
Természetismeret felvételi a hat 

évfolyamos gimnáziumba 

 A természetismeret tantárgyat tapasztalataink szerint a 

különböző iskolákban más és más tanmenet alapján tanítják, 

ezért az esélyegyenlőség miatt a szóbeli felvételin az alábbi 

12 szöveg valamelyikét kapja a vizsgázó, a szöveg alapján kap 

kérdéseket, amivel az olvasottak megértését, a felelő 

gondolkodását mérjük.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTTHONA A HOLTFA 

 

 

A havasi cincér leginkább bükkösökben él, általában 300 és 2000 méter közötti tengerszint 

feletti magasságban (minél délebbre megyünk, annál magasabban, a bükk elterjedésének 

megfelelően). Más erdőtársulásokban sokkal ritkább, és azokban leginkább akkor fordul elő, ha 

elegyesen bükk is található bennük. Lárvája azért a bükkön kívül más fafajok fáját is fogyasztja. 

Magyarországon főleg a Dunántúli- és az Északi-középhegységben, valamint a Mecsekben 

honos. Megtalálható a Dunántúli-dombság magasabb, csapadékosabb részein is.  

A nőstény a tojócsövén és a fején lévő érzékszőrökkel választja ki a peterakásra alkalmas 

helyet, mely általában egy keskeny hasadék az elhalt fatörzs kéregtelen részén. A kikelő lárvák 

beljebb vonulnak, és 4–10 centiméter mélyen rágják járataikat. Fejlődésük 2-3 évig tart az 

időjárástól és a tápanyagtartalomtól függően. Az utolsó ősszel közelebb jönnek a felszínhez, ott 

áttelelnek, majd tavasszal és nyár elején bábkamrát és kivezető alagutat készítenek, melyet a 

kirepülésükig elfalaznak. A bogarak június végén, július elején kelnek ki. 

A kirepült bogarak életéből már csak néhány hét van hátra. A hímek előbb jelennek meg, mint 

a nőstények, és a tenyészhelynek alkalmas fákon kis területet foglalnak maguknak. 

Territóriumukat hevesen „csápolva” védik a vetélytársaktól és más betolakodóktól (a 

merészebbek még a közeledő embert is próbálják fenyegetni). A nőstényeket természetesen a 

közelükbe engedik. Párzás után a hímek nagyon hamar elpusztulnak, de a nőstények sem sokkal 

élik túl a peterakást. 

A havasi cincérek leginkább az olyan álló, részben vagy egészen elhalt fatörzseket kedvelik, 

amelyek legalább 20 centiméter átmérőjűek. Az igazán alkalmas holt törzsek akár tíz évig is 

otthont adhatnak a havasi cincérek generációinak.  

Olaszországi vizsgálatok kiderítették: a fa átmérője és tömege mellett más tényezőknek is 

szerepe van abban, hogy azt mennyi havasi cincér látogatja. A bogarak előnyben részesítik 

azokat a fákat, amelyeknek a távolsága a legközelebbi hasonló fáktól 300 méternél nem több. 

Ez érthető, hiszen bár a havasi cincér tud repülni, az általa megtett táv legfeljebb nagyjából 

másfél kilométer (de többnyire jóval kevesebb).  

Ha a lombkorona teljesen zárt, a havasi cincérek az egyébként ideális gazdafákba sem fognak 

petézni. A lárvák fejlődéséhez ugyanis az szükséges, hogy a törzset naponta legalább néhány 

órán át alapos napsütés érje.  

Magyarországon a havasi cincér a számára alkalmas helyeken – amelyekből egyelőre elég sok 

van – nem ritka, sőt néha csapatosan figyelhető meg. Európa más részein azonban sokkal 

rosszabb a helyzet. Ausztriában a faj megfigyeléseinek száma az 1980-as évek óta 80 

százalékkal csökkent. A havasi cincér egyedszám-csökkenésének legfőbb oka az olyan 

erdőművelés, amely eltávolítja az idős, beteg, részben vagy egészen elhalt fákat, ennek során a 

faállomány sűrű, egykorú, homogén, árnyékolt lesz; vagy a bükk helyére gyorsan növő 

fenyőket és más fákat ültetnek. Közvetlen veszélyt jelent, ha a kivágott fákat túl sokáig az 

erdőszélen hagyják, hiszen a nagy átmérőjű, tömeges holt faanyag erősen csábítja a peterakó 

nőstényeket. Sajnos, bármennyire melegkedvelő a havasi cincér, az éghajlatváltozás is kárára 

van. 

 

Az Élet és tudomány cikke nyomán (2019. 09.26.) 



 

Nőstény havasi cincér  (FARKAS MAGDOLNA FELVÉTELE) 
 

 

A más bogarakéhoz képest nagy méretű kirepülőnyílások, előtérben egy hím egyeddel 

(VARGA SZABOLCS FELVÉTELE) 

 

 

A tűző napon álló farakás halálos csapda a havasi cincér számára 

(MERKL OTTÓ FELVÉTELE) 
 



 

SZABADON ENGEDTEK EGY MENTETT HÓDOT KISMAROSNÁL  

– ÍGY ÉLHET EZUTÁN 

 

 

Az eurázsiai vagy közönséges hód a legtöbb rágcsálónál termetesebb, viszonylag kis fejét 

sűrű, sötétbarna szőrzet borítja, teste zömök. Bundája – miként a többnyire vízben élő emlősöké 

általában – kétféle szőrből áll: a tömött, rövid pehelyszőrök hőszigetelő, a hosszabb fedőszőrök 

védő- és álcázó réteget alkotnak. Lábai rövidek, és mind a mellsőkön, mind a hátsókon öt – erős 

karomban végződő – ujj van. A hátsó lábak az erőteljesebbek. Érdekesen alakult a hátsó lábak 

második ujja: kettős karom van rajta. Az állat ezt az ujját „kaparóként" szőrzete tisztítására 

használja.  

Növényevők, étrendjük az adott idényben rendelkezésre álló táplálék szerint változik. Ősszel, 

télen a lombhullató fák kérgét és gallyait rágcsálják, tavasszal meg nyáron általában rákapnak 

a levelekre, lágyszárúak gyökereire és zsenge hajtásaira – kedvenc csemegéjük a tavirózsa. 

Egyaránt szívesen fogyasztják a nyár-, a fűz- és az égerfa kérgét. A fás táplálékot ugyanazzal a 

módszerrel szerzik be, ahogy az építőanyagként használt rönköket döntik ki – alsó 

metszőfogaikkal elfarigcsálják a törzseket, fölső fogsorukat emelőként alkalmazzák. Ezek a 

tekintélyes méretű vésők gyorsan kopnak, de folyamatosan utána nőnek.  

A hódok mindig vízközelben – rendszerint patakok és kisebb tavak mellett – tanyáznak. Az 

európai hód –kanadai rokonával ellentétben – nem épít hódvárakat és gátakat is csak ritkán 

emel, vackát inkább a partfalban ássa ki. Az akár tizenegy méteres hosszúságot is elérő 

folyosórendszer bejárata a vízből nyílik. A lakóüreg átmérője 50-80 centiméteres. Itt 5-8 állat, 

az egy életre párba állt szülőpár, valamint a kicsinyeik élnek. A család tagjai végbélmirigyeik 

illatanyagával megjelölik felségterületüket. Figyelmeztetésként farkukkal paskolják a vizet, és 

különféle hangjelzéseket is adnak. Vándorlásra táplálékszűke esetén kerülhet sor. 

Rágcsálókhoz képest szokatlanul kevéssé szaporák – évente mindössze egyetlen almot vetnek. 

Január-februárban párzanak, ezt 100-110 napos vemhesség követi. Bár egy alom akár kilenc 

kölyökből is állhat, gyakoribb a négyes-ötös létszám. A kicsinyek nyitott szemmel jönnek 

világra. Testüket szőr borítja, néhány órán belül úszni is tudnak. Bár három hónapos korukig 

szopnak, néhány hetesen már szilárd táplálékot is magukhoz vesznek. Az előző alomból való 

testvéreik segédkeznek az élelemgyűjtésben, utóbbiak jellemzően csak a rá következő évi 

utódok születésekor hagyják el a családi közösséget. Az európai hód akár 15-17 évig is élhet. 

Magyarország hódállománya a 19. század közepére a vadászat miatt kipusztult, de a 20. század 

utolsó évtizedében az ausztriai és magyar WWF együttműködésének eredményeképpen 

megkezdődött a visszatelepítése. 1996 óta a Duna-Dráva és a Fertő–Hanság Nemzeti Park 

területén, illetve a Tisza középső- és felső folyásánál, 2006 őszén pedig Hódmezővásárhelyen 

történt telepítés. 2004 óta minden szabadon engedett példányt nyomkövető rendszerrel 

szerelnek fel. 2013-ra populációja már meghaladta az 1000-et. Magyarországon 1988 óta 

védett, eszmei értéke 50 000 forint. 

 

 

A Háziállat Magazin 2018. december 12-i cikke https://www.haziallat.hu/kisemlos/kisemlos-fajok/casrtor-hod-

elete/4811/ , a https://www.tiszatoelovilaga.hu/hod/ és az http://www.erdekesvilag.hu/aranyos-fotovalogatas-a-

hodok-vilagnapja-alkalmabol/alapján 
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Szabadon engedtek egy mentett hódot Kismarosnál 2018. november  

(MTI Fotó: Kovács Attila) 

 

 

 

https://www.tiszatoelovilaga.hu/hod/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fotó forrása:  

http://www.erdekesvilag.hu/aranyos-fotovalogatas-a-hodok-vilagnapja-alkalmabol/ 
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SZÚRÓS GOMBÓC A KERT VÉGÉBEN 

 

 
A sünalakúak rendjébe tartozó, zömök testű, rövidke, de erőteljes végtagokkal rendelkező 

keleti sün testhossza a 35 centimétert is elérheti, testtömege pedig – a telelést megelőzően – az 

1500 grammot is meghaladhatja. Tüskebundájában bízva, óriási magabiztossággal és zajjal 

keres magának táplálékot az élőhelyén, legyen az a kert vége, egy városi park vagy egy ritkás 

erdőszél. Módosult szőrszálakból kialakult, felnőtt egyedeknél tízezernél is több tüskéből álló 

„bundája” hatékony védelmet biztosít a legtöbb ragadozóval szemben. Főleg úgy, hogy erős 

bőrizomzatának köszönhetően gyakorlatilag gömb alakúra képes összegömbölyödni veszély 

esetén. Sajnos a közutakon is így próbál védekezni. Nem szalad el, ha gépkocsi közeledik. Ezért 

is különösen fontos, hogy óvatosan vezessünk az este beálltát követően, mert lassítani, illetve 

kitérni jóval célravezetőbb és bölcsebb, mint e rokonszenves jószág karakterisztikus 

viselkedésének megváltozásában reménykedni. 

Érdekesség, hogy a tüskeszínezet egyedenként változó bélyeg. A keleti sün dús aljnövényzetű, 

ritkás erdőségekben, cserjésekben, települések környékén, városi parkokban, nagyobb 

kertekben él – Magyarországon elterjedt faj. Vackát fák gyökerei között, kő- és rőzsehalmok, 

valamint farakások alatt készíti. A keleti sün évente rendszerint egy alkalommal (korán érkező 

tavasz esetén kétszer), átlagosan 5-7 utódot hoz világra. A sünparányok fehéres színű, puha 

tüskékkel és vakon születnek. Szemeik kéthetes korukban nyílnak ki, tüskebundájuk 

kifejlődéséhez pedig kb. 30 napra van szükség, a kicsik kéthónapos korukig maradnak az 

anyjukkal, ezt követően megkezdik önálló életüket, és egy kis mázlival akár a 12 éves kort is 

megérhetik. 

A párzási időszakot leszámítva magányosan élő állatok fészkükben töltik a nappalt, s csak a 

szürkület beálltát követően kerekednek fel, hogy harapnivalót találjanak. Táplálékállataik 

között a földigiliszták, a csigák és a rovarok foglalják el a legelőkelőbb helyeket, de a kisebb 

termetű gerinceseket (különböző békák, gyíkok, madárfiókák) sem vetik meg. Az őszi 

testtömeg-gyarapítás periódusában gyümölcsöket és alkalmanként döghúst is fogyasztanak. 

Amikor a középhőmérséklet tartósan 8 °C alatt marad, a keleti sün megszakítás nélküli, több 

hónapos téli álomba merül. A telelő sünegyedek testhőmérséklete 5 °C-ra süllyed, „automata 

termosztátjuk” pedig működésbe lép. Zsírtartalékaik felhasználásával belső 

szabályozórendszerük gondoskodik a hőmérséklet kiegyenlítetten alacsony szinten tartásáról, 

illetve a fagyásveszély elkerüléséről. A várva várt tavaszi ébredés akkor következik be, amikor 

a levegő hőmérséklete már elérte a 15 °C-ot. 

 

A https://www.turistamagazin.hu/hir/szuros-gomboc-a-kert-vegeben-keleti-sun alapján 

https://www.turistamagazin.hu/hir/szuros-gomboc-a-kert-vegeben-keleti-sun


 
 

 

 

 
 

 



A részleges holdfogyatkozás, avagy milyen alakú a Föld? 

 

A nyár derekán, július 16-án este részleges holdfogyatkozást figyelhettünk meg. Bár a 

jelenség az ország nagyobbik részében felhőktől alig zavartan zajlott, nem övezte túl nagy 

figyelem. Annak fényében, hogy a teljes holdfogyatkozás sokkal látványosabb, mint a 

részleges, az elmaradt érdeklődés nem feltétlenül meglepő, ám némi magyarázat után 

remélhetőleg sokan gondolják majd úgy, hogy a legközelebbi részleges fogyatkozást 

semmiképp sem hagyhatják ki... 

A holdfogyatkozásnak négy különböző típusa létezik, attól függően, hogy égi kísérőnk a Föld 

árnyékkúpját hol metszi 29,5 napos pálya menti mozgása során. A legtöbb esetben persze 

elkerüli azt – ekkor látunk mi, földi szemlélők teliholdat. De átlagosan évente két-három 

alkalommal a Föld árnyékkúpja és a telihold egymásra talál. 

Előfordulhat, hogy a Hold csak a félárnyékos részt érinti, ezt nevezzük részleges félárnyékos 

fogyatkozásnak. Ez a jelenség viszont szinte észrevehetetlen. 

Ha a Hold teljes terjedelmével áthalad a félárnyékos részen, de a teljes árnyék határát nem 

érinti, az a „teljes penumbrális fogyatkozás”. Ilyenkor égi kísérőnk egyik fele világosabbnak 

mutatkozik, a másik sötétebbnek. 

A leglátványosabbnak tartott események a teljes holdfogyatkozások, melyek során a Hold 

először a félárnyék, majd a teljes árnyék határán is áthaladva halvány, derengő, vörös 

korongként 1-2 órát tölt az umbrában, vagyis a Föld teljes árnyékában. Ekkor a Hold bármely 

Föld felőli pontján állva a teljes napfogyatkozás csodálatos látványában lehet részünk! 

Vannak olyan esetek is, amikor a Hold áthalad ugyan a félárnyékos részen, de csak részben 

jut el a teljes árnyékba. Ez a jelenség a részleges holdfogyatkozás, ami a fotográfia 

szempontjából nagyon érdekes tud lenni – mégpedig egy egészen szokatlan, a 

fogyatkozásoktól igencsak független dolog miatt. 

Ha részleges holdfogyatkozást figyelünk, tapasztaljuk, hogy a körív alakú Föld-árnyék 

belemélyed, majd mielőtt teljesen elnyelné kísérőnket, visszahúzódik a Hold-korongról. Ha 

ekkor fényképfelvételeket készítünk és a köríves árnyékperem mentén későbbi utómunkával 

összeillesztjük őket, a Föld vetületének jókora részét kapjuk meg. 

A végső képet szemlélve agyunkat már nem is lehet becsapni: szemünk az árnyékkorong 

hiányzó részét akarva-akaratlan körré egészíti ki, ami nem más, mint közel gömbölyű 

Földünk a Holdra mint mozgó vetítővászonra rajzolt képe. 

(A Földgömb, 2019. szeptember 30.) 

  



A Magas-Tátra Virágoskertje 

 

A Magas-Tátra központi részén, a 2655 méteres Gerlahfalvi-csúcs alatt húzódik a Felkai-

völgy, ami a Kárpát-medencei hegymászás és turistaélet egyik kiindulópontja volt. A völgy 

középső részén áll a Sziléziai-ház, a tátrai túrák fontos kezdőpontja. A Sziléziai-háztól nem 

messze, 1820–1840 m tengerszint feletti magasságban találjuk a Kárpátok egyik 

legfajgazdagabb és botanikai szempontból legértékesebb részét, a Virágoskertet 

A hely neve gazdag növénytakarójára utal, melyre már a Tátra első kutatói is felhívták a 

figyelmet. Frölich Dávid, a Magas-Tátra csúcsainak első meghódítója 1644-ben Würzgarten 

(Fűszerkert) néven említi. A szlovák neve egykor Zahradka (Kertecske) volt, a Kvetnica 

(Virágoskert) elnevezést csupán a 20. század elejétől használják. A Virágoskert leghíresebb 

kutatója a svéd Göran Wahlenberg volt, aki 1813-ban járt a területen, és az 1814-ben 

Göttingenben megjelent Flora Carpathorum Principalium című művében írta le a Kárpátok és 

azon belül a Tátra növényvilágát. 

Ma mintegy 150 virágos növényfaj ismert a Virágoskertből, közöttük olyan ritkaságok, mint a 

bennszülött tátrai fülfű, a tátrai harangvirág, a tátrai szarkaláb, az évelő gyásztárnics vagy a 

gleccserszéli boglárka. 

Július végén óriási tömegben nyílik az osztrák zergevirág és a kígyógyökerű keserűfű, sárgába 

és rózsaszínbe borítva a völgy talpát. Ez a fajgazdagság különösen figyelemreméltó, hiszen 

egy viszonylag kis területről van szó. Magyarázatul a környék geológiai viszonyai szolgálnak, 

hiszen kristályos és mésztartalmú hordalék egyaránt lerakódik a völgyben, ami lehetővé teszi 

egészen ellentétes karakterű növények megtelepedését. 

A Virágoskert azok közé a kevés természetes élőhelyeink közé tartozik, amikről viszonylag 

hiteles ábrázolással rendelkezünk már a 19. század közepéről. Ám különösen érdekes, hogy 

feltűnő különbség mutatkozik a völgyet borító növényzet mennyiségében.  

A különbségekre kézenfekvő magyarázat lehet a klíma megváltozása a 19. század közepe óta. 

Akkoriban – korabeli részletes térképek tanúsága szerint is – még többfelé lehetett nagyobb 

firnfoltokat (jókora, átnyaraló csonthómezőket) és talán mikrogleccsereket is megfigyelni a 

Magas-Tátrában. Az elmúlt 150 évben viszont a melegedéssel végbement talajosodási 

folyamatok és a növényzet helyi vándorlása lehetővé tették a törmeléklejtők és hegyoldalak 

benövényesedését. 

A klímaváltozás hatásait bemutató munkák gyakran ábrázolják az Alpok gleccsereinek 

visszahúzódását, a Kárpátokban viszont (gleccserek hiányában) csak a növényzet 

mennyiségéből következtethetünk a lezajlott változásokra. Ám kevés ilyen jellegű 

dokumentummal rendelkezünk, a Virágoskert-környezet lehet az egyik közülük. 

(A Földgömb, 2019. május 29.) 

  



Lábnyomok a múltból - Komlosaurus 

 

Az őslénytanban az egyik legnagyobb rejtély, amikor egy élőlénynek csak a nyomait 

ismerjük, és szeretnénk megfejteni, hogy milyen állat vagy akár növény hagyta azokat hátra. 

Magyarországon ezek közül a legizgalmasabbak a Komlosaurus carbonis névre keresztelt, 

korai dinoszaurusz lábnyomai, melyek a 2019-es évben elnyerték az Év Ősmaradványa címet. 

Micsoda szenzáció lenne, ha egyszer a csontjai is előkerülnének...! 

A gerinces állatok lábnyomfosszíliái legalább olyan idősek, mint első hátrahagyóik, a 

Tetrapodák – a halakat kivéve az összes gerinces – csontjai. Sőt, egy néhány évvel ezelőtti 

lengyelországi felfedezést követően kifejezetten nagy, 10–20 cm-es lábnyomok révén tudták 

mintegy 8–10 millió évvel korábbra, kb. 380 millió évre tenni az első négylábú állatok 

megjelenését és szárazföldre való kilépését. 

A későbbi korokból a lábnyomfosszíliák már gyakoribbá válnak, különösen a paleozoikum 

végi (perm) és a mezozoikum eleji (triász) üledékes kőzetekben, amelyekből bizonyos 

területeken, például a mai Nyugat-Európában rendkívül változatos alakú, de alapvetően még 

kicsi és közepes méretű, négy lábon járó állatok nyomai kerültek elő. A triász időszaki 

nyomok között lehetnek a legkorábbi dinoszauruszok lépéslenyomatai is – ám szinte 

lehetetlen csupán a nyomok alapján elkülöníteni őket közvetlen elődeikétől. Az első biztos 

dinoszaurusz-lábnyomok a triász legvégéről és a jura időszak legelejéről származnak, melyek 

között ott vannak a Mecsekből ismert kora jura Komlosaurus nyomai is! 

A dinoszauruszok fejlődéstörténetének e korai szakaszát – lábnyomok tekintetében – 

legjobban talán az Egyesült Államok keleti részén található Newark-medence rendkívül 

gazdag lábnyomegyüttesei képviselik, melyek egy része korban teljesen megegyezik a mi 

közel 200 millió éves mecseki lábnyomainkkal. 

Sőt, nemcsak a kort illetően szoros a kapcsolat: e két terület akkoriban térben is sokkal 

közelebb volt egymáshoz, mint manapság! 

Az Atlanti-óceán gyakorlatilag még nem létezett, és időről időre szárazföldi kapcsolat is 

lehetett a mai Észak-Amerika és Európa szigetvilága között. A Mecsek vidéke pedig az akkori 

európai kontinens déli peremén, a maihoz képest délebbre és valamivel nyugatabbra 

helyezkedett el. 

(A Földgömb, 2019. május 29.) 

  



Egy elfeledett ősmocsár – a balatoni Nagy-Berek 

 

A Marcali-hát, valamint a Külső- és Belső-Somogy övezte Nagy-Berek a Balaton délnyugati 

partvidékéhez simul. Földtörténeti értelemben fiatal táj, hiszen a Balaton medencerendszere 

sem épp ősi vízgyűjtő. Ahhoz, hogy nagyobb vízfelületre leljünk, mindössze 15–17 ezer évet 

kell visszamennünk az időben, de az egységes víztükör létrejötte csak néhány ezer évvel 

ezelőttre tehető. 

A nagy tóra rácsodálkozó első szerencséseket hasonló Balaton-kép fogadta, mint amilyet a 

nem oly távoli múlt emberei a 19. század végéig láthattak (bár persze a vízszintingadozások 

és a változó klíma folyamatosan alakították a környezetet). 

Az akkori és a mai tóalak között azonban volt egy jókora különbség! A legszembetűnőbb 

eltérés a főként a déli területekbe beöblösödő mocsaras-vizenyős területek – a berkek – 

sokasága. A maradványában ma Nagy-Bereknek nevezett rész közülük is az egyik 

legnagyobb volt, teljes kiterjedése a mai Balatonszemestől Balatonkeresztúrig húzódott, dél 

felé pedig egészen Marcali vonaláig is elért. 

A Nagy-Berek kialakulásában oroszlánrészt vállaltak az erős, északias szelek, amelyek a 

Tapolcai-medence felől vadul csapnak le a térségre. A kialakult egységes víztest szél által 

felkorbácsolt hullámzása a déli part mentén, azzal párhuzamosan futó hordaléksáncokat, 

turzássávokat hozott létre. Bárki megtapasztalhatja ezt ma is: ha a déli partról kiindulva észak 

felé lábalunk a vízbe, egy kisebb vízmélyülés után elkezd csökkenni a mélység, majd ismét 

mélyebb lesz a víz. A legmagasabbra épülő homokhátak – vízfelszín fölé érő 

rekesztőturzásként – leválasztották a Nagy-Bereket a tóról, és egy hosszanti, ma már beépült 

vonulatot hoztak létre, melyet a helyi népnyelv nemes egyszerűséggel „Köskönynek” nevezett 

el. Mögötte egy hatalmas, jórészt háborítatlan vadvízi élettér alakult ki – és maradt fenn a 19. 

század derekáig. 

(A Földgömb, 2019. április 28.) 

  



Északi helyezkedés – sarkvidéki erőtér 

 

Az elkövetkezendő évtizedekben az Arktisz bolygónk igen fontos geopolitikai-gazdasági 

hadszínterévé válhat, ennek lehetőségét pedig a változó éghajlat teremti meg. A felmelegedés 

következtében csökkenő tengeri jégkiterjedés új haszonszerzési és hatalmi csábítást jelent: a 

tengereken újabb kereskedelmi utak és halászvizek nyílnak meg, eddig elzárt 

energiahordozókhoz és más ásványkincsekhez férhetünk hozzá, egyre jövedelmezőbb az 

északi turizmus – vagyis óriási mértékben felértékelődik az északi jégvilág maradványa 

A sokak által „Új-Eldorádónak” tekintett Arktiszon beindult helyezkedés azonban máris 

számtalan jogi és környezeti problémát vet fel, ráadásul maga a területmeghatározás sem 

egyértelmű. Pontosabban: ahány szándék, annyi lehatárolás… Mert meghúzhatjuk a 

sarkvidéki határt az északi sarkkör mentén vagy az északi erdőhatárnál, köthetjük az évi 

középhőmérséklethez is, de az igazi északi helyezkedés helyszíne a Jeges-óceán. 

Bár a 20. sz. első évtizedeire lezajlott az ottani szárazföldek fölötti osztozkodás (például 

Kanada és Oroszország is megszállta a tőle északra fekvő szigeteket), de a tengeri területek 

fennhatósága nem volt kulcskérdés. 

Akkoriban úgy tűnt, hogy az Északnyugati- és az Északkeleti-átjáró sem tekinthető komoly 

útvonalnak az Atlanti- és a Csendes-óceán között – épp a tengeri jégborítás miatt. E jég 

azonban napjainkra rendkívül erős zsugorodásnak indult, ami alapvetően új feltételeket 

teremtett – elsősorban az eurázsiai partoktól északra fekvő, kevesebb szigettel tarkított jeges-

óceáni vidéken. 

A tengeri jégborítás visszahúzódása érezhetően fokozza a versengést a határos országok 

között. Kanada, Dánia (Grönland), Norvégia, az Egyesült Államok és Oroszország is vágyik a 

sarkvidéki tengerek gazdaságilag legkecsegtetőbb részeire. 

Az igényeket az ENSZ-hez nyújtják be, de mindeközben helyi katonai erejüket is bővítik. 

Dánia például 2012-ben létrehozta a maga északi-sarki katonai parancsnokságát, Kanada 

kormánya pedig még 2006-ban hirdette meg az „északi szuverenitás” programját, amelynek 

részeként 3,5 milliárddal növelte hadserege éves költségvetését, kimondottan a sarkvidéki 

területek feletti ellenőrzés érdekében. 

(A Földgömb, 2018. október 30.) 

  



Csörsz-kereső 

 

A Kárpát-medencében egy hatalmas kiterjedésű, ókori védműrendszer veszi körül az Alföldet. 

A 1260 km-esre becsült Csörsz-ároksorozat hosszát tekintve a kínai nagy fal 8000 kilométere 

mellett sem törpül el, ám maradványai leginkább azok számára érdekesek, akiknek egy mezőn 

állva jelent valamit az, hogy a jól kivehető kis árkot több mint 1600 évvel ezelőtt ásták... 

Csörsz-ároknak szűkebb értelemben az Alföld északi peremén található, földből készült 

védműveket nevezik. A keleti oldalon inkább Ördög-ároknak hívják, de ismert még az Ördög-

barázda, Ördög út, Avar-árok, Hun-árok, Attila útja, Tündérek úja, Kabos-barázda, Római 

vagy Régi sánc elnevezés is. Az Alföld hatalmas, sík vidékét övezve három országot is érint 

(Magyarország, Románia és Szerbia). 

A mai egyveretű és egybefüggő, mezőgazdaságilag művelt alföldi tájon talán kevésbé tűnik 

indokoltnak, hogy egy több száz kilométeres, megszakítás nélküli „egybesánc” helyett 

rövidebb-hosszabb szakaszok, esetenként egymással párhuzamosan 5-10 km-re két-

háromszoros sáncrendszerrészek váltják egymást. Ám, ha belegondolunk, hogy még kétszáz 

éve is, a folyószabályozások előtt az Alföld hatalmas területei a Tisza és mellékfolyói 

árterületét képezték, míg máshol lápok, mocsarak terpeszkedtek: így már sokkal inkább 

érthető és indokolt lehet a másfél évezreddel korábbi vonalvezetés. 

Hiszen igazán csak ott volt szükség védművekre, ahol a sztyeppvidék szabadon átlovagolható, 

áthatolható, és persze a rendszer kiépítését még az akkori gazdasági-politikai viszonyok is 

befolyásolták. 

Pulszky Ferenc Régészeti emlékek az Alföldön című munkájában így ír az árokrendszerről: 

„A nép az oly nagy munkákat, melyek emberi erőt meghaladni látszanak, mindenütt vagy a 

rómaiaknak, vagy mesés óriásoknak, vagy az ördögnek szokta tulajdonítani s ezekhez fűzi 

mondáit.” Az alföldi árokrendszer kiépítése a késő római korhoz, a szarmatákhoz kötődik, 

akik a Kr. u. 1. században a római Pannónia provincia kiépülésének idejében érkeztek az 

Alföldre. Majdnem négyszáz évig éltek Pannóniától keletre és a római Dáciától nyugatra, s 

fontos választószerep hárult rájuk: a Római Birodalom és a keletről egyre nagyobb nyomást 

jelentő barbár törzsek területei közé ékelődtek. A védműrendszer alapvetően az ő 

szállásterületüket szegélyezi, mégpedig úgy, hogy nyugati irányban, a rómaiak felé nem 

futnak árkok-sáncok, csak „kifelé”, az északi és keleti germán törzsek irányába. 

A római támogatás, irányítás, együttműködés világos. Egyes szakaszok mérnöki precizitása 

mindenképpen a rómaiak műszaki részvételét igényelte. 

(A Földgömb, 2019. szeptember 30.) 

  



Egy bankkártyányi műanyagot eszünk meg hetente 

 

A WWF és partnerei frissen publikált tanulmánya szerint átlagosan körülbelül 5 gramm 

műanyagot fogyasztunk hetente, ami egy bankkártya súlyának felel meg. 

A mikroműanyagok emberi egészségre gyakorolt hatásáról még nem sokat tudunk, a WWF 

szerint azonban a természet és saját védelmünk érdekében meg kell állítani a 

műanyagáradatot. 

A WWF, az ausztráliai Newcastle-i Egyetem és a Dalberg fejlesztési tanácsadó közös 

elemzése azt vizsgálta, hogy a természetbe kikerült műanyagokból mennyi kerül be az 

emberek szervezetébe. A jelentés riasztó adatokat közöl: ételeinkkel és italainkkal átlagosan 

nem kevesebb, mint 2000 apró műanyagdarabot fogyasztunk el minden héten. Ez havonta 

körülbelül 21, éves szinten pedig több mint 250 gramm műanyagot jelent. 

"Bár saját szemünkkel látjuk, hogy a műanyagszennyezés milyen problémákat okoz az 

élővilágban - tengeri és édesvízi állatok akadnak bele vagy fogyasztják el akár a nagyobb 

darabokat is, valamint elárasztják az élőhelyeiket -, azt eddig nem tudtuk, hogy ránk, 

emberekre hogyan hat a természetbe kijutó műanyag" - mondta Antal Alexa, a WWF 

Magyarország kommunikációs vezetője. Az elemzés - melynek alapjául több mint 50 

különböző tanulmány szolgált - most feltárja, hogy mi mennyit fogyasztunk el belőle 

mikroműanyag formájában, és fontos lépés lehet annak megértésében, hogy a szervezetbe 

kerülve milyen hatásai lehetnek. 

A jelentés szerint a mikroműanyagok elsősorban az ivóvízből kerülnek a szervezetünkbe - 

ebbe beletartozik a palackozott víz is. A szennyezettség azonban régiónként változik: az 

Egyesült Államok és India vizeiben például kétszer annyi műanyag található, mint Európában 

vagy Indonéziában. Az is kiderült, hogy az ételek és italok közül a legtöbb mikroműanyagot a 

tengeri gerinctelenek - például a kagylók és rákok -, a sör és a só tartalmazza. 

A műanyagszennyezésnek ráadásul gazdasági következményei is vannak: az ENSZ 

Környezetvédelmi Programja (UNEP) ezt évi 8 milliárd dollárra becsüli. 

A mikroműanyagok potenciális egészségügyi kockázataival már számos kutatás foglalkozik, 

de a legfontosabb, hogy a problémát a gyökerétől kezeljük: ha nem akarunk műanyagot 

fogyasztani, akkor meg kell állítanunk a több millió tonnányi műanyagáradatot, ami minden 

évben a természetbe kerül. Ebben pedig mindenkinek felelőssége van: a kormányoknak, a 

vállalatoknak és az egyéneknek is. 

A jelentés felhívja a kormányok figyelmét arra, hogy a műanyaggyártás egészére kiterjedően - 

a gyártóktól a fogyasztókig - lépjenek fel a műanyagszennyezés ellen. A WWF emellett az 

egyéneket arra buzdítja, hogy kerüljék a műanyag termékek - elsősorban az eldobható 

műanyagok - használatát, valamint írják alá a tengeri műanyagszennyezés ellen indított 

nemzetközi petíciót, amelyhez eddig már több mint félmillióan csatlakoztak. 

(A Földgömb, 2019. június 15.) 

  



Egy sziderikus nap – forog a Föld, nem is akárhogy 

 

Ma már tudjuk, hogy forog a Föld. Körbefordul, annak ellenére, hogy nem rázkódik, nem 

súrlódik, nem ad ki zörejt, mint az országúton a kocsikerék. Mi csupán annyit veszünk észre, 

hogy reggel felkel a Nap, este lenyugszik, aki pedig figyelmes, vagy éppen éjszakai tájképet 

készít hosszú záridővel, az azt veszi észre, hogy a csillagok és egyéb égitestek elmozdulni 

látszanak az éggel együtt, köszönhetően bolygónk tengely körüli forgásának 

Földünknek egy fordulathoz egy teljes napra van szüksége. Másképpen 24 órára, vagy 1440 

percre, esetleg 86 400 másodpercre. Érdekesség, hogy a napnak mint időegységnek éppen ez 

a meghatározása: 86 400 másodperc. Ám ez több, mint elgondolkodtató: az SI 

mértékegységrendszer idő-alapegysége nem az 1 nap, hanem a másodperc. És nem a Földünk 

forgásából származtatják a másodpercet, hanem fordítva, az „önkényes” szekundumból 

vezetik le a napot. De miért, mikor az ellenkezője oly kézenfekvő? 

Egyszerűen azért, mert a fenti állítás az 1 nap és a Föld forgásának összefüggéséről nem igaz! 

Földünk tengely körüli forgása nem egyenlő 1 nappal, legalábbis annak hétköznapi 

értelemben ismert fogalmával, hanem egy rendkívül összetett, és korántsem állandó jelenség. 

Az ellentmondás abban gyökerezik, hogy 1 nap hosszát a Nap, vagyis központi csillagunk 

látszólagos mozgásához kötjük, oly módon, hogy megmérjük annak két delelése között eltelt 

időt. Ez évezredekig elég pontos adatott szolgáltatott, de amint megjelentek a mechanikus 

órák, hamar kiderült, hogy akár 15 perces eltérések is adódnak egyes napok hossza között. 

Ugyanis ahogy a Föld kering a Nap körül, úgy a Földről a Nap elmozdulni látszik a csillagok 

között, ez pedig befolyásolja a két delelés között eltelt időt. A Föld forgását valami egészen 

máshoz kellett kapcsolni, olyan dologhoz, ami nem mozog az égen: például a csillagokhoz. 

A csillagokhoz mért fordulatot sziderikus napnak nevezik a latin „csillagi”, vagyis sidereus 

kifejezés után. Ez a Föld valódi tengely körüli forgásának periódusa, vagyis teljes 360 fokos 

fordulata, ami pontosan 23 óra, 56 perc és 4,090 530 másodpercig tart. Jelenleg... 

 

Ám a legtöbb, perdülettel rendelkező égitest forgási periódusa időben változik, méghozzá 

legtöbb esetben lassul, és ez alól a Föld sem kivétel. 1932-ben egy minden addiginál 

pontosabb időmérő szerkezetet találtak fel: a kvarcórát. Ezzel már a 30-as években kimutatták 

a Föld forgásának változását, és meghatározták annak mértékét és irányát is: a Föld forgása 

lassul, méghozzá 100 évente néhány milliomod másodperccel. Ez nem hangzik túl soknak, de 

ha belegondolunk, több milliárd évvel ezelőtt egy nap rövidebb volt, mint 20 óra! 

 

(A Földgömb, 2018. szeptember 2.) 

 

 

 

 

 

 

 



Vajon délben delel a Nap? 

 

Hogy a kérdésre megfelelő választ adhassunk, járjuk körbe a témát! 

Valaha a delelés a déli pihenőt jelentette. Deleltek a 

juhászok: egy órácskára megálltak az árnyékban a nyájjal, 

megpihentek, ettek valamit. Ez nagyjából déltájt lehetett. 

Így lehet azonos a két fogalom (dél, delelés) szótöve.  

Hogy mennyire pontosan volt ekkor épp 12 óra, azt nem 

tudjuk, a juhásznak elég jól jelezte az időt a Nap állása, 

vagy ha más nem, hát korgó gyomra. 

 

De mit is jelent pontosan a delelés (kulmináció), és mikor 

következik be? Nos, ez a csillagászati fogalom.  

 

Ismernünk kell hozzá a hosszúsági kör 

fogalmát. A hosszúsági kör olyan kör a 

gömbnek gondolt Föld felszínén, amelyik 

átmegy mind az északi, mind a déli póluson. 

Síkja tartalmazza a Föld gömbi középpontját. 

Minden földi hely rajta van egy hosszúsági 

körön, idegen szóval meridiánon. A 

meridiánok egyszerre forognak a Földdel. 

Nevezetes hosszúsági kör az, amelyik áthalad 

az angliai Greenwichi csillagvizsgáló felett.  

A meridiánokat fokbeosztással látják el. 

Nézzük meg hogyan! Vegyük a hosszúsági 

körök egyenlítővel való metszéspontjait. Ezek az egyenlítő, mint kör kerületén levő pontok, a 

kör középpontja a Föld gömbi középpontja. Vegyük ezen a körön azokat a középponti 

szögeket melyek egyik szára a greenwichi meridiánhoz tartozik másik szára pedig a keresett 

délkörhöz. Ez a középponti szög lesz a meridiánhoz rendelt szög. Megállapodás szerint a 

számozás nem 0-tól 3600-ig, hanem csak 180 fokig történik, és a szög értékéhez hozzáteszik, 

hogy keleti vagy nyugati hosszúságot értenek alatta. Budapest kb. a keleti hosszúság 19 

fokán van. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Greenwichi_d%C3%A9lk%C3%B6r


 

A 0 fokhoz tartozó hosszúsági kör a Földet keleti és nyugati félgömbökre osztja. A keleti 

félgömb az ábrán sárga színnel van jelölve. 

A delelés (kulmináció) azt a helyzetet adja meg a Föld egy pontján, amikor a helyhez tartozó 

hosszúsági kör síkja tartalmazza a Napot, miközben a hely a Föld megvilágított oldalán van.  

Napkeltétől a delelés pillanatáig a Nap egyre magasabbra jut pályáján. A  Föld felszínére 

merőlegesen leszúrt pálca árnyéka ezért egyre rövidül. Kulminációkor a legrövidebb. Az 

árnyék iránya ilyenkor az északi féltekén pont az északi irányt tűzi ki, ezért a kulmináció 

időpontjának meghatározása a tájékozódás számára is fontos. Napnyugtáig a pálca árnyéka 

ismét nőni kezd, míg végül a Nap eltűnik a látóhatár (horizont) alatt. 

 

Az elmondottakból következik, hogy a napkelte, napnyugta és a delelés is a Föld tengely 

körüli forgásának a következménye.  

 

Ne feledkezzünk el azonban a címben feltett kérdésünkről! Igaz-e, hogy délben 

van delelés? Mint ismert, a Földet praktikus okokból időzónákra osztották, 

melyeken belül nem a deleléshez igazított helyi, hanem egységes, ún. zónaidőt 

mutatnak az órák. Mivel például Debrecen és Budapest nem azonos hosszúságon 

van, ezért a delelés nem egyszerre következik be, mégis a két városban egyszerre 

van déli 12 óra, mert azonos időzónában vannak. 

  



 


