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SZÖVEG —
PÁCZAI TAMÁS

SOROZAT —
TERMÉSZETKÖZELBEN

„CSILLAGTÁNC”

A bécsi szennyvíztisztító modernizálása, majd a 2009-ben 
beüzemelt Budapesti Központi Szennyvíztisztító 
gyorsan éreztette hatását, 2012-ben először virágzott ki 
a Duna, szinte a teljes magyarországi szakaszon. 

Míg a tiszavirág júniusban rajzik, addig a dunavirág 
augusztus végén, szeptember elején, így jó esélyünk lesz 
megfigyelni a hónap első hetében is. Naplemente után 
kezdődik az esemény, csúcspontja – amikor egyszerre 
több millió rovar járja násztáncát a folyó felett – 9 óra 
körül van.

Potyó Imre természetfotós és az MTA Talajtani és 
Agrokémiai Intézet tudományos munkatársa, az elmúlt 
években a dunavirág életét kutatta, több helyen 
fényképezte rajzásukat. Itt látható, „Csillagtánc” c. 

képét hazai és nemzetközi pályázatokon díjazták, 
nemrég a londoni The Royal Society (Királyi Természet-
tudományos Társaság) fotópályázatának fődíját hozta el 
az alkotás. Potyó a Rába egyik csendes kanyarulatában 
fényképezte a rajzást, térdig vízben gázolva, állványról, 
dupla expozícióval: előbb a kamerától 1–2 méteres 
távolságban repülő kérészekre fókuszált, vakuval 
kimerevítve a mozgó állatokat, majd az élességet 
az égre állítva, több másodperces idővel a csillagos 
eget exponálta a képkockára, így élethűen visszaadta 
azt a hangulatot, amit szabad szemmel immár mi is 
átélhetünk a nyár végi Duna partján. 

Potyó Imre képeit a Magyar Természetfotósok 
Szövetsége honlapján (naturart.hu) nézhetjük meg.  

A dunavirág a kérészek rendjébe tartozó rovar, csakúgy, mint a jóval 
ismertebb tiszavirág. Csak tiszta, oxigéndús vízben tud kifejlődni, és 

bár korábban országszerte gyakori állat volt, a vízszennyezések miatt 
mintegy 40 évig nem rajzott a Dunán, populációi visszaszorultak 

a megmaradt tisztább víztestekre, pl. Rába, Répce, Felső-Tisza. 
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„DANI ESZTER LELKIPÁSZTOR  
ÉS LAKATOS GÁBOR GONDNOK. 
ŐK KETTEN A SZELLEMI, LELKI 
ÉS GAZDASÁGI VEZETŐI 
ANNAK A KÖZÖSSÉGNEK, 
AHOVÁ 28 ÉVE TARTOZOM. 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÜK, 
EGYMÁSRA ÉS MÁSOKRA 
FIGYELÉSÜK NEKEM IS PÉLDA. 
TALÁN AZÉRT, MERT »FELFELÉ« 
IS FIGYELNEK.”

BALOG ZOLTÁN




