleg, amelynek során a természettudományok iránt fogékony közönség figyelmét felhívta a meteoritika, a geológia, a geográfia, a környezettudomány
aktuális kérdéseire és érdekességeire.
Az expedíción részt vett Makai
Zoltán (Szolnok) mérnök, környezettan szakos hallgató, a cikkszerző
Rezsabek Nándor (Budapest) mérnök,

környezettan szakos hallgató, tudományos újságíró, Makai Marcell
(Szolnok) általános iskolai tanuló és
Rezsabek Levente (Budapest) középiskolai tanuló, természetfotós.
A felszínalaktani vizsgálatok során sikeresen azonosítottuk az erdős területen található krátermező mind a 7
asztroblémjét. Valamennyi egyszerű
kráter, tál alakkal, kör- és ovális formákkal. Ezekről tételesen geomorfológiai leírásokat készítettünk. Legnagyobb az 1. és 3. jelzetű volt, melyekben domború békalencse borította, kiterjedt krátertó található. Itt víz- és
levegőhőmérséklet-mérést hajtottunk
végre. Legformásabbnak a 2. kráter bizonyult. Ennek megmértük átmérőjét és mélységét. A becsapódás
drámáját leginkább a 4. impakt kráter
viszonyai közvetítették a múltból. Ennek kiszáradt krátertavából mindössze
vaddisznónyomokkal és -szaggal párosított dagonyázóhely maradt.
A terepbejárás során 14 állatfajt írtunk le. Megkapó látványt nyújtottak
a békelencsés krátertavon úszó tőkés
récék, de még inkább a pár méterre
meg nem riadó európai dámvad. Vidám perceket szerzett a talajmintából
egy hét után előbújó közönséges földigiliszta, ugyanakkor a bőrünkbe
fúródott kullancs nyugtalanító volt.
A jegyzőkönyvezett növényfajok száma 12 volt.
A krátermező a védett természeti területek és értékek kategóriáin belül
Rezerwat przyrody, azaz magyarországi terminussal természetvédelmi terület.
Hivatalos elnevezése Meteoryt Morasko,
azaz Morasko-meteorit. A természetvédelmi terület a látogatók számára komoly infrastruktúrával rendelkezik
(közeli betonozott főút, parkoló, információs táblák, kiépített sétautak,
mellékhelyiség). A közelben lakóés egyéb funkciójú épületek állnak.
A kráterek többségében, valamint az
összekötő sétány mentén régebbi és
friss kutatóárkokat lehet felfedezni.
Ezek geológiai–meteoritikai kutatásokat szolgáltak. A krátermező területén
két helyen láttunk első világháborús
lövészárkokat. A bejárás során egy néhány fős kirándulócsoporttal és két erdőlakó hajléktalannal találkoztunk.
A vizsgálatok részeként több kráterből kőzet-, különböző mélységből származó talaj-, valamint
növénymintavétel zajlott.

Az 1998-as Zaklodzie fellelési helyére vezető földút Zaklodzie dól és a Zaklodzie góra között
(MAKAI ZOLTÁN FELVÉTELE)

Meteorit Ház Zagroda
Guciów-ban

Az expedíciósorozat Morasko után
sem vesztett lendületéből, hanem kiegészítő programokkal folytatódott.
Makai Zoltán ismételten Lengyelország fele vette útját. Helyi baráti segítséggel, vendéglátással és kalauzolással
július 27-én megjárta a Zaklodzie meteorit fellelési helyét, melyet Stanislaw
Jachymek 1998-ban a Zaklodzie dól és a
Zaklodzie góra közötti út mellett talált. Felkereste továbbá a közeli
Zagroda Guciów-ban a Meteorit Házat, ahol megtekintette a kiállított lengyel meteoritokat: a Pultusk, a Morasko
és maga a Zaklodzie is terítékre került.
Történelmi magyar meteoritok
nyomában a Felvidéken

Július 31-én a csapat fele, Rezsabek Levente és Nándor megkezdte a történelmi magyar meteoritok hullási/találási

helyszíneinek szisztematikus bejárását.
Az első célpont Észak-Szlovákiában, a
Liptószentmiklóshoz közeli Prószékivölgyben az 1895-ös Nagy-Borové volt. A
6,1 kg össztömegű, L5 típusú kőmeteorit
hullásának körülményeiről szinte semmilyen részlet nem ismert, pontos koordinátái is nagyon bizonytalanok. A 830
méteren fekvő, jelenleg Veľké Borové
névre hallgató festői falucska információs táblát állított a tudományos esemény
emlékére. Sajnos kiadványt nem jelentettek meg (gyűjtőként ez fájdalmas). Sikerült a helyi polgármesterrel is beszélni,
aki pontosan tudta, hogy a főtömeget a
budapesti Természettudományi Múzeumban őrzik. Megbízható koordináták hiányában az erdőbe vezető út mentén
gyűjtöttünk kőzetmintát, fotóztunk, s jó
volt a kávé a helyi vendéglőben.
Augusztus 1-én a legénység folytatta útját Szlovákiában, az 1840-es
Magura fellelési helyén. Az egykori

Az 1895-ös meteorit táblája a Nagy-Borovén (REZSABEK NÁNDOR FELVÉTELE)
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Az 1837-es Gross-Divina szobra Nagydivény főterén (REZSABEK NÁNDOR FELVÉTELE)

Árvaszlanica az észak-szlovákiai
Námesztó üdülőövezetéhez tartozik.
A falu legnagyobb része viszont (négy
további településsel egyetemben) az
Árvai-víztározó mélyén pihen. Maradványtemploma egy apró szigeten emelkedik, mely sétahajóval megközelíthető. Így is tett expedíciós csapatunk, de a
hajót elkapta egy óriási, jéggel kísért
felhőszakadás, így a kikötés majdnem
lehetetlenné vált. Végül az eső intenzitásának csökkenésével a kapitány megejtette a manővert. A sziget a barokk
istenháza mellett egy kisebb kápolnát,
valamint kálváriát rejt. Előbbiek történelmi és művészeti kiállításnak adnak
helyet. A valamikori szlanicai kovács által patkolásra felhasznált meteoritról
nincs információ sem kiadvány, figyelem nem irányul rá.
A kettős augusztus 3-án a Gross-Divina nyomába eredt, még mindig a
Felvidéken, Zsolna tőszomszédságában. Nagydivény (Divina) mai
napig komolyan számon tartja e

tudománytörténeti jelentőségű eseményt. 2014-ben a falu főterén emlékoszlopot állítottak a H5 típusú
kőmeteoritnak a budapesti Természettudományi Múzeumban őrzött
főtömege 3D-nyomtatott másával
megkoronázva. A polgármesteri hivatalban pedig sikerrel vettem abból
a településtörténeti kiadványból,
mely az 1837-es hullásról is megemlékezik. Az egykori leírásokat alapul
véve sikerült a 10,5 kg össztömeg
földet érési helyét is megbecsülni:
ezen napjainkban egy kétemeletes
szocreál lakó-, valamint egy giccsbe
hajló kertes ház áll, a templomhoz
közel.
A kabai meteorit emlékhelyein

Kiegészülve a helyi nevezetességeket
jól ismerő Bagosiné Mária tanárnővel,
valamint a Planetology.hu bolygótudományi szakportál felelős szerkesztőjével, Kovács Gergő geográfussal,
augusztus 5-én Rezsabek Levente és

Emlékkő a Kaba hullási helyszínén (REZSABEK NÁNDOR FELVÉTELE)

1106



Élet

és

Tudomány



2018/35

Nándor immáron hazai terepen, a
Hajdú-Bihar megyei Kabán folytatta
útját a magyar meteoritok nyomán.
Az 1857-ben hullott Kaba főtömegét
a közeli Debrecenben, a Református
Kollégiumban őrzik. A CV3 típusú,
3 kg-nyi kőmeteoritban elsőként mutattak ki szerves anyagokat. A csapat
felkereste a hullás helyén, valamint a
város központjában álló emlékművet. Megnézte a meteorit nevét őrző
egyesület sporttelepét, továbbá a
magát a kabai meteorittal népszerűsítő csiliszószt árusító boltot. Kétségtelen, Kaba valamennyi történelmi
meteoritot magáénak tudó település
közül az, amely leginkább őrzi a tudománytörténeti esemény emlékét.
Expedíciós utómunkálatok
s jövőbeni tervek

Július 23.: filmes meteoritkráterősbemutató! Elkészült, és a legnagyobb videomegosztó portálon ekkortól megtekinthető a lengyelországi Metoritkráter Expedíció Morasko
2018 kisfilm. A Rezsabek Levente
által készített alkotás hangulatos zenéjét Jánosi Szabolcs szerezte.
A Morasko-krátermezőről készülő
összefoglaló szakmai anyag a környezettanos helyszíni vizsgálatokat és kutatási eredményeket összegzi. Tartalmazza az adatgyűjtések eredményeit,
valamint az elsődleges tudományos
megállapításokat. Ebből várhatóan egy
TDK-dolgozat is kikerekedik, továbbá
e sorok írójának leendő diplomamunkájának is részét képezheti. Emellett az
érdeklődők szakmai és ismeretterjesztő
előadásokban találkozhatnak a Meteoritkráter Expedíció kalandjaival.
A csapat tagjai időközben Kormos
Balázs meteoritkereső révén három
Morasko-darabkával bővítették ásványgyűjteményüket. Az IAB-MG
vasmeteoritok, valamint a területen
gyűjtött talajminták a tervek szerint
további laborvizsgátokat is lehetővé
tesznek majd.
Mindeközben folytatódik a történelmi magyar meteoritok határontúli és
anyaországi szórásmezejének és emlékhelyeinek bejárása. Jövőre pedig az éves
rendszerességű, meteoritkráter-út a
tervek szerint Németországba vezet
a 15 millió évvel ezelőtt keletkezett
24 km-es Ries, valamint 3,8 km-es
Steinhem ikerkráterekhez.
Rezsabek Nándor


ÓRAMUTATÓ

ATOMÓRA
A ZSEBEDBEN
Amint az sorozatunk áprilisi cikkéből kiderült,
jelenleg az atomórák a lehető legpontosabb időmérő eszközök. Talán nem is sejti a kedves olvasó, hogy olyan eszköz lapul a zsebében, amely
képes az atomórák pontosságával mutatni az

B

izonyára a legtöbben találkoztak már GPSalapú navigációs készülékkel a közlekedésben,
sokan rendszeresen használnak is ilyen eszközt,
de nem mindenki van tisztában a rendszer működésével. A GPS (Global Positioning System) az USA eredetileg katonai felhasználásra kifejlesztett rendszere.
A helymeghatározásra szolgáló jeleket 24 műhold szolgáltatja, ezek 20000 km
magas, precízen beállított
pályákon keringenek a
Föld körül. Mindegyik
műhold fedélzetén egyegy atomóra található, a
kisugárzott üzenetek pedig tartalmazzák az adás
időpontját. A vevőkészülék
egyszerre több műhold adását is fogja, és megállapítja a
közöttük mutatkozó időAz autós navigáció a mindennapok részévé vált.
különbségeket. Az eltérés
Egy GPS-modul részlete. A négyzet alakú chip felel a műholdjelek
feldolgozásáért. (DINNYÉS LAJOS FELVÉTELE)

Az európai navigációs rendszer
műholdpályái

a jelforrások különböző távolságából adódik, a műholdak helyzetének ismeretében a vevő helye is kiszámítható. A polgári használatra szánt készülékek
néhány méteres pontosságúak, ehhez viszont százmilliomod másodperc pontossággal kell ismerni az
időkülönbségeket. A pontos
idő csupán mellékterméke a
számításoknak.
Az amerikait követve
Oroszország (GLONASSZ)
az Európai Unió (Galileo) és Kína (Beidu) is elkezdte kiépíteni saját navigációs rendszereit, a modern vevőberendezések egy része már alkalmas ezeknek a jeleknek a vételére is.
Az autós műholdvevők által mutatott idő eleve a műholdakról vett üzenetekből származik. Manapság az
okostelefonok esetében is alapszolgáltatás a navigáció.
Ugyan a készülékünk óráját kézzel állítjuk be vagy a
telefonszolgáltatónk rendszeréhez szinkronizálhatjuk,
található olyan ingyenes alkalmazás, ami az interneten
elérhető atomórákhoz vagy éppen a GPS-időhöz igazítja a telefon belső óráját. Utóbbi futtatásához internetkapcsolat sem szükséges.
J. S. A.
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

HADZSI AHMED
VILÁGTÉRKÉPE

H

adzsi Ahmed (Hajji Ahmed) világtérképéből ma már csak kilenc
fennmaradt példány ismert Velence, London, Washington, New
York, Chicago, Bécs, Párizs könyvtáraiban és gyűjteményeiben,
valamint egy tizedik a budapesti Néprajzi Múzeumban. Utóbbiról csak
annyi információnk van, hogy 1961-ben egy – szintén török nyelvű
– anatóliai térképpel együtt leltározta be az akkori gyűjteménykezelő, mindenféle adat nélkül. Elképzelhető, hogy Györffy István
néprajzkutató hozta magával 1919-ben törökországi expedíciójáról vagy 1937-ben Tagán Galimdzsán kutató az anatóliai útjáról.
A térkép részleteinek nyomtatásához készített hat darab
dúcot 1559–1560 között faragták egy velencei műhelyben,
de azokból az időkből nem ismert egyetlen lenyomat sem.
Sokkal később, 1795-ben, amikor Velencében, a Tizek Tanácsának Archívumában megtalálták a kliséket, 24 lenyomatot készítettek, melyekből az egyik az itt látható térkép.
Hadzsi Ahmed fametszetes világtérképe a Néprajzi
Múzeum térképgyűjteményéből; papír, fametszet;
restaurálta: Csikós Csilla

A nyári égbolt a csillagképekkel

A körtefából készült dúcokat jelenleg a Szent Márk Könyvtárban őrzik Velencében, de állaguk olyan mértékben tönkrement a szuvasodás következtében, hogy bár restaurálásuk
folyamatban van, már nem használhatók.
A térkép alkotójáról a nemzetközi szakirodalomban sokféle feltételezés és vélemény olvasható. Az egyik állítás szerint – amely a térképen megtalálható információkból származik – a készítőként megnevezett Hadzsi Ahmed Tunisz
városából származott, Fezben tanult, majd fogolyként került
Európába, ahol a velenceiek török tolmácsa volt. Más elemzések szerint a térkép valódi alkotója az 1594-ben meghalt
velencei tolmács, Michele Membre lehetett, aki segédje,
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Nicolo Cambi és egy velencei nyomdász, kiadó, Marcantonio
Giustiniani közreműködésével készítette a térkép kliséit. E feltételezés szerint ő vette fel a Hadzsi Ahmed álnevet, és a térképen található török nyelvű feliratokat, magyarázatokat is ő készíthette, erre utalnak a helyesírási hibák a szövegekben.
Akár Hadzsi Ahmed a készítő, akár csak a fordító, ez a térkép az újkori kartográfia legfontosabb eredménye, hiszen a korszak kimagasló
földrajzi és csillagászati tudását foglalja egybe. Más töredékesen fennmaradt térképekhez képest sokkal teljesebb képét mutatja a XVI. századi földrajzi ismereteknek. Használja a világon ismert korábbi térképek
eredményeit, de új adatokat is tartalmaz. A Földet gömb, vagyis az akkori gyakorlatnak megfelelően szív alakúnak ábrázolja, meglepő módon
Észak- és Dél-Amerika partvonalait mai technikai pontossággal mutatja,
és a Bering-szoros helyén szárazföldet jelöl meg. A térképen megjelenő
XVI. századi török nyelvű szöveg egyik része önéletrajzi vonatkozású
adatokat árul el a térkép készítőjéről, a további tartalma pedig egyes
földrészek, országok leírására és a nagyhatalmak, valamint a világ legerősebb vezetőinek bemutatására vonatkozik. Olvasható rajta Afrika,
Európa, Ázsia és az Újvilág átfogó bemutatása, melyben Európát keresztény földként írja le, részletezi az újonnan felfedezett területeket és
felállít egy hierarchikus rendet a világról, melynek központja a Török
Birodalom, legnagyobb vezetője Szulejmán szultán, aki Nagy Sándorhoz hasonlóan uralkodik. A világ 12 nagyhatalmát az állatövi jegyekkel
párosítja össze. A térkép alsó felében még három gömb figyelhető meg;
A téli égbolt a csillagképekkel

Dél-Amerika, részlet a világtérképből
(SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELEI)

a középső a Földet körülvevő égitesteket ábrázolja, jobb oldalon a téli égbolt, bal oldalon a
nyári égbolt csillagképei láthatók. A térkép bal,
alsó és jobb oldalát díszítő virágornamentikás
kereten az izniki kerámia klasszikus díszítményei
jelennek meg.
A különleges vizuális megfogalmazású térkép
a kutatások egybehangzó véleménye szerint a
XVI. századi világot szemlélteti politikai, földrajzi,
gazdasági és hatalmi vonatkozásban. Hadzsi Ahmed
világtérképe azt is mutatja, hogy a jó üzleti érzékkel
rendelkező velenceiek az elit török közönségnek szánt
térképpel a politikai kapcsolatok erősítését szolgálták Velence és Törökország között.

Tasnádi Zsuzsanna
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SZEPTEMBER

Szeptember folyamán a Nap az állatöv csillagképei közül az Oroszlán csillagképből a Szűz csillagképbe lép át, 22-én keresztezi az égi
egyenlítőt és átkerül a déli éggömbre. Ez az
őszi napéjegyenlőség időpontja! Nézzük,
milyennek látjuk az eget szeptember 15-én
21 órakor, a kora esti szürkületben!

N

yugat felé pillantva az Ökörhajcsár csillagkép ragyogó csillagát, a vöröses Arkturuszt láthatjuk pislákolni a látóhatárhoz
közel. Mellette, kissé feljebb az Északi Korona és a Herkules,
alattuk a Kígyó és a Kígyótartó figyelhetőek meg. Déli irányban a
Nyilas és a Bak (a Szaturnusz jelenleg a Nyilasban, a feltűnően vöröses Mars pedig a Bak csillagképben tartózkodik), észak felé fordulva a
Zsiráf, a Nagymedve (Nagy Göncöl), Kis Medve (Kis Göncöl), valamint a
hosszan elnyúló Sárkány helyezkedik el. Kissé keletebbre tőlük a Cefeusz
és a Kassziopeia, északkeleten pedig a Perzeusz csillagai emelkednek egyre
magasabbra. Keleti irányban az Androméda, a Pegazus, valamint a Vízöntő
csillagképeket kereshetjük. Magasan a fejünk felett a Nagy Nyári háromszög csillagai; a Deneb a Hattyúban, az Altair a Sasban, valamint a Vega a Lant csillagképben.
Magasan az égen, északkelet–délnyugat irányban ível át az égen a Tejút. Ezt az éget
átszelő, ezüstösen csillogó szalagot csak városi fényektől mentes, sötét helyről érdemes megfigyelni. Ha találunk ilyen helyet, látványa igazán lenyűgöző!
A bolygók közül a Merkúr a hónap első felében kereshető napkelte előtt a keleti látóhatár közelében. 1-én még másfél órával kel a Nap előtt, de láthatósága gyorsan romlik,
a hónap közepe után a Naphoz közeledve elvész annak fényében. A hónap második
felében már nem figyelhető meg. A Vénusz napnyugta után látható a délnyugati égen.

TUDTA-E?
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15-én 21 órakor

A Jupiter

A Jupiternek nincsenek említésre méltó évszakjai, és hőmérséklete gyakorlatilag
mindenhol ugyanolyan. A belső fűtése következtében a poláris régiók hőmérséklete hasonló az egyenlítőihez. A Jupiter körülbelül 1,7-szer több hőt sugároz ki,
mint amennyit a Naptól kap. Ez a többlet infravörös sugárzás formájában maradt
meg, amióta a bolygó kialakult. A Jupiter legtöbb időjárási jelensége a légkörnek
abban a részében játszódik le, amely fehér és vörösesbarna felhőkből áll, és
amelyben felhők mellett szelek és viharok uralkodnak. A felemelkedő meleg
gázok és a leszálló hideg gázok a légkörben heves szeleket idéznek elő, melyek
a Jupiter gyors forgása miatt körülfolyják a bolygót. A szélsebesség a földrajzi
szélességgel változik: az egyenlítői régióban a szelek különösen erősek, és
sebességük meghaladja a 400 km/h értéket. A szoláris és az infravörös hő, a szél
és a Jupiter forgása közösen olyan régiókat eredményez, melyekre örvénylő
mozgások és ovális felhőszerkezetek jellemzőek, amelyek valójában óriási kiterjedésű viharok. E viharok közül még a legkisebbek is olyanok, mint a legnagyobb
hurrikánok a Földön. Lehetnek viszonylag rövid életűek, melyek csak napokig
tartanak, mások viszont akár évekig is eltartanak. A Jupiter legszembetűnőbb
alakzata a Nagy Vörös Folt, ami egy óriási, nagy nyomású anticiklon, amelyet a
Földről nézve több mint 340 évvel ezelőtt vettek észre először.
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A hónap elején még egy órával nyugszik a Nap után. Szeptember 25-én éri el a legnagyobb fényességét, ekkor bő fél órával nyugszik le a Nap után. Fényessége -4,7
magnitúdó körüli. A Mars előretartó mozgást végez a Bak csillagképben. Az éjszaka
nagy részében megfigyelhető, hajnalban nyugszik. Egyre távolabb kerül a Földtől,
fényessége és látszó mérete így gyorsan csökken. Fényessége -2,1 magnitúdóról
-1,3 magnitúdóra csökken. A Jupiter előretartó mozgást végez a Mérleg csillagképben. Fényesen ragyog a kora esti nyugati égen. A késő esti órákban nyugszik,
fényessége -1,9 magnitúdó. A Szaturnusz kezdetben hátráló, majd 6-tól előretartó
mozgást végez a Nyilas csillagképben. Éjfél körül nyugszik, az éjszaka első felében
kereshető a délnyugati ég alján. Fényessége 0,4 magnitúdó. Az Uránusz a késő
esti órákban kel, az éjszaka legnagyobb részében látható. A Neptunusz egész
éjszaka megfigyelhető, hátráló mozgást végez a Vízöntő csillagképben.

*

Éppen 50 évvel ezelőtt 1968 szeptemberében a szovjet Zond-5 automatikus
holdűrhajó, teknősökkel a fedélzetén elindult, majd pár nap múlva épségben
landolt az Indiai-óceánra. A Zond-5 fedélzetén utazó négy teknős, különböző
bogarak, növényi magok és baktériumok voltak az első élőlények, melyek
eljutottak a Hold közelébe és visszatértek a Földre. A Zond űrszondák a szovjet holdprogram kisebb sikerének tekinthetők. Ezek lényegében egy ember és
orbitális modul nélkül indított Szojuz úrhajók voltak, feladatuk a Hold megkerülése és a Földre való visszatérés volt egy hasonló, de űrhajósokkal végrehajtandó repülés főpróbájaként. Bár ezt évekig letagadták és takargatták, a Szovjetunió
szinte az utolsó pillanatig lépést tartott az Apollo-programmal a Holdért való versenyfutásban. Az 1968-as szovjet Zond űrhajók repülései olyan rémületet váltottak
ki az amerikai oldalon, hogy az eredetileg 1969-re tervezett emberes holdrepülésüket
előrehozták 1968-ra. Ez azt jelentette, hogy a Holdhoz először a szovjetek küldtek
élőlényeket, amelyek épségben visszatértek a Földre. Igaz, a Zond-5 leszállása nem
egészen a szovjet terveknek megfelelően történt, mert az irányítórendszer hibája miatt
a kazahsztáni terület helyett az Indiai-óceánon kötött ki az űrkabin. Itt már várták
szovjet hajók és kihalászták, mielőtt illetéktelenek kezébe került volna. Ez persze még
mindig szerencsésebb megoldás volt, mint a Zond-4 leszállása. Utóbbi űrkabinját, a
Vizcayai-öböl felett a leérés előtt fel kellett robbantani, nehogy idegenek kaparintsák
meg az akkor teljesen titkosan kezelt szovjet holdűrhajót. A sorozat következő tagja,
a Zond-6 holdrepülése sem volt teljesen sikeres, mert a visszatért űrkabin ugyan 16
kilométerre a starthelytől, Bajkonurban földet ért, de meglehetősen összenyomódott a
túl kemény leszálláskor. Ennek ellenére néhány épségben lévő kísérleti tartályt és az
elkészített színes képeket sikerült a fel nem robbant, de összelapult kabinból kiemelni.

A Zond-5 által 90 000 kilométerről készített fotó a Földről

A Zond-5 szovjet holdűrhajó kiemelése az Indiai-óceánból,
1968. szeptember 27-én

L. H.

A Zond holdküldetések
űrhajói
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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. A megoldásokat jövő heti számunkban
közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai
1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa
Megoldás: Például BANÁN, CITROM és minden jellemzően
sárga színű növényt megjelölő szó.
A három nagy halmaz a kék, a piros és a sárga színű növények halmaza. A közöttük lévő kisebb halmazok a három alapszín páronkénti
keveréséből előálló színek halmazai: a lila, a narancssárga és a zöld.

ményes gondolkodást kívánunk!
1. fejtörő – Csonka Dávid feladványa

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa
Megoldás: A bal oldaliba.
(Ezek a számok kétszótagúak, a jobb oldaliak egyszótagúak.)
3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
Írja be meghatározott szabályt követve
a hiányzó számokat az üres helyekre!

Megoldás: 725
(nyalóka: 75, tortaszelet: 250, fagylalt: 400)

2. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa
3. fejtörő –Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?
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Egy-egy férfi utónév állítható össze valamennyi sor 4-4 betűjéből.
Melyik ráadás név olvasható össze a kimaradó betűkből?

ADATOK ÉS TÉNYEK
Adatok az atipikus munkavégzésről

Az Európai Unióban 2017-ben 43 millió ember dolgozott
részmunkaidőben, akik az összes 15–64 éves foglalkoztatott
19%-át jelentették. Az európai nők körében a részmunkaidős
munkavégzés lényegesen elterjedtebb, mint a férfiak esetében, tavaly a nők 32%-a, a férfiaknak ugyanakkor mindös�sze 9%-a dolgozott részállásban. A részmunkaidőben foglalkoztatottak egy része nem a saját elhatározásából, hanem
szükségszerűségből dolgozik így. A saját kérésre részfoglalkoztatott munkavállalók aránya az EU-ban 14% volt 2017ben, a férfiak esetében 6, a nőket illetően 24%-ot tett ki az
arány. A saját elhatározás alapján részmunkaidős dolgozók
aránya Bulgáriában a legalacsonyabb (0,9%) és Hollandiában
a legmagasabb (46%). Utóbbi országban 10 nő közül 7 választja a részidős munkavégzést. A kelet-európai tagállamok
jellemzően a rangsor második felében találhatóak meg, ahová a régi tagállamok közül a déliek kerültek be (Olaszország,
Spanyolország, Portugália, Görögország).
Az időnként vagy általában otthonról dolgozók aránya 15%
volt az EU-ban tavaly, közülük közel kétszerannyian dolgoztak esetenként otthon, mint általában. A tagállamok közül a
legkisebb arányban Romániában dolgoznak időnként vagy
rendszeresen otthonról (0,9%), a legnagyobb arányban pedig
A részmunkaidőben dolgozók aránya a 15–64 éves korosztályban, 2017

A otthonról dolgozók aránya, 2017

Hollandiában (35%). A kelet-európai tagállamok nagy
többsége, valamint – Portugália kivételével – a déli tagállamok ezt a mutatót tekintve is a rangsor második felében találhatók. A nők és a férfiak közül nagyjából
ugyanakkora arányban folytatják otthon a dolgozók a
kereső tevékenységüket. A karrierjük második felében
járó munkavállalók kissé – 4 százalékponttal – nagyobb
arányban dolgoznak időnként vagy rendszeresen otthonról, mint a 15–39 évesek (12%). Az otthon tevékenykedő önálló vállalkozók, valamint az alkalmazottak aránya (35, illetve 11%) közötti különbség viszont
sokkal számottevőbb (24 százalékpont).
Határozott idejű munkaszerződéssel a foglalkoztatottak 12%-a dolgozott 2017-ben az EU-ban. A
tagállamok közül a legmagasabb arány Spanyolországban (22%) és Lengyelországban (21%) alakult
ki, míg Romániában és Litvániában csupán a
munkavállalók 1–2%-a tevékenykedett így.
Magyarországon saját elhatározásból részmunkaidősként a foglalkoztatottak 3%-a dolgozott, míg
esetenként vagy általában otthon a dolgozók 7%-a.
Határozott idejű szerződéssel 8%-nyian voltak jelen a magyar munkaerőpiacon.
Herzog Tamás

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Kincsek a tűzből

avaly szeptemberben a Waterton
Tpusztító
Nemzeti Park is a Kanadában
tűzvész áldozatává vált. A
park területe most régészek lelőhelye, akik bennszülött táborok nyomaira bukkantak, adta hírül a CBC.
Az Albertától délre elhelyezkedő
Waterton Nemzeti Parkot jelenleg
lezárták, hiszen a katasztrófa sújtotta zóna jelenleg veszélyt jelent a turisták és a közelben élők számára. A
helyi média is csak kísérettel léphet
be a park területére, ahol több ezer
megfeketedett, elhalt fa teszi kietlenné a tájat. A pusztulás egyértelmű, a kár pedig anyagi és ökológiai
szempontból is hatalmas. A CBC
most azonban a katasztrófa pozitív
következményeit tárja fel legfrissebb
tudósításában.
Bill Perry, a Nemzeti Park munkatársa elmondta: „A park igen gazdag
flórával és faunával büszkélkedett, ezért
szörnyű látni a valaha virágzó élőhelyek
pusztulását.” Több hektárnyi terület
vált a tűz martalékává. Most, hogy
minden porig égett, újból megjelentek a régészek, hogy ásatásokba kezdjenek és felderítsék, milyen
életmódot folytattak a park területén mintegy 300 évvel ezelőtt élő
bennszülött népek.
Mozgasd a szemed,
megmondom, ki vagy!

smeretes a mondás, miszerint a
Iszerűen
szem a lélek tükre; legtöbbször egykiolvasható belőle, mit érez

az ember, mi jár a fejében. Egy új
kutatás két eredménnyel is gazdagította a szemre vonatkozó tudásunkat: az egyik újdonság, hogy kiderült, az ember személyiségére jellemző a szemmozgása, a másik pedig, hogy mesterséges intelligencia
közreműködésével sikerült a szemmozgásból következtetni a személyiség főbb alapvonásaira.
A Dél-ausztráliai Egyetem a szintén
ausztrál Flinders Egyetemmel a Stuttgarti
Egyetemmel és a Max Planck Informatikai Intézettel (Németország) közös
kutatásában a legkorszerűbb, gépeket tanító algoritmust használták
111 4
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„Azt gondoltuk, mindent tudunk a
Waterton Nemzeti Park történelméről és
az itt élt bennszülöttekről, most azonban,
hogy újra ásni kezdtünk és újabb leleteket
találtunk, az eddigi ismereteink kiegészülnek” – mondta Perry. A régész és
csapata a terület szívében kezdte az
ásatásokat. A szakemberek miután kikaparták az egyes talajrétegeket, a nagyobb darabokat egy műanyag vödörbe helyezték. A szennyeződéseket ezt
követően egy hálóra öntötték, majd a
nagyobb kődarabokat, melyek a gyakorlatlan szem számára jelentéktelennek tűnnek, gondosan becsomagolták.
Később kiderült, hogy ezek a maradványok régi kőeszközök darabjai.
Azóta felfedeztek nyílhegyeket és
lövedékeket, melyeket valószínűleg
A régészek egy nyílhegyet is találtak
(FORRÁS: PARKS CANADA)

arra, hogy bemutassák a szem mozgása és a személyiség között fennálló
kapcsolatot.
Az eredmények rámutattak, hogy az
emberek szemmozgása feltárja, hogy
az egyén barátságos-e, becsületes-e,
kíváncsi-e. A megtanított algoritmus
segítségével a mesterséges intelligencia az öt nagy személyiségjegyből négyet megbízhatóan felismer: az érzelmi stabilitás faktort, az extraverziót
(azaz a szociális nyitottságot), a barátságosságot és a lelkiismeretességet (tehát a nyitottság, más néven kulturális
faktor azonosítása nem egyértelmű).
A kutatók 42 résztvevő szemmozgását figyelték meg, amint az
emberek mindennapi feladataikat
végezték egy egyetemi kampuszon, majd elemezték a személyiségjegyeiket már jól bevált kérdőívek segítségével.
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bölényvadászat során használhattak
az őslakók. A bennszülöttek táboraihoz közel bölénycsontokat is találtak.
A leletek között üveggyöngyök is
felbukkantak, melyek a kereskedelem kibontakozásáról tanúskodnak.
A bennszülöttek feltételezhetően a
prémkereskedőkkel is kapcsolatban
álltak, ami ugyancsak a jólétre utal.
A tűz után a régészek eddig még
nem látott útvonalakat is felfedeztek a
területen, melyek akár 7000 évesek is
lehettek. Feltételezhetően kereskedelmi utakról van szó. Kevin Black Plume
elmondta, a kutatómunka minden
pontja nem csak régészeti előrelépés,
de személyes utazás is. „Különleges
érzés azokon az ösvényeken járni, ahol
egykor őseink is lépdeltek. Boldog vagyok,
hogy részese lehetek ennek a munkának.”
Black Plume a Kainai Nemzetség
tagja, aki Watertontól 60 kilométerre él. Ősei tiszteletére részt vett a
feltárásban és dohányáldozatot mutatott be. Ez egyfajta csendes, spirituális szertartás.
„Úgy érzem, a ma felderített történelmi emlékek nagy hatással lesznek a jelenkorra” – mondta Black
Plume, aki lelkesen támogatta a
kutatás ötletét, hiszen ez lenne
napjainkban az első olyan bennszülött törzs Kanada területén, melynek
teljes történelmét sikerülne feltárni.

Tobias Loetscher, a Dél-ausztráliai
Egyetem munkatársa elmondta, a
kutatás egy eddig szegényesen feltárt
területen ért el eredményt, nevezetesen
a szemmozgás és a személyiség kapcsolata területén, ezzel a társas jelzések és a
társas robotika területének kutatásában
jelent előrelépést. „Felfedezéseinkkel az
ember–gép interakció fejlesztését segítő lehetőség bontakozik ki. Az emberek mindig
a fejlett, személyre szabott szolgáltatásokat
keresik. A mai robotok és számítógépek
még nem rendelkeznek komplex szociális
készségekkel, tehát a nem-verbális jeleket
nem tudják értelmezni. Kutatásunk lehetőséget kínál, hogy fejlesszük a robotokat

„A legértékesebb tárgy, amit találtam,
egy lövedék volt. Azt azonban nem tudom, hogy bölényt vagy más állatot lőttek-e vele, mindenesetre felemelő érzés
egy ilyen ereklyét a kezemben tartani.”
1930-as évek elején a szövetségi kormány épített utat a park területén, így
a táborok jelenlétére nem derült fény. A
tűzvész után azonban eltűnt a növényzet, és a régészeknek köszönhetően felszínre bukkantak a maradványok.
Rachel Lindemann régész éppen a tábor alapköveit mutatja, majd elővesz
egy dohánnyal teli rozsdás konzervdobozt. „Éppen egy élelmiszerüzlet helyét keressük, ahol húsokat, konzerveket
és tejet árulhattak, a kávét pedig dobozokban szállíthatták” – magyarázza a
régésznő. Más helyeken cserkészkitűző és krémes tégely árulkodik a nők
és gyerekek jelenlétéről.
Lindemann azt is elmondta, hogy a
parkot háromdimenziós technológiával térképezték fel, így a légi felvételeket összehasonlítják a levéltári anyagokkal. Az idő szűkös és a munkát
szeretnék még az idei szezonban befejezni, mielőtt a talaj tápanyagtartalma
megnő, hiszen a növények megjelenése az ásatásokat is megnehezíti.
„Attól tartok, kifutunk az időből –
mondta Perry. – A növényzet néhány
helyen már megjelent, ami megnehezíti a munkánkat.” A csapat jelenleg
a kormány döntésére vár. Amen�nyiben támogatást kapnak a kutatás
folytatására, tovább ásnak.
Kondor Boglárka

Esőcsináló algák

zámos körülmény szerencsés
S
együttállására van ahhoz szükség, hogy a levegőben lévő pára víz-

cseppekké álljon össze, majd felhők
jöjjenek létre e cseppecskékből, végül eső hulljon a felhőkből. Érthető
módon különösen azokban az országokban kutatják legintenzívebben a felhőképződés mechanizmusait – és esetleges befolyásolásának
lehetőségét –, ahol nagy hiány van a
csapadékból.
Ilyen ország Izrael, ahol a Weizmann Intézet egyik légkörkémikusa, Miri Tainic és munkatársai arra
jöttek rá, hogy egy rendkívül elterjedt, egyedei méretét tekintve
ugyanakkor meglehetősen parányi alga, az Emiliania huxleyi fontos szerepet játszhat a felhők képződésében – tudósít a Science.

Egy E. huxleyi alga kokkolitokkal borított sejtjé-

és számítógépeket, úgy, hogy természetesebbekké és jobbakká váljanak az
emberek társas jelzéseinek értelmezésében” – mondta Loetscher.
A kutató azt is elmondta, hogy az
eredmények fontos hidat is jelentenek a szorosan ellenőrzött laboratóriumi kísérletek és a szemmozgások
természetes környezetben való tanulmányozása között.
„Kutatásunk a mindennapi életükben
követte és mérte az emberek vizuális viselkedését, így az egyének természetesebb válaszokat adtak, mintha a laboratóriumban
figyeltük volna meg őket. Köszönhetően a
gépi tanulással járó módszerünknek, nem
csak a személyiség szerepét elemeztük a
mindennapi szemmozgásokat illetően, de
új szemmozgás-jellegzetességeket is feltártunk, melyek a személyiségjegyeket teszik
megjósolhatóvá” – összegezte Loetscher.
(University of South Australia)

nek pásztázó elektronmikroszkópos képe

Hogy kerül az egysejtű alga a tengerből a légkörbe? – tehetnék fel
az igencsak jogosnak tűnő kérdést.
Nos, nem is maga az alga, hanem
az annak halála után széteső, meszes
vázának „pikkelyei”, a kokkolitok
repülnek fel az égbe. E mészpikkelyek nagy része az alga elpusztulása
után a tenger aljzatára süllyed, ahol
a többi mészkőtartalmú üledékkel
együtt lassan egybefüggő kőzeteket alkot. Kisebbik részük azonban
a fel-felcsapó hullámok mozgási
energiáját és a levegőben kipukkadó buborékokat meglovagolva
kijut a levegőbe, és apró méretének
és kis súlyának köszönhetően sokáig ott is marad.
A kokkolitok ugyanis csupán kéthárom mikrométer átmérőjűek, lapos, korong alakjukba pedig remekül
Élet

Az E. huxleyi burjánzása a La Manchecsatornán még az űrből is látható

bele tud kapni a legapróbb légáramlat
is. Ennek köszönhető, hogy a tengerből származó permet többi szemcséihez, például a sókristályokhoz képest
sokkal lassabban esnek vissza a vízbe.
A Tainic által vezetett kutatócsoport
mérései szerint a pikkelyek átlagosan
száz másodpercenként süllyednek egy
centimétert, ez pedig 25-ször lassabb,
mint a tengerből származó sókristályok esési sebessége. Vagyis meghökkentően sokáig az atmoszférában vitorlázhatnak, és noha kicsik, rengeteg
van belőlük. Összfelületük hatalmas
lehet ezáltal, így fontos kondenzációs
magokként szolgálhatnak a felhőket
képző páracseppecskék számára.
Amint a kutatók a Cell lapcsoporthoz tartozó iScience folyóiratban közölt tanulmányukban leírják, egy, az
algát támadó vírus fertőzése pedig
megsokszorozhatja a levegőben lévő
kokkolitok koncentrációját, ezáltal
pedig talán a felhőképződés intenzitását is. Laborvizsgálatokban az
E. huxleyi algákat megfertőzték a
vírussal. A kísérlet kiindulópontján vizük minden milliliterjében
20 millió szabadon úszó kokkolit
volt (ami egyébként is elképesztően
magas szám). Viszont a vírusfertőzés
– és a tömeges algapusztulás – hatására öt napon belül a vízi kokkolitok
száma megtriplázódott, a víz feletti
levegőben lebegő pikkelyek pedig
tízszer többen lettek.
A kutatók szerint mindez arra mutat rá, hogy alapvető összefüggés
van az óceánok vizében végbemenő
mikrobiológiai folyamatok és a légkör összehasonlíthatatlanul nagyobb
léptékű mechanizmusai között.
K. M.
és
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ÉT-ETOLÓGIA
Szerelem színkóddal

apró termetű színpompás,
Enek,gyAusztráliában
honos pintyféléa nálunk kedvtelésből tartott
zebrapintynek rejtett mentális képességei vannak. Egy, a Duke
Egyetem kutatói által végzett vizsgálat szerint a tojók az emberhez hasonlóan kategorizálnak a színfelismerésben.
A kategorizált észlelés akkor derült ki, amikor a kutatók a tojók
azon képességét vizsgálták, hogy
mennyire tudnak színárnyalatokat
megkülönböztetni. A kísérletben 26
madarat vizsgáltak, és 8 színárnyalatot használtak. Papírkorongokat
mutattak az állatoknak, amelyek
vagy egyszínűek voltak, vagy a 8
színárnyalat valamelyik párosítása szerepelt a korong két felén. Ha
olyan korongot kopogtattak a madarak, amelyen két eltérő szín volt,
akkor a korong alatt egy szem kölest
találtak. A nagyon eltérő színárnyaA Jupiter villámai

özel 40 éve, amikor a Voyager-1
K
űrszonda a Jupiter mellett repült
el, felvételeivel bebizonyította az óriásbolygó légkörében régóta feltételezett villámok jelenlétét. A villámok rádiójelei azonban nem
hasonlítottak a földi villámlásoknál tapasztaltakra. A villámokkal egyidejűen rádiójelek
keletkeznek, amelyeket a villám
„rádióantenna” módjára sugároz a térben. E szferikusnak nevezett jeleket igen nagy távolságból is érzékelni lehet. A rádiójelek egészen széles spektrumúak, GHz-es tartományig
terjednek. A magasabb frekvenciákon egyre gyengülnek,
legalábbis itt a Földön ezt tapasztaltuk.
A korábbi űrszondák (Voyager-1 és -2, Galileo, Cassini) vagy
csak vizuálisan rögzítettek a Jupiterről villámokat, vagy a detektált szferikusok csupán kHzes tartományú rádiójelek voltak
(MHz-es tartományban nem
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latokat egyértelműen elkülönítették az állatok. A kísérlet akkor vált
érdekessé, ha olyan korongokat is
bevontak, ahol az árnyalatok egyre
közelebb voltak.
Kiderült, hogy egyfajta küszöbérték működik, amelynél a madarak
már vagy piros, vagy narancsrárga
kategóriába sorolják az adott színt.
A kutatók szerint ez, hasonlóan az

emberhez, amolyan mentális huzalozásként működik. A hímek csőre színes, folyamatos átmenetet mutat a narancssárgától az élénk pirosig. Mivel
a csőrszín az állat egészségi állapotát
tükrözi, így a pintylányok gyorsabban el tudják dönteni, hogy vonzónak
tartják a hímet a csőrszín alapján, mielőtt igent mondanak az udvarlónak.
Bilkó Ágnes

találtak semmit a kitartó keresés ellenére sem). Ennyire mások volnának
hát az óriásbolygó villámai?
A Juno űrszonda mikrohullámú sugárzásmérője (MWR) nagy frekvenciatartományban rögzíti a bolygóról

érkező rádiójeleket, így sikerült köztük 377 villámot is azonosítani az első
8 átrepülés idejéből. A szferikus jelek
már MHz és GHz tartományban is
jelen voltak, pontosan úgy, ahogy a
földi villámoknál is! Feltehetően annak köszönhető a detektálásuk,
hogy a legmodernebb műszerekkel felszerelt Juno sokkal közelebb repült a villámok forrásaihoz, mint elődei, s az is hozzájárul a sikerhez, hogy olyan frekvenciatartományban keresték a
jeleket, amelyek képesek áthatolni a Jupiter ionoszféráján. A
korábbi feltételezések alapján az
ionoszféra hatására gyanakodtak, ugyanis ez jelentősen csillapíthatja a rádiójeleket. A Juno
adataiból az is kiderült, hogy a
Jupiteren a detektált villámok a
sarkvidéki területeken koncentrálódnak, s gyakorlatilag hiányoznak az egyenlítői övből,
azonban ezt a Juno antennájának elhelyezkedése és az átrepülések útvonala tökéletesen
megmagyarázza.
(Nature)
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KERESZTREJTVÉNY
Dudich Endre (1895–1971) neve fogalom a magyar állattan tudományterületén, számos úttörő kezdeményezés fűződik személyéhez. Ő is a
bogarakkal kezdte, az első világháború olasz frontján, a bombatölcsérben
is talált új fajt, a bogarat aztán róla nevezték el (vízszintes 1), de medveállatka (vízszintes 12.) is kapta a tudós nevét annak tiszteletére, hogy
kezdeményezte a folyami vizek kutatását – ekkor már főként rákokkal, azok
páncélfejlődésével foglalkozott az alsógödi Dunakutató Állomás megszervezése mellett. Különös figyelemmel vizsgálta a talajok állatvilágát: neki
köszönhető az MTA Talajzoológiai Kutatócsoportjának létrejötte, amely a
mai Zootaxonómiai Kutatócsoport elődje. Jó fejtést!
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet.
A 28-as számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk végére
a négyzetek betűi egy 200 éve született orvos nevét adják meg. A
név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését
sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A zoológusról elnevezett bogárfaj. 6. Országos
Epidemiológiai Központ, röv. 9. Tartozást visszafizet. 10. Falburkoló
lap. 12. A tudós nevét viselő medveállatka. 13. Harangszónál pihen
a gulya. 14. Futómű autóalkatrésze is lehet. 16. Ágyból kászálódik. 18.
Veszprém patakja. 19. Ide is dobják, amit meguntak! 21. Fogas végei!
22. Rovarpáncél anyaga. 23. Lapszélek! 24. Adenozin-trifoszfát, röv. 26.
Becézett, röv. 27. Imruska. 28. Dosztojevszkij elbeszélése. 31. Asztalos
simítóeszköze. 33. Bagdadban él. 35. Könyvet bújó. 37. Kossuth- és
Liszt Ferenc-díjas szoprán énekesnő, érdemes művész (Sylvia). 38.
Giuliana De ...; olasz színésznő, Vittorio Gassman partnere a Furfangos
gályarabok című filmben.

4. Állj meg, Ráró! 5. Vége a románcnak! 6. Könnyen rágható. 7. Zsírbontó emésztőnedv. 8. Az 521 méter magas Vöröskő környékéről való.
11. Elektroencefalográfia, röv. 15. Töltött sütemény, tésztáját nagyra
nyújtják. 17. Nincs szárnya, mégis leszáll! 20. Albert Einstein szülővárosa a Duna mellett. 25. ... Nurmi; sokszoros olimpiai bajnok finn
hosszútávfutó. 27. ... Newton; az egyetemes fizika nagyja. 29. Kecskeméti Labdarúgó-akadémia, röv. 30. Cserkészgyűlés jelzője. 32. Marko
...-Hannuksela; világbajnok finn birkózó (a nyúlfi páros betűiből!). 34.
Központi Statisztikai Hivatal, röv. 36. Sétálóutca szakasza!

FÜGGŐLEGES: 1. Frappáns, találó (cím, szöveg). 2. A no ellentéte
Londonban! 3. Emberforma torz szörny a skandináv mitológiában.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Degenia velebitica, Melampyrum
degenianum.

A HÓNAP KÉPE

AUGUSZTUS

Dr. Szikszay Péter (Újhartyán, drszix@upcmail.hu) – Ügynök
– című képe a 34. számunkban jelent meg az 1076. oldalon.
A kép jobb oldalán lévő elmosódott kuszaság elől átmenekül
a tekintetünk a bal oldalra. Itt sincs semmi különös, de az
legalább éles. És … néhány összeaszott barnás száracska mintha láb meg csáp lenne! Egy pici zöld gömböcske
talán valami termés, de talán rovarszem? És akkor az a kissé
fonnyadásnak indult nagy levél egy lepkeszárny? Bár oly
tökéletes a gombás lyukadás rajzolata a közepén, hogy elbizonytalanodunk… A fotós a centrumba szerkesztette ezt a
megtévesztő pöttyöt, fölé képzeletünk két kérdőjelet is írhat:
Hány pillangóba került az evolúciónak e ravasz rejtés kikísérletezése? Hogyan jöhetett létre a leleplező felvétel? (H. J.)

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten
Következő vizsgaidőpont:

2018. október 6.
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 3.
A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok
indulnak, melyekről a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Arany új szerepben
A kép-mutogató. Arany
János és a spiritizmus
címmel a Petőfi Irodalmi
Múzeum Aulájában látható
az Önarckép álarcokban című kiállítást kiegészítő tárlat, amely olyan mozzanatra hívja fel a figyelmet
Arany János költészetében,
ami kevésbé ismert a nagyközönség számára.
A XVII-XIX. századi
Európában a képmutogatás elterjedt vásári látványosság
volt, amelynek során a képmutogatók összefüggő esemény képsorait bemutatva mondtak vagy énekeltek el
egy többnyire tanulsággal záruló, moralizáló történetet.
Arany egy debreceni vásári képmutogatóval mesélteti el
a gonosz, a leányát eltaszító, majd őt halálában, asztaltáncoltatás alkalmával megidéző gróf történetét, megteremtve a folklorisztikus, népies keretet, amely tartalmazza a kor társasági divatjában működő, a halottak
megidézésének aktusát. A szeptember 9-ig látható
tárlat Arany attitűdjének azt a kettősségét járja körül
interaktív bemutatással, amely a témához fordulás
gesztusától a távolságtartás mozzanatáig feszülő ívben
ragadható meg.

Közös múlt
A magyar történelem alakulásának mindig szerves
részét képezte a kulturális sokszínűség. A Kárpát-medencében a magyarok
folyamatosan
kapcsolatban álltak más
nemzetiségekkel és nemzetekkel. Közös múltunknak voltak felemelő
és tragikus pillanatai is,
azonban az etnikumok
szerepe Magyarország
fejlődésében tagadhatat-

lan.
A Magyar Nemzeti Levéltár Kik vagyunk? Magyarországi nemzetiségek című kiállítása az együttélés dokumentumaiból válogat. A tárlókban kiállított
eredeti oklevelek, iratok, tárgyak Magyarország nemzetiségeinek történetét beszélik el a kezdetektől napjainkig. A közös múltat átélhetővé teszik a kiállításon megtekinthető rövidfilmek is. Bolgárok, görögök, horvátok, németek, románok, romák, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovének, zsidók, illetve mára eltűnt etnikumok
képviselői lépnek a látogatók elé a filmkockákon. Láthatják a róluk készült képeket, hallhatják a hangjukat, a
nyelvüket és a zenéiket.
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Kozma 70

A tárlat 2019. július 12-ig
várja az érdeklődőket.
70 éve hunyt el Kozma Lajos
világhírű építész-iparművész,
grafikus és pedagógus. Tisztelegve rendkívül sokrétű alkotói munkássága előtt, a
2018-as Kozma-emlékév keretében a Műcsarnok, az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Építészeti Múzeum és a
BKSzC Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma együttműködésében nagyszabású programsorozat indul.
A programsorozat kiemelt rendezvénye a Műcsarnokban
szeptember 5-től megrendezésre kerülő Kozma Klasszik.
A Budapesti Műhely és Kozma Lajos című kiállítás,
amely Kozma alkotói pályájának alakulását meghatározó és
hírnevét megalapozó art deco bútorokat készítő Budapesti
Műhely működését, illetve az ezzel párhuzamosan végzett
grafikusi-könyvművészi tevékenységét mutatja be.
A Kozma vezetésével 1913-tól 1919-ig működtetett Budapesti Műhely egyedülálló vállalkozás volt a múlt század eleji Magyarországon. A műhely az igényes kézműipar megtartásával a hazai art deco kiemelkedő darabjait hozta létre.
A Budapesti Műhely elsősorban bútorok kivitelezésére szakosodott, de készített és forgalmazott egyéb lakberendezési tárgyakat, lámpákat, tükröket, lakástextíliát is, melyek
mindegyikét Kozma tervezte. A rendkívül igényes megmunkálású berendezési tárgyak Kozma alkotói egyéniségét
hordozva a reneszánsz, a barokk, az angol neoklasszicizmus, illetve a biedermeier bútorkultúra elemeit a magyar
népművészet tradicionális motívumkincsével ötvözték.
A december 2-ig látható tárlat kísérőprogramjaként
több alkalommal rendeznek kreatív workshopokat a

Arc nélkül
Műcsarnok tereiben.
Nemzetközi csoportos fotókiállítás nyílt Portraits without
faces (Arc nélkül) címmel a
budapesti PH21 Galériában.
Noha a portré mint az ábrázoló média egyik legjelentősebb
műfaja egyidős a vizuális művészetek történetével, a portréábrázolást koronként változó
írott és íratlan szabályok, konvenciók és kulturális elvárások egyaránt befolyásolták. Ez alól a fotográfia sem kivétel. A portréábrázolásnak számos jellegzetes, egymástól jól
elkülöníthető formája alakult ki a médium története során.
Általános feltételezés, hogy az arc a portré szükséges eleme, noha legalább ugyanannyit képes megmutatni egy
olyan kép is, amely a megjeleníteni kívánt személy más
testrészeit, a hozzá szorosan köthető tárgyakat vagy jellemző környezetét ábrázolja. A nem arc-központú portréábrázolás az értelmezés új dimenzióit nyithatja meg. A
szeptember 1-ig látható Arc nélkül című kiállítással a
műfaj e kevésbé szokványosnak mondható megközelítésé-

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Európa egyik legritkább bogara

2016-ban országos természetvédelmi program indult, mely a kevéssé ismert vagy különösen veszélyeztetett fajok és élőhelyek minél
hatékonyabb védelmére irányul. A
titokzatos életű, igen ritka remetebogár mindkét kategóriába beletartozik, így bekerült a programban
kutatott 25 faj közé.
Identitászavar

A csillagászok meglepően erős
mágneses mezővel rendelkező,
bolygóméretű objektumot azonosítottak mintegy 20 fényévre a Földtől. Az objektumot valahová a bolygók és a barna törpék közé lehetne
besorolni és olyan meglepetéseket
hordoz, amely segíthet a világűr
egyes mágneses folyamatainak jobb
megértésében.
Altató molekulák

Az alvást a napszaki ritmuson kívül
más tényezők is szabályozzák, erre
mutat az a tény, hogy az ébren töltött idő növekedésével növekszik
az ember alvásigénye. A jelenség
hátterében feltehetőleg valamilyen
anyag vagy anyagok felhalmozódása állhat, ez a megoldás tűnik a
legegyszerűbbnek az ébren töltött
idő „mérésére”.
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A hátlapon

Bronzhátú nektármadár
A Madagaszkár szigetén széltében elterjedt énekesmadár úgyszólván minden fás élőhelyen előfordul. A malgaszi
lakosság jól ismeri és maga is
„szuimanga” névvel illeti, amely az ősi
malagasy nyelvben nektármadarat jelent. A nektármadarak (Nectariniidae)
bár színpompájukban, alkatukban és
táplálkozásukban nagyon hasonlítanak a viráglátogató kolibrikre, azokkal ellentétben nem tudnak hosszasan
szitáló mozgással tartózkodni a virág
előtt, hanem arra rátelepedve szívogatják a nektárt.
A bronzhátú nektármadár (Nectarinia
souimanga) fő tápláléka a névadó nektár,
melyet hosszú hajlott csőre és speciális
nyelve segítségével szívogat ki a virágokból. A nektár mellett tetemes men�nyiségben apró rovarokat is fogyaszt,
melyeket a fák és cserjék hajtásairól, leveleiről vagy virágjairól szedeget össze.
A háló előtt szitálva, kiszedi abból a pókot, s annak rovarzsákmányát is. Egyes
helyeken pók alkotja tápláléka zömét. A
madár maga is fontos beporzó, a csőr
körüli tollain hordja át a pollent egyik
virágról a másikra.
Fészke, mint más nektármadaraké,
felül fedett, s oldalt bejárós. Fészekalja legtöbbször mindössze két tojásból
áll, melyeken csak a tojó kotlik. A fiókák két hét alatt kelnek ki, s további
két hét szükséges kirepülésükhöz.
Ezt követően még mintegy három
hét utógondozás következik, s csak
ezután vállnak teljesen önállókká.
Hátlapunkon a Madagaszkár délnyugati részén élő alfaj (Nectarinia
souimanga apalis) hímje látható.
Kép és szöveg: Bankovics Attila
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