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Bevezetés 

 

Az üveg felületek körülvesznek minket, melyek számtalan előnnyel rendelkeznek 

és mindennapjainkban bele sem gondolunk, hogy milyen jelentősek számunkra. 

Szakdolgozatomban ezeknek az üveg felületeknek, illetve üvegépületeknek a terepi 

vizsgálatát és fény polarizációjának demonstrálását tűztem ki célul. Fontosnak tartom, 

hogy a diákok kedvet kapjanak a biológia iránt és ezt úgy lehet legkönnyebben elérni, ha 

gyakorlati tevékenységet is végezhetnek az elméleti tudásuk bővítése mellett. Emiatt 

olyan tantermi és terepi vizsgálatok tervezetét készítem el, melyeket a későbbiekben 

szeretnék is kipróbálni a leendő diákjaimmal. Ehhez már előre elkészítettem az adatgyűjtő 

táblázatokat, melyeket szintén csatoltam a mellékletekben. Mivel elmélet nélkül gyakran 

nincsen gyakorlat sem, így mindenképpen meg kell ismerkednünk a vizsgált objektummal, 

mielőtt méréseket végeznénk rajta. Ennek érdekében szakdolgozatom első részében 

szeretnék megismertetni minden olvasót, illetve a diákokat egy rövidebb ismertetővel 

arról, hogy mi is az üveget. Azt hihetnénk magától értetődő, de ez koránt sincs így, ezért a 

témám bevezetéseként ismertetem az üveg történetét aszerint, hogy mióta ismerjük, 

valamint milyen módokon gyártják a különböző típusokat, valamint az üveg 

tulajdonságait. Ezek számunkra kedvezőek, de az élővilág számára már nem annyira, így a 

következő része a dolgozatomnak, hogy megismerjük az üveg káros hatásait és az 

élővilágra gyakorolt hatását. Mivel a legnagyobb veszélynek a rovarok vannak kitéve, 

ezért ők lesznek a vizsgálat főszereplői. Rövidebb elméleti ismertetésük után néhány 

terepgyakorlati vizsgálat következik, melyek segítségével könnyebben átérezhető a káros 

hatása az üvegnek. A szakdolgozatom fő részét a terepi vizsgálat illetve a tantermi 

demonstráció teszi ki, melyeket offline elérhető digitális tananyaggal is támogatok. A 

jelenlegi koronavírus helyzet miatt megemelkedett az igény a digitális tananyagok iránt, 

így igen fontossá vált az oktatás korszerűsítése. A célom az, hogy a diákok ennek 

segítségével bárhol-bármikor offline hozzáférjenek a szükséges információkhoz és 

tudásukat azonnal ellenőrizhessék is interaktív játékos tesztekkel. Ez nem csak a terepi 

vizsgálat előtt, de közben is igen hatékony segítséget jelenthet, mivel ennek 

köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban sajátíthatják el a szükséges ismereteket. 
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Mivel az üvegfelületek jelentős mértékben hatnak a környezetre, így dolgozatomat 

környezeti neveléssel zárom, ugyanis fontos a fogyasztói társadalomban hangsúlyozni, 

hogy ne essünk túlzásokba és a saját érdekeinket ne helyezzük előtérbe, ha ez komoly 

környezeti károkat okozhat. 

 

Üveg felületek megjelenése és elterjedése 

  

Az üveg felfedezése 

Nem tudni az üveg felfedezésének pontos időpontját, de az biztos, hogy igen régóta 

használja már az emberiség. Plinius, az ókori történetíró szerint Kr.e. 5000-ben fedezték 

fel a föníciai kereskedők. Állítólag a Belo folyó mentén szálltak partra néhányan, és amikor 

tábortüzet gyújtottak, edényeiket ráhelyezték a rakományként szállított 

salétromtömbökre. A magas hőtől a salétrom megolvadt és összekeveredett a part 

homokjával.  A folyamat során egy új átlátszó anyag keletkezett, amire a kereskedők fel is 

figyeltek és az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat másokkal is megosztották. Ez az 

információ igen gyorsan elterjedt az emberek között és először Egyiptomban terjedt el, 

majd Rómán és Görögországon keresztül eljutott Európába is, ahol egyre fejlettebb 

üveggyártási technikák alakultak ki. (17.) Az üveg, kedvező tulajdonságai miatt igen széles 

körben elterjedt, de a mai napig is egyre jobban terjed és egyre nagyobb mennyiségben 

használják fel. 

 

Üveggyártás kezdete 

Az első ismert üvegek még átlátszatlanok voltak a fejletlen olvasztási technika és a 

nyersanyagok szennyeződései miatt, mivel ezek során számtalan légbuborék és zárvány 

jött létre. Szigorúan véve ezek még tekinthetők valódi üvegnek, de ahhoz képest, hogy 

ezeket már Kr.e 5000-4000 környékén gyártották, így is jelentős eredmény volt. 

Kr.e 1500 környékén a kor legelterjedtebb üveg megmunkálási technikája a homokmag 

körüli formálás volt. Egyiptomban ekkor kezdődött el az üveggyártás, ázsiai munkások 

által.  Ennek a menete a következőképp nézett ki: Homokos agyagból megformázták az 
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edény alakját, majd ezt a formát vonták be az olvadt üveggel. A díszítés érdekében 

üvegszálakat futtattak végig az edények felszínén, melyek fakéssel fésültek meg és így 

jöttek létre a jellegzetes egyiptomi üvegek. A folyamat végén, miután kihűlt az üveg, 

eltávolították az agyagmagot és már használható is volt az üvegeszköz. Ezzel a módszerrel 

azonban csak kisméretű tárgyakat tudtak elkészíteni, így idővel új technikákat kellett 

kitalálni. (14.) 

 

Mai modern módszerek 

Napjainkban a legmodernebb technikák közé tartozik az üvegfújás, mely során 

üvegfújó pipa igénybevételével és a készítő tüdejével öblös üveg készíthető. Az üvegfújó 

pipát kr.e 1. században találták fel, mely az óta nem sokat változott és a mai napig 

előszeretettel használják. (14.) A módszer lényege, hogy az üvegfújó felvesz egy kevés 

olvasztott üveget a pipára, majd elkezdi fújni. Az így beáramló levegő miatt az üveg 

vékonyodik, miközben mérete megnő. A lágy üveg a gravitáció hatására deformálódik, így 

a készítőnek folyamatos forgatást kell alkalmazni, hogy egyenletesen oszlassa szét az 

üveget és mindenhol egyenletes vastagságú legyen a késztermék. Mindezt egészen addig 

kell csinálnia, míg az üveg ki nem hűl és nyeri el végleges formáját.  Végül a pipáról 

óvatosan letörik, majd visszamelegítve véglegesre formálják a palack száját. (25.) 

Egy másik módszerrel síküveget lehet gyártani, melyből üveglapokat állítanak elő. 

Kezdetben igen egyszerűen oldották meg az üveglapok gyártását. A fúvott üveget 

szétvágták, majd kiterítették, amit egy sima felszínre helyeztek és felmelegített 

vashengerekkel nyújtották el, úgy ahogy tésztát szokás. Ezzel a módszerrel készültek az 

első ablaküvegek is. Később rájöttek arra, ha az olvadt üveget fémlapra öntik, akkor az 

egyenletes réteget alkot. Ezt egy hideg fémlapon hagyták kihűlni, ahol megszilárdult és így 

jött létre a táblaüveg! Más módszerrel is készíthető táblaüveg. Még olvadt állapotban 

szerszámok segítségével lassan húzzák az üveget, mely a levegőn kihűl és így jön létre az 

üveglap. (25.) 

A harmadik és egyben a legelterjedtebb módszer az úsztatott üveg. Ennél a 

technikánál az 1000 ℃-os olvadt üveget vékony ónfürdőre engedik, így a kisebb sűrűsége 

miatt úszik az ón felszínén. Ez a módszer 1952 óta ismeretes, mely előnye, hogy jól 

kiterjed és egyenletes felületű lesz. Hűlés közben az üveglapot különböző sebességgel 
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húzzák, így állítva be a megfelelő vastagságot. Ezzel a módszerrel torzításmentes üveg 

állítható elő, mely azt jelenti, hogy a sima felszínen felül az optikai tulajdonságai is igen 

kedvezőek. (25.) 

 

Üveg tulajdonságai 

 

Üveg definíciója 

Mielőtt részletesebben megvizsgálnánk a tulajdonságokat, érdemes tisztázni 

magát a fogalmat is, hogy mi is egyáltalán az üveg. Ez nem egyszerű feladat, ugyanis 

számos üvegdefiníció létezik. dr. Knapp Oszkár a következő módon határozta meg: 

„Üvegnek tekintünk tudományos értelemben minden amorf, fizikailag homogén testet, 

amely olvadt állapotból túlhűtés következtében a belső súrlódás folytonos növekedése 

közben ment át a szilárd halmazállapotba. Gyakorlati szempontból azonban üvegnek azt a 

mesterséges terméket nevezzük, mely izzó állapotra hevítve savak, bázisok vagy sók 

egyesüléséből keletkezik, túlhűtéssel átlátszó vagy áttetsző szilárd, amorf testté 

merevedik, és amelynek kémiai vagy fizikai tulajdonságai a gyakorlat által megszabott 

határok között mozognak.” (1.) Ez csupán egy megközelítés a számtalan lehetséges 

definíció közül, a későbbiekben ezt használom fel a dolgozatom keretében. 

 

Általános és kedvező tulajdonságok 

Az üvegfelületek igen kedvező tulajdonságokkal bírnak. A meghatározásból az 

egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy átlátszó, így ennek köszönheti elsődleges 

népszerűségét. Ebből a tulajdonságból adódik, hogy zárt épületeket tudunk létrehozni 

úgy, hogy a fény közben bejut, így a hidegtől, melegtől, széltől stb. megóv minket, közben 

mégis látjuk az adott a napszakot, tehát nem befolyásolja a napi ritmusunkat.   

Egy másik fontos tulajdonsága az üvegnek, hogy amorf, mely azt jelenti, hogy a 

részecskék között csak rövidtávú rendezettség fordulhat elő, hosszú távú rendezettség 

viszont nem, tehát nincs fix olvadáspontja, hanem úgynevezett lágyulási hőmérséklettel 

rendelkezik. A kvarcüveg technológiai szempontból folyadék, mely viszkozitásának pontos 
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értéke 1040 Pa·s. A szemléltetés érdekében ezt összehasítva a méz viszkozitásával (101 

Pa·s) vagy a bitumen viszkozitásával (108 Pa·s) láthatjuk, hogy ez óriási érték, így ha 

szilárdnak tekintjük, akkor sem hibázunk nagyot. (26.) Vannak, akik úgy gondolják, hogy az 

ablaküvegek idővel elfolynak az amorf tulajdonság miatt, de erre egyértelmű bizonyítékok 

a több száz éves templomüvegek esetében sincs, viszont az úgynevezett gorilla üveg 

esetében bizonyították ezt a jelenséget. (22.) 

A tulajdonságok attól függnek, hogy milyen oxidokból állnak, illetve ezeknek 

milyen az aránya. Korábban bemutattam néhány üvegtípust, de számtalan más üvegtípus 

is létezik, melyek közül néhány minőségi összetételét az 1. melléklet tartalmazza. (1.) 

  

1. melléklet 

 

Kedvezőtlen tulajdonságok 

Sajnálatos módon kedvezőtlen tulajdonságai is vannak az üvegnek. Ilyen például, 

hogy minden üvegtípusnál mechanikai feszültség keletkezik benne, ha túl gyorsan lehűl. 

Ennek oka, hogy az üvegkülseje dermed meg először, és ahogy egyre beljebb terjed a 

belső részre nyomást fejt ki. Ennek következménye az, hogy az üveg törékennyé válik, így 

szélsőséges esetben magától is eltörik bármi féle külső behatás nélkül. Ez kiküszöbölhető 

azzal, ha a hőmérsékletet fokozatosan, lassan csökkentjük úgy, hogy egy kemencében 



9 
 

hűtjük olyan hőmérsékletről, ahol még nem deformálódik az edény alakja. A túl hirtelen 

kihűlés más kedvezőtlen tulajdonságot is eredményez. Ilyen például, hogy polarizálja a 

fényt, mivel úgy viselkedik, mint az optikai egytengelyű kristályos testek. Ennek 

„köszönhetően” interferencia képet mutat poláros fényben. E tulajdonsága miatt az üveg 

minősége, - tehát az, hogy van e benne feszültség - polariszkóppal ellenőrizhető. (1.)  

Felmerül a kérdés, hogy ez a polarizáció mégis miért kedvezőtlen tulajdonság, illetve mit 

okoz? Ezeket a kérdéseket a következő fejezetben válaszolom meg. 

 

Fény és poláros fény 

A fény elektromágneses hullám, mely egymásra és a terjedési irányra is merőleges 

elektromos és mágnese teret hoz létre.  

A fény színe a hullámhossztól függ. Minél kisebb a hullámhossz, annál nagyobb 

energiával rendelkezik a foton és minél nagyobb a hullámhossz annál kisebb a foton 

energiája. A számunkra látható fény hullámhossz tartománya kb. 400 nm-től 700 nm-ig 

terjed, melyek színe a következőképpen változik növekvő hullámhossz esetén: Ibolya, kék, 

zöld, sárga, narancs, vörös. A hullámhosszcsökkentés következtében e miatt az érzékelt 

szín a vöröstől a kék felé tolódik.  

A fény intenzitása arányos az elektromos térerősség maximumának - tehát az 

amplitúdó - négyzetével.   

Ha az elektromágneses rezgés egy irányban játszódik le, akkor teljesen lineárisan 

poláros a fény, a rezgés sík iránya pedig a polarizációirány. A vízfelületekről ilyen teljesen 

lineárisan poláros fény tükröződik vissza. 

 Elő lehet állítani polarizálatlan fényt is, mégpedig úgy, hogy sok azonos 

amplitúdójú és hullámhosszú teljesen lineárisan poláros fény keverünk össze, melyeknek 

eltérő a rezgéssíkja. A természetben ilyen például a nap fénye, ugyanis a rezgéssík minden 

lehetséges iránya előfordul, de a vastag felhőkből is polarizálatlan fény érkezik.  

A polarizálatlan és a teljesen lineárisan poláros fény a két szélsőséges eset. Ezek 

keveréke részlegesen lineárisan poláros fényt eredményez. Ebben a típusú fényben is 

megtalálható minden irányú rezgéssík, de van egy kitüntetett iránya, melyet polarizáció 

iránynak nevezünk. A természetben ez a fény típus fordul elő legnagyobb mennyiségben, 
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tehát a különböző nemfémes felületekről ilyen fény verődik vissza, illetve a szórt 

égboltfény is ide tartozik.  

Létezik cirkulárisan poláros fény is, mely abban tér el az előzőektől, hogy a fény 

elektromos amplitúdó vektorának vége egy képzeletbeli kör mentén forog óramutató 

járásával megegyező, vagy óramutató járásával ellentétes irányban. A fénynek ez a fajtája 

elég ritkának számít, de egyes szentjánosbogarak, illetve szkarabeusz bogarak képesek 

ilyen fény kibocsátására. (2.) 

Ebben a fejezetben megismertük a polarizált és a polarizálatlan fényt. Ahogy 

korábban írtam a vízfelületekről teljesen lineárisan poláros fény verődik vissza, míg a 

legtöbb tereptárgyról részlegesen lineárisan poláros fény, tehát azok az élőlények, melyek 

képesek ezeket a fénytípusokat elkülöníteni, azok sokkal könnyebben megtalálják a 

vízfelületeket, melyek lehetnek szaporodási helyek, élethelyek, vagy szimplán az 

életfeltétekhez szükséges ivóvíz. Mivel az üvegfelületek is poláros fényt vernek vissza, így 

számtalan élőlény tájékozódását megzavarja. Mivel mi emberek nem érzékeljük a poláros 

fényt így a mindennapi életünk során bele sem gondolunk, hogy milyen nagy jelentősége 

van ennek a jelenségnek. A legjobban talán úgy lehetne szemléltetni, ha egy színes és egy 

fekete-fehér képet hasonlítanánk össze. Míg a színes képen jól látható és felismerhető 

például egy virág, addig a fekete-fehér képen nehéz elkülöníteni a virág szirmait a 

levelektől. A poláros fényt számtalan rovar képes érzékelni, így a következő fejezetben 

ismerkedjünk meg a látásukkal. 

 

Rovarok látása 

 

 Látószerv felépítése 

A rovarok látására is hatással vannak az üvegfelületek, de mielőtt erre 

részletesebben kitérnék, szeretném tisztázni a látásuk és tájékozódásuk általános 

elméletét.  

A rovarok látása igen fejlett, főként a ragadozóké, mivel a gyors zsákmányokat is el 

kell kapniuk és ehhez szükséges a megfelelő reagálás. A legtöbb rovar látja például az 

ultraibolya fényt, vagy a polarizált fényt is. A rovaroknak összetett szeme van, melyek 
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ommatídiumokból állnak. Ennek felső részén található a cornea, mely lencseként 

fókuszálja a fényt, mélyebb részén pedig a pseudocone helyezkedik el, mely egy átlátszó 

kristályos rész. Ez alatt találhatóak a fotoreceptorok, melyek belsejében helyezkednek el a 

fényérzékeny sejtek. Ennek szerkezetét a 2. melléklet ábrázolja. (18.) 

  

2. melléklet 

 

A fényt a rhabdomerek detektálják, melyek a fotoreceptorok szegélye. Ennek 

belsejében hatszög rácsú elektronsűrű terület található, mellyel képes érzékelni a 

polarizált fényt.   

 

Fénypolarizáció érzékelése 

Ahogy előző fejezetben írtam, földi körülmények között a lineárisan polarizált fény 

a legelterjedtebb, így az állatok csak a lineárisan poláros fényt érzékelik. Mivel a 

fotoreceptorban a pigmentmolekulák egyirányúak, ezért a receptorok polarizáció 

érzékenyek. A receptorok ultraibolya, zöld és kékérzékenyek, ezért a fénypolarizációt is a 

spektrum ezen tartományainak egyikében érzékelik. (3.) 
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Felmerül a kérdés, hogy miért van három külön spektrumtartomány a 

fénypolarizáció érzékelésében. A válasz pedig az élőlények életmódjában keresendő. 

Vegyük például a mezei tücsköt, mely főleg napnyugta után aktív. A spektrum kék 

tartományában érzékeli a fénypolarizációt, mely oka az, hogy naplemente után a kék 

tartományban maximális az égbolt fényének erőssége. A májusi cserebogarak életük nagy 

részét a fák lombjai alatt töltik, illetve naplemente környékén rajzanak, így számukra a 

spektrum zöld tartománya a kedvező. (3.) 

Számtalan vízi életmódhoz kötött rovar esetében nélkülözhetetlen a polarizált fény 

alapján való tájékozódás. A sáskarákok a polarizált fény segítségével látják például az 

átlátszó, szinte láthatatlan élőlényeket, de látják a halak pikkelyéről visszaverődő fényt is. 

Ezen képességük segítségével képesek látni a holdfázisokat, így az apály és dagály pontos 

idejét is meg tudják határozni.  

Repülő vízirovarok esetében polarotaktikus vízkeresésről beszélhetünk. Ahogy 

korábban írtam a víztestekről vízszintesen poláros fény verődik vissza, így a polarizációs 

mintázatok alapján távolabbról felismerhető a víztest, mint például a szag, hőmérséklet, 

vagy pára alapján. A vízhez kötő rovarok emiatt pozitív polarotaxissal rendelkeznek. Ennek 

oka, hogy egy vízirovar néhány órán belül kiszáradna, így létfontosságú, hogy minél 

hamarabb megtalálja a víztestet. Ha csak a látására támaszkodna, és a fényerősséget 

figyelné, akkor a nagy fényvisszaverő képességű talajok, mint például a homok becsapná 

és ez a hiba a rovar életébe kerülne. Viszont a természetben csak a víztestek bocsátanak 

ki vízszintesen poláros fényt, így ennek keresésével szinte teljes biztonsággal megtalálja 

időben. (8.)  

A hangsúly azon van, hogy a természetben, nincs más felület, amely vízszintesen 

polarizálná a fényt, azonban az üveg tulajdonságainál már említettem, hogy az 

üvegfelületek polarizálják a fényt, így a rovarok látását becsapja. Ezt a jelenséget mi 

magunk is könnyen megtapasztalhatjuk, melyre nincs másra szükségünk csak egy 

egyszerű polárszűrőre, mely segítségével reprezentáltathatjuk a rovarok látását. Ezt 

tantermi körülmények között is könnyen meg tudjuk valósítani, így ennek demonstrálását 

a következő fejezetben tárgyalom. 
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Tantermi demonstráció 

A polárszűrőt leggyakrabban fényképezőkre helyezik fel annak érdekében, hogy a 

poláros fényt kiszűrve még szebb és élesebb fényképeket készíthessen a fotós. A 

nagytöbbség pusztán az égbolt kék színének kiemelésére használja, de ettől jóval több 

lehetőség rejlik benne. A polárszűrő egy speciális üvegkorong, melyet egy foglalat 

segítségével tudunk forgatni. A lencse forgatásával a polarizáció mértékét tudjuk 

befolyásolni, tehát a számunkra láthatatlan poláros fényt képesek leszünk érzékelni. 

Ahogy korábban említettem a fény hullámként is viselkedik, mely ennek következtében 

amplitúdóval és hullámhosszal rendelkezik. A polárszűrő működési elve azon alapul, hogy 

kiszűri a polarizálatlan fényből a többféle amplitúdójú és hullámhosszúságú fényt és csak 

azokat a komponenseket hagyja meg, melyek számunkra fontosak. Ezt a jelenséget úgy 

lehet a legszemléletesebben bemutatni, ha elképzeljük, hogy egy kötél egyik végét 

rögzítjük egy fix ponthoz, míg másik végét a tér bármely irányába rázhatjuk, mely során 

egy hullám jön létre a kötélen. Viszont, ha a kötelet egy keskeny, de hosszú résen 

bújtatunk át, akkor a hullám csak abban az irányban tud terjedni, ahol nincs akadálya. Ha 

a rés például függőleges irányban helyezkedik el, mi pedig vízszintes irányban mozgatjuk a 

kötelet, akkor a résen túl a hullám nem képes terjedni, viszont ha függőleges irányban 

mozgatjuk a kötelet, akkor a rés nem akadályozza a mozgását, így a hullám szabadon 

továbbterjedhet. (21.) A fényképészek ezen eszköz segítségével olyan információkat is 

tudnak rögzíteni, melyek e nélkül lehetetlenné válnának. Ennek köszönhető, hogy a kép 

sokkal részletgazdagabbá válik, melyet szeretnék szemléltetni is a 3. melléklettel (15.) és a 

4. melléklettel. (16.) 
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3. melléklet 

 

4. melléklet 
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A polárszűrőnek ezt a tulajdonságát használhatjuk ki mi is a tantermi demonstráció 

során, ugyanis számunkra a rovarok látásához hasonló képet kaphatunk. Ez igen látványos 

és szórakoztató tevékenység, így a diákok érdeklődését kellő mértékben felkeltheti a 

téma iránt. A fényképezőgépekhez tartozó polárszűrők ára igen tág határok között mozog, 

de a tantermi demonstrációhoz a legolcsóbb termékek is elegendőek, melyek pár ezer 

forintért beszerezhetőek és igen hasznosak az oktatási színvonal emeléséhez. 

Természetesen nem várható el az iskolától, hogy minden tanuló számára biztosítsa ezt a 

taneszközt, de néhány darab megléte esetén csoportos foglalkozásokat lehet végrehajtani 

segítségével. Ha még ez is nagy kiadás az iskola számára még olcsóbb megoldás is szóba 

jöhet, mint például a 3D-s szemüvegek, mely már pár száz forintért is beszerezhetők. A 

későbbiekben mind a kétféle lehetőséget szeretném bemutatni, ugyanis egyszerűbb 

vizsgálatokhoz elegendő az olcsóbb változat, de részletesebb szemléltetéshez szükséges a 

fényképezők polárszűrője.  

3D-s szemüvegekkel a következő módon vizsgálódhatunk. A régebbi típusú 

szemüvegben, két egymásra merőleges, síkban poláros szűrő található, így függőlegesen 

tartott fejjel jól látható volt a 3 dimenziós kép, de a fej elfordításával a 2 szem eltérő 

fényintenzitást kapott, így a kép torzult. Ha veszünk egy síkban polarizált fényforrást, 

például egy LCD monitort, akkor jól megfigyelhető, hogy a fej elfordításával, az egyik 

szemünkkel erősödő, míg a másik szemünkkel gyengülő fényerősséget tapasztalunk, 

illetve 45 fokos szögben teljesen el is tűnik a kép.  Ha a másik irányba fordítjuk a fejünket, 

akkor pontosan az ellenkő hatást tapasztaljuk, tehát azzal a szemünkkel, amellyel az előbb 

erős volt a fényerő, azzal egyre gyengébb lesz, míg a másik szemünkkel egyre nagyobb 

lesz a fényerősség. Látható, hogy ezzel a módszerrel is láthatóvá tehetjük a számunkra 

láthatatlan poláros fényt, de az újabb típusú szemüvegekkel több lehetőségünk is adódik 

ennek vizsgálatára. Itt már nem lineárisan poláros fényt érzékelhetünk, hanem 

cirkulárisan poláros fényt, ezért ezeknek a szemüvegeknek összetett lencséje van. A 

lencse külső része, ami a szemünktől távolabb helyezkedik el a cirkulárisan poláros 

fényből lineárisan poláros fényt hoz létre. A lencse belső része pedig ezt a fényt juttatja a 

szemünkbe, így ennek helyzete határozza meg, hogy látjuk e a beérkező fényt. Ennek 

segítségével egy egyszerű tükör segítségével is végezhetünk polarizációs vizsgálatokat. Ha 

a szemüveggel tükörbe nézünk, és egyik szemünket becsukjuk, akkor a nyitott szemünkkel 

jól látjuk a csukott szemünket, viszont a nyitott szemünk előtti részt sötétnek látjuk. Ha 
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rendelkezésre áll 2 szemüveg, akkor egymáson is megfigyelhetjük, hogy egy szemmel 

nézve a másik szemüvegét, akkor a kereszt irányban lévő szemet jól megfigyelhetjük, míg 

az azonos oldali szemet nem látjuk a szemüveg elsötétedése miatt. (10.) 

Fényképezők polárszűrőjénél is hasonlóak az elvi alapok, mégis kissé másként kell 

vizsgálódni velük. Itt is megtalálható mind a lineáris- mind a cirkuláris polárszűrő. Ahogy 

korábban írtam, ez egy speciális üvegkorong, melyet egy foglalatban kell forgatni, emiatt 

itt nem a fejünk fogatásával érjük el a kívánt jelenséget, nem úgy, mint a 3D-s 

szemüvegek esetében. Különbség az is, hogy nem két lencsénk van csupán egy, így olyan, 

mintha alapból egy szemmel vizsgálódnánk, ahogy azt az előző bekezdésben tárgyaltam. A 

lineáris polárszűrőknek több fajtája is létezik, ezek közül az egyik úgy készül, hogy 

kettősen törő kristályokból vékony réteget visznek fel üveg- vagy celluloidlapra. A kettős 

törés miatt szétválik a fénynyaláb, amiből az egyiket elnyeletik és csak a meghatározott 

síkban poláros fénynyaláb tud továbbhaladni rajtuk. A polárszűrőben két ilyen lencse 

helyezkedik el egymáson, emiatt ezeknek a fokozatos elforgatása egymáshoz képest azt 

eredményezi, hogy a szűrőn átjutó fény erőssége szinuszosan változik egy maximális és 

egy minimális érték között. (4.) Ezzel a lineáris polárszűrővel megvizsgálva egy LCD 

monitort, ugyan azt tapasztaljak, mint a szemüveg esetében, hogy 45o-os szögben 

elforgatva jól látható képet kapunk, míg a másik irányban 45o-al elforgatva teljesen fekete 

lesz a kép. Ezt az 5. mellékleten jól láthatjuk. (16.) 

 

5. melléklet 

 

Ha megfordítjuk a polárszűrőt akkor is ugyan ezt tapasztaljuk. Ezzel szemben egy 

cirkuláris polárszűrő esetében megfelelő irányban tartva azt tapasztaljuk, mint az előző 

esetben, de megfordítva a polárszűrőt, nem lesz változás a -45o-os és a + 45o-os forgatás 
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között. Ennek okát a modernebb 3D-s szemüvegeknél említettem. Mivel két rétegből 

állnak, így a lencse megfordítása miatt a rétegek felcserélődnek, így nem ugyan azt a 

hatást fogják kiváltani. Amennyiben lineáris- és cirkuláris polárszűrő is rendelkezésünkre 

áll, akkor az együttes hatásukat is vizsgálhatjuk. Ez alapján négy féle lehetőségünk van, 

mivel a lineáris polárszűrő is állhat -45o-os és + 45o-os szögben, de a cirkuláris polárszűrő 

is. Ezek megjelenését a 6. melléklet tartalmazza. (16.) 

 

6. melléklet 

 

Ez csupán néhány lehetőség a rendelkezésre álló eszközökkel, melyek akár a 

tantermen belül is végrehajthatóak, de a diákokkal külön foglalkozások keretében terepi 

vizsgálatokat is végezhetünk ezen eszközökkel. Ha terepgyakorlat keretében felkeresünk 

egy tavat, akkor megvizsgálható a vízfelszín polarizációja, úgy hogy a polárszűrővel 
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megkeressük azt az állást, amikor a legerősebb a fényintenzitás. Ha minden jól alakul, 

akkor ezzel igazolhatjuk a diákoknak, hogy valóban lineárisan polarizál a vízfelszín. Ezután 

egy üvegfelszínt is megvizsgálunk ugyan ezen módon és elméletileg azonos állásban kell 

lennie a polárszűrőnek, mellyel igazolhatjuk azt is, hogy a rovarok kvázi víztestnek nézik az 

üvegfelületeket. Megvizsgálhatunk egyéb fényes felületeket is mént például egy 

homokfelszín, vagy erősen letaposott föld, aszfaltút, fóliák, stb… így ezekre vonatkozóan 

is bővíthetik a diákok polarizált fénnyel kapcsolatos ismereteiket. Ahogy korábban 

említettem a lineárisan poláros fény szupernormális ingergént hat a rovarokra, így azok a 

felületek, melyek ilyen fényt hoznak létre, komoly károkat okozhatnak, akár a rovarok 

életébe is kerülhetnek. A következő fejezetben azt vizsgálom meg, hogy ez mégis miként 

lehetséges és milyen egyéb károkat okoz ez a tulajdonság. 

 

Az üveg környezetre és élővilágra gyakorolt hatása 

 

 Ökológiai csapdák 

Az előző fejezetben említettem, hogy milyen hatása van az üveg felületeknek a 

rovarok látására. Azonban a jelenség ettől jóval összetettebb. Ahogy írtam, az üveg 

magához csalogatja a rovarokat, és egy bukó ablak esetén ökológiai csapdaként 

funkcionálhat. De mi is az az ökológiai csapda és hogyan működik? Az üvegfelületek 

nagyobb polarizációfokú fényt vernek vissza, így a rovarok számára még a vízfelületeknél 

is vonzóbbak. Emiatt egy üvegfelület szupernormális ingerként hat a rovarokra, mely 

annyira erős, hogy végleg magukhoz vonzza a rovarokat, melyek kiszáradnak és 

elpusztulnak. Különösen veszélyes ez a jelenség folyók esetében, melyek nagyvárosokon 

haladnak keresztül. Ilyenkor a rovarok nem a folyó felett párosodnak, illetve nem a 

folyóba petéznek, hanem a környező üvegfelületek magukhoz csalogatják a rovarokat és 

ott is tartják őket. Még nagyobb veszélyt jelent számukra, ha szellőztetés miatt bukóra 

vannak nyitva az épület ablakai, ugyanis ebben az esetben az épületbe is bejutnak a 

rovarok, azonban kijutni már nem képesek. Ezt a folyamatot az ELTE épületében is 

megfigyelhetjük, ugyanis gyakran lehet látni az épület ablakaiban nagymennyiségű 

rovartetemet rajzás idején. (3.)  Ez jól látható a 7. mellékleten. (11.) 
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7. melléklet 

 

Ezt a jelenséget saját magam is tapasztaltam egyetemi éveim során. Gyakran 

előfordult, hogy két tanórám között volt valamennyi szabadidőm, melyet az ablakokban 

töltöttem. Felfigyeltem arra, hogy az ablakon kívül nagymennyiségű rovar található meg, 

illetve a tetemeket is láttam a belső részen, akkor viszont még nem is sejtettem, hogy mi 

ennek az oka. Mivel személyesen tapasztaltam ezt a jelenséget, így az ELTE épületénél 

maradva kiemelném a Dunai tegzeseket az érintett fajok közül, melyeket részletesebben 

is bemutatnék, így a következő fejezetben velük foglalkozom. 

 

Dunai tegzesek 

A faj magyar neve onnan ered, hogy a lárvák tegezszerű lakócsövet készítenek 

maguknak. A hétköznapi ember gyakran összetéveszti a lepkékkel és sokszor 

molylepkének nézik. Nagy különbség azonban, hogy nekik nem pikkelyek borítják a 

szárnyukat, hanem szőrök. Tudományos nevük is ebből származik – trichopter – mely 

magyarul szőrös szárnyút jelent. Rajzásuk május elejétől június közepéig tart, mely során 

hatalmas tömegben vannak jelen, így tömegtegzes néven is illetik őket. A faj alkonyatkor 

aktív, így a délutáni- esti órákban jól megfigyelhetőek és vizsgálhatóak. A rajzás 3-5 hétig 

tart és ebben az időszakban a szabadvégtagú bábok kimásznak a partra, ahol egy vedlést 

követően kifejlett egyeddé válnak. A folyó közeli tereptárgyakon kisebb rajokba verődnek, 

melyek mérete néhány tíz egyedtől pár százas egyedszámig nőhet. Szeles időben azonban 

a rajok távolabbra kerülnek a folyótól és szélcsendes helyeken alakulnak ki, mint például 

az épületek oldalánál. Ha ez ráadásul üvegből van, akkor még jobban vonzza magához a 

tegzeseket, így arra leszállva történik meg a párzás, mely 2-3 percig tart. Optimális 

esetben azok a nőstények melyek meg lettek termékenyítve, a folyónál lerakják petéiket.  
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Ezekből kifejlődnek a lárvák, melyek a saját maguk által szőtt tegezben élnek a vízfenéken 

ahol ragadozó életmódot folytatnak, majd 1 év után bebábozódnak és kezdődik a leírt 

folyamat elölről. (11.) 

Az ELTE lágymányosi épületei optimálisak a tegzesek megfigyelésére. A jelenlegi 

vírushelyzet miatt saját megfigyeléseket nem tudtam végezni, így a következő fejezetben 

Kriska György, Szivák Ildikó és Horváth Gábor megfigyeléseit és vizsgálatait dolgozom fel 

szakmódszertanilag, valamint ezek alapján kidolgozom egy terepi vizsgálat menetét 

középiskolások számára. 

 

Terepi vizsgálat feldolgozása és újragondolása 

A korábban említett kutatók a következő módon hajtották végre megfigyeléseiket. 

Rajzási időszakban délután 14 órától egészen este 21 óráig végezték a méréseket az ELTE 

lágymányosi épületeinél. Az épületek a következő adatokkal rendelkeznek. Nagyjából 100 

méteres távolágban helyezkednek el a Dunától és egymástól is. Az épület burkolata 

180x180 centiméteres különböző színű üvegtáblákból állnak. Ezek a sötétszürke (43%), 

világosszürke (17%), valamint fehér és fekete (24%) bukóablakokkal rendelkezik. Ezek 

közül választottak ki 50 darabot a fehérből és 50 darabot a feketéből, melyeket az 

említett időtartamban binokuláris távcsővel figyeltek meg. A megfigyelési körülmények 

között szerepelt a szélcsendes és meleg idő, valamint a felhőtlen égbolt. A megfigyelés 

ezen körülmények között 5 napig tartott és rögzítették, hogy hány tegzes száll rá a fekete- 

és hány a fehér üvegre. A mérés pontossága érdekében figyelembe vették a mérés 

szórását is. Az adatokat tartalmazó táblázatot a 8. melléklet tartalmazza. (11.) 

 

8. melléklet 
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Látható, hogy maga a megfigyelés nem igényel komolyabb felszerelést, viszont 

nagyon időigényes, így érdemes egy ilyen terepi vizsgálatot nagyszámú megfigyelővel 

végezni. Olyan középiskolákban, ahol van lehetőség és érdeklődés a terepgyakorlatokra, 

ott a diákok segítségével könnyebben elvégezhető a terepi vizsgálat. Tételezzük fel, hogy 

egy 30 fős osztállyal végre tudjuk hajtani ezt a gyakorlatot. Felmerül a kérdés, hogy milyen 

előzetes teendőink vannak ennek a terepgyakorlatnak a kivitelezéséhez. A megfigyeléshez 

távcsőre van szükség, így ezeket mindenképpen idejében be kell szerezni. Fel lehet mérni 

előzetesen, hogy a diákok rendelkeznek-e saját távcsővel, de ez nem elvárható tőlük, így 

érdemes az iskolának beszereznie ezeket. Szerencsére viszonylag olcsón is 

beszerezhetőek ezek mindössze párezer forintért. Ennek ellenére mégis előfordulhat, 

hogy egy iskola költségvetése nem engedheti meg magának, hogy minden tanuló számára 

biztosítson felszerelést, így érdemes ezt a terepi vizsgálatot kisebb csoportokban 

végrehajtani, így az egyes napokon más és más diákok végzik a megfigyelést, így a 

rendelkezésre álló kis mennyiségű felszerelés sem jelenthet problémát. Szükségünk van 

továbbá egy polárszűrőre is, így az épület polarizációs mintázatát is ki tudjuk elemezni, 

mely kiegészíti a rovarok megfigyelése által kapott adatokat. (12.) Ez a polárszűrő lehet 

egy egyszerű 3D-s szemüveg is, mint ahogy korábban láthattuk, így ez sem jelent nagyobb 

anyagi ráfordítást. A megfigyelési adatok rögzítése érdekében érdemes előre elkészíteni 

az adatok rögzítését szolgáló dokumentációt, melyet a 9. melléklet tartalmaz. A munkalap 

az adatok rögzítésén felül megfigyelésekre vonatkozó kérdéseket is tartalmaz, ezzel 

segítve a diákoknak a téma és a vizsgálat feldolgozását. A munkalapon a vastagon kiemelt 

kérdések szerepelnek, viszont jelen esetben azonban feltüntetem a lehetséges válaszokat 

is, melyek ezekre a kérdésekre születhetnek. A diákokkal a tevékenység végrehajtása után 

közösen megbeszéljük a tapasztaltakat és önállóan is kitölthetik ezeket, valamint közösen 

is megtehető ugyan ez. 

 

 

Munkalap a 

tegzes megfigyelési gyakorlathoz 

 

A megfigyelés előtt készítse elő minden tanuló a távcsövét és a megfigyelés során 

jelen munkalapot használja, az adok rögzítése érdekében! Minden tanuló válasszon ki 8 
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fehér és 8 fekete üvegtáblát! Ügyeljetek arra, hogy minden üvegtáblát, csak 1 tanuló 

figyeljen meg, tehát beszéljétek meg, hogy ki mely ablakokat fogja szemmel tartani! Ha 

ezt sikeresen teljesítettétek, akkor távcsővel figyeljétek a saját ablakaitokat és 

számoljátok meg, hogy hány tegzes található 1-1 ablakon! A mérések et félóránként 

végezzétek el és a tegzesek számát a következő táblázatban rögzítsétek a megfelelő 

cellában!  
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1. Mi jellemzi a rovarok viselkedését? 
 
A rajok szélcsendes helyen szerveződnek, így a vízparttól távolabb alakulnak ki az 
épület, illetve különböző tereptárgyak mentén. A tegzesek egyik ablaktól a másikig 
csapódnak, miközben párosodnak, illetve próbálnak leszállni a felületre.  
 

2. Hány egyedből áll nagyságrendileg 1-1 raj? 
 
Néhány száz darabból. körülbelül 100 és 300 között 
 

3. Mit tapasztaltál a polárszűrővel való megfigyelés során? 
 
Az épület homlokzata különböző fénypolarizációs képességű. A legerősebb vonzó 
hatást a fényes fekete felületek jelentik. Abban az esetben, ha be van húzva a 
függöny kevésbé polarizálja az ablak a fényt. 
 

4. Nevezz meg 4 olyan viselkedéselemet, melyet megfigyeltél a 
tegzesek esetében! 

 
Leszálltak az üvegre, párosodtak, repültek, mászkáltak 
 

5. Milyen állatokat figyeltél meg, melyek a tegzesekre vadásztak? 
 

Pókokat: pl.: ugrópók, keresztes pók. Madarakat: Pl.: cinege, háziveréb 
9. melléklet 

 

Elméletben nincs is szükségünk egyéb teendőre a gyakorlat előtt, azonban 

érdemes a diákoknak megismerni, hogy mi a vizsgálati objektum, illetve milyen teendőket 

fognak elvégezni, így biztosítani kell számukra a szükséges tananyagot. Ezt megtehetnénk 

papíralapú módon is, viszont izgalmasabb és hatékonyabb lehet ez az információközlés 

digitális tananyag formájában. Ennek érdekében készítettem a témához egy offline 

elérhető oktatási segédanyagot, melyet bárhol bármikor lehet alkalmazni, így akik 

esetlegesen nem készülnek fel a gyakorlat időpontjára, azok a helyszínen is 

megszerezhetik a szükséges ismereteket. Miután a rendelkezésre áll a szükséges 

felszerelés és ismeret, nem marad más hátra, mint a kivitelezés. A gyakorlat 

lebonyolítását a következőképen gondolom el. Órai keretek között kijelölünk 6 fős 

csoportokat és beosztjuk, hogy mely tanulók, mely napon fogják a megfigyeléseket 

végezni. Miután ez teljesült, az első megbeszélt alkalommal találkozunk a kijelölt 
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diákokkal az ELTE lágymányosi épületeinél, ahova a tanítást követően együtt mehetünk ki. 

Mind a hat diák kap 1-1 távcsövet és kijelölünk számukra 8 fehér és 8 fekete üvegtáblát, 

melyeket számokkal látunk el. Így kicsit kisebb lesz az elemszámunk, mint az eredeti 

megfigyelésben. Ez nem jelent problémát a mérés szempontjából, de figyelembe kell 

venni, hogy nagyobb lesz a mérési hiba. A diákok meghatározott időközönként, - mely 

jelen esetben fél óra - megszámolják a tegzesek számát 1-1 üveglapon, melyek számát 

rögzítik az előre kiadott táblázatban. A 0 időpillanat a mérés kezdete, majd innentől 

számolva 4 órán keresztül zajlik a megfigyelés. Miután minden csapat elvégezte a saját 

mérését, azután az adatokat megosztják egymással és kiszámolják, mind a fehér, mind 

pedig a fekete üvegablakra, hogy átlagosan hány tegzes tartózkodott a mérés során 

megfigyelt minden egyes ablakon. Ha a csoportok azonos időpontban kezdik el a 

méréseket, akkor többlet információkat is képesek vagyunk kinyerni a megfigyelésekből. 

Nem csak azt tudjuk megállapítani, hogy a fekete, vagy a fehér üveg vonzóbb e a tegzesek 

számára, hanem azt is, hogy melyik időintervallumban a legnagyobb a csalogató hatás. Ha 

az ablakokat a helyzetük alapján meghatározott sorrendben vizsgáljuk, akkor arra 

vonatkozóan is kaphatunk információkat, hogy az ablakok helyzete – épület sarkához 

közeli, vagy a sarkoktól távoli ablak - milyen mértékben befolyásolja tegzesek 

viselkedését. Tehát az adatok feldolgozása után az eredményeket kiértékeljük a diákokkal 

közösen és levonjuk a következtetéseink tanulságát. Jelenlegi helyzetben ez egy elméleti 

terepgyakorlat megvalósítási terve, de a vírushelyzet rendeződésével a későbbiek 

folyamán ez egy valóban kivitelezhető terepgyakorlat lenne. Mivel ez a vizsgálat 

számomra is igen érdekes lenne, így remélhetőleg a közeljövőben alkalmam adódik rá, 

hogy ezt meg is valósítsam. 
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Tegzesek, mint táplálékforrás 

Ragadozó rovarok 

 Nem minden élőlény számára kedvezőtlen az üvegfelületek fénypolarizációja. (6.) 

Ahogy korábban írtam az üvegfelületek magukhoz csalogatják a rovarokat és szeles 

időben mivel szélárnyékot is biztosít, így nagyobb mértékben vonzza őket. A tegzeseknél 

említettem, hogy rajokba tömörülve fordulnak elő szaporodási időszakban, emiatt még 

nagyobb az egyedsűrűség. Ahogy a munkalapon szereplő kérdéseket megfigyeljük, 

láthatjuk, hogy a tegzesek jelenléte a pókokra is hatással van.  Igaz, pókokkal sok más 

környezetben is találkozhatunk mégis érdemes kiemelni, hogy a számuk egy jó 

táplálékforrás közelében magasabb. Esetünkben a lehetséges pókfajok közé tartozik a 

keresztes pók, - mely éppen táplálkozás közben lett lefényképezve a következő képen. 

– valamint megtalálható rajta kívül, még a karoló pók, ugrópók és állaspók is. 
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Mindeggyik pókfaj eltérő stratégiát alkalmaz a tegzesek zsákmányolása érdekében. A 

keresztes pók az általa szőtt háló segítségével kapja el álldozatát. A karoló pók türelmes 

vadász, így ő megvárja, míg az áldozata kellő közelségbe ér és gyorsan ráveti magát a 

tegzesre. Az ugrópókok folyamatos mozgással keresik a lehetséges prédákat, így nagyobb 

területet is bejár a falon, míg rá nem bukkan. Végezetül az állaspók kombinálja a 

stratégiákat és háló segítségével is, valamint vándorló mozgással is táplálékhoz jut. (4.)  

Igaz, hogy a pókok ritkítják a tegzesek számát, mégis fontos szem előtt tartani, hogy ők 

maguk is táplálékként szolgálnak a madarak számára, így a következő fejezetben a rájuk 

gyakorolt hatásra térek ki. 

Madarakra gyakorolt hatás 

A nagyobb rovarkoncentráció miatt viszont a rovarevő madarak is összpontosulnak 

ezeken a helyeken, ugyanis ez bőséges táplálékforrás számukra. (6.)  A Duna mentén, 

például az ELTE lágymányosi épületeinél is gyakori vendégek a széncinegék, a házi 

verebek, vagy a barázdabillegetők. (4.) 

  

 

Néhány esetben az is előfordult, hogy nagy fakopáncs, vagy dolmányos varjú is megjelent 

az épületnél a könnyen elérhető nagymennyiségű tápláléknak köszönhetően. 

 Az említett fajok közül a barázdabillegő képes arra, hogy röptében is elkapja a 

tegzeseket, így miután a bábokból előbújó egyedek rajokba csoportosulnak e madárfaj 

azonnal képes elkapni őket, ezért ő a legeredményesebb ezen rovarok ritkításában. A 

többi madárfaj esetében meg kell kapaszkodniuk az épület falán a táplálkozásuk 



27 
 

érdekében, így ők már csak a leszállt tegzes párokat, vagy nőstényeket tudják össze 

kapkodni. A nagy fakopáncs alkalmazkodott ahhoz, hogy táplálékkeresés közben mozog a 

fák törzsén és ezt a képességét a téglafalon is jól ki tudja használni, így viszonylag nagy 

területet tud bejárni az épületen. A többi faj pedig a párkányokon megkapaszkodva, 

esetleg felugrálva táplálkoznak, de nagy rovarmennyiségnek köszönhetően ez is igen 

hatékony táplálkozási forma. Az emberek környezet átalakító munkája nélkül normál 

esetben a folyóparton fák, vagy bokrok fordulnának elő és a tegzesek rajzása itt játszódna 

le, de az emberi beavatkozás miatt látható, hogy ez megváltozott, így a madarakat is 

elvonzotta a természetes élőhelyükről. Mivel ez a táplálkozási mód a fakopáncsoktól nem 

megszokott, így kiemelném őket és részletesebben tárgyalnám az életmódjukat. 

 

Fakopáncsok életmódja 

A nagy fakopáncs körülbelül 20 cm nagyságú védett madarunk. Fák odvaiban 

fészkel, melyeket csak egy nyáron át használnak. A költési idejük májusra esik, így ebben 

az időszakban rakja le a tojó 4-7 tojását. 10-12 nap alatt kelnek ki a tojások melyeket mind 

a két szülő felváltva melegít és gondoz. A fiókák igen gyorsan 20-25 napos korukra ki is 

repülnek a fészekből. A faj tápláléka télen fenyő magvak, az év többi részében pedig 

rovarok, melyeket a fák törzsének kopogtatásával talál meg. Ritkán előfordul, hogy más 

madarak tojását is elfogyasztják, vagy szükség esetén dögöket is fogyaszt. (23.) 

Láthattuk, hogy a nagy fakopáncs költési időszaka és a fiókák felnevelése egy 

időszakba esik a tegzesek rajzásával, így nem csoda, hogy ez a faj is kihasználja a bőséges 

rovar mennyiséget a fiókák felnevelése szempontjából. Az ELTE épületeinél 2014-ben egy 

hím, 2016-ban, pedig egy nőstény fakopáncsot figyeltek meg Pereszlényi Ádám, Horváth 

Gábor és Kriska György. Ez azért kiemelkedő eredmény, ugyanis korábban még nem volt 

arra megfigyelés, hogy az üvegfelület által magához vonzott vízirovarokkal táplálkozzanak 

ezek a madarak. (7.) Látható tehát, hogy közvetett módon, de a madarakra is hatással van 

az üvegfelület, így a fényszennyezésének következtében madártani megfigyeléseket is 

tehetünk. A következő fejezetben egy olyan madártani megfigyelés tervét fogalmazom 

meg, mely az üvegfelületek poláros fényszennyezéséhez köthető. 
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Madártani megfigyelések 

A madárfajok megfigyelését szintén terepgyakorlat keretében képzelem el. Mivel a 

megfigyeléseket itt is távolról érdemes végezni, nehogy beavatkozzunk jelenlétünkkel a 

madarak viselkedésébe, így mindenképpen szükségünk van ennél a gyakorlatnál is 

binokuláris távcsőre. A madárfajok meghatározásához viszont szükségünk van még 

madárhatározókra is, melyek jó esetben megtalálhatóak az iskola könyvtárában, de 

előfordulhat az is, hogy ezeket szintén be kell szereznie az iskolának az eredményes 

oktatás szempontjából. A gyakorlat kivitelezését a következőképp képzelem el. A 

tanulókkal órai keretek között csapatokat hozunk létre és felosztjuk, hogy mely csapatok 

melyik nap vesznek részt a megfigyelésben. A tegzes megfigyeléses gyakorlathoz 

hasonlóan itt is 6 csapatot alakítunk ki a pontosabb megfigyelés érdekében. Az 

eredményesebb adatgyűjtés miatt minden csapatnak 5 órás megfigyelést kell végeznie a 

délutáni óráktól – például 15 órától – az esti órákig - 20 óráig -, így kihasználhatjuk a rajzás 

maximumát a megfigyeléseink hatékonysága érdekében. Az első megbeszélt időpontban 

találkozunk a csapattagokkal a helyszínen, mely lehet szintén az ELTE lágymányosi 

épülete.  Kiosztjuk a csapatoknak a felszerelést, mely tartalmaz 1 darab távcsövet, 1 darab 

madárhatározót és az 9. mellékleten szereplő munkalapot, melyet a megfigyelés során 

kitöltenek a diákok.  

 
Munkalap a 

madár megfigyelési gyakorlathoz 
 

A megfigyelés előtt készítse elő minden tanuló a távcsövét, a madárhatározót és a 
megfigyelés során jelen munkalapot használja, az adok rögzítése érdekében! A 
csapattagok nem külön-külön dolgoznak, hanem „több szem, többet lát” alapon segítik 
egymás megfigyelését!  Ezt tehetik úgy, hogy 1-1 diák az épület adott részét nézi a 
vizsgálat során, de végrehajtható úgy is, hogy mindenki figyeli az épület különböző részeit, 
és aki madarat lát, jelzi a többieknek is. Látott madár esetén, a madárhatározó 
segítségével beazonosítjuk a fajt, majd feljegyezzük a megfigyelési időpontot és abban az 
időpillanatban a környezeti tényezőket. Például kicsit szeles az idő, de süt a nap. Ezután 
megfigyeljük az egyed viselkedését, melyeket helytakarékossági okokból számokkal 
láttam el. Ezeket az adatokat a táblázat felett láthatjuk, melyek segítségével 
értelemszerűen kitöltjük a táblázatot! Ha egy fajból több egyedet is megfigyelünk, akkor 
azt külön feltüntetjük a táblázat új sorában! 
 

 
1. Röptében / 1 helyben táplálkozik 
2. Azonnal elfogyasztja -  / Gyűjtögetés után fogyasztja el a táplálékát 
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3. Egy helyen táplálkozik / bejárja az épület területét 
4. Egyéb megfigyelés 

Megfigyelés 
dátuma: Egyed viselkedése 

Megfigyelt 
faj 

Megfigyelés 
időpontja 

Időjárási 
körülmé-

nyek 
1.  2.  3.  4.  

       

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

8. melléklet 
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A megfigyelési időpontok között tarthatunk akár több nap szünetet is, nem 

szükséges, hogy egymást követő napokon jelenjenek meg a csapatok a helyszínen. A 

megfigyelések értelmezéséhez mindenképpen szükséges, hogy feltüntessük a vizsgálat 

dátumát és az egyes megfigyelések időpontját, esetleg a környezeti tényezőket és az 

időjárást is, ugyanis ezek ismeretében tudjuk az eredményeket is értelmezni és a 

következtetéseket levonni. Például ha a megfigyelés kezdetén még ragyogó napsütést 

tapasztalunk, de pár óra elteltével beborul az ég és egy zápor, vagy zivatar alakul ki, az 

értelemszerűen a rovarok, valamint ennek következtében a madarak viselkedése is 

megváltozhat. Miután minden csapat elvégezte a saját időpontjában a megfigyeléseket, a 

diákok egymással is megosztják a rögzített adatokat. Ezek segítségével információt 

nyerhetünk arról, hogy milyen fajok fordultak meg a megfigyelési időszakban az 

épületnél, illetve ezen fajok életmódját is jobban megismerhetjük. Például  megfigyelhetik 

a diákok, mely fajok táplálkoznak röptükben és melyek számára szükséges 

megkapaszkodni a szilárd aljzaton. Továbbá azt is, hogy  a nap mely szakaszában aktívak 

táplálkozási szempontból a megfigyelt fajok, valamint  megismerhető a táplálkozásuk 

módja is, tehát az, hogy rögtön elfogyasztják e a táplálékot, vagy csak akkor amikor már 

többet összegyűjtöttek. Információkat nyerhetünk arról is, hogy az épület mely részén 

táplálkoznak, tehát egy helyben vannak végig, vagy vándorol az épület egyes részei 

között, valamint ha vándorol követ e valamilyen mozgási mintázatot. Ezen felül 

előfordulhatnak előre nem várt események is, így ezeket külön rögzíteni kell, amiket a 

későbbiekben szintén kilehet elemezni, vagy kutatási megfigyelésen részletesebben 

tanulmányozni.  

Mivel a madarak megfigyelése szorosan kapcsolódik a tegzesek rajzásához, így a 

két terepgyakorlat párhuzamosan is kivitelezhető, így időt is spórolhatunk vele. Fontos 

megjegyezni azt is, hogy a nagyobb madár egyedszám a tápláléklánc magasabb szintjeire 

is kiterjed, így ezek hatására is kitérek a következő fejezetben. 

 

Hatások a tápláléklánc magasabb szintjein 

A sok madár miatt egyes ragadozó emlősök is elszaporodhatnak a városban, mivel 

a bőséges rovarforrásnak köszönhetően sokkal több a madárfészek, mivel az utódok 
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felnevelése biztosítottabb. Ez viszont az emlősök számára jelent bőségesebb 

táplálékforrást, tehát egyre beljebb húzódnak a városokban. Egyrészt a fészekben lévő 

tojásokat foszthatják ki, másrészt a fiatal fiókákat fogyasztják el. Ilyen ragadozók például a 

vadmacska, a vidra, menyét, hermelin és rengeteg más faj. Viszont a kifejlett madarak 

sincsenek biztonságban nem csak előbb említett emlősök miatt, de a ragadozó madarak 

miatt sem. Gyakran lehet megfigyelni a városközpontokban is akár sólymot, vércsét, míg a 

zöldebb területeken például parkokban akár sast, vagy héját is láthatunk. (24.) Ezek 

alapján láthatjuk, hogy egy egész ökoszisztémára kihat az, ha valahol nagymennyiségű 

üveget használnak fel.  

 

Digitális tananyag 

A mai modern világban szinte mindenki zsebében lapul egy okos telefon, mely igen 

sokat segít a terepi vizsgálatok alkalmával is. A korábban említett digitális tananyagot az 

eXeLearning segítségével könnyen elkészíthetjük. Ez egy tananyag szerkesztő program, 

mely egyik előnye, hogy a tananyag kiexportálható mappákba. Ennek köszönhetően egy 

offline, internet elérés nélküli weblapot tudunk elkészíteni, így bárhol bármikor 

felhasználjuk, mind a tudásanyagot, mind pedig a gyakorlást és számonkérést egyaránt. 

Érdemes kiemelni az előnyeinél, hogy nem egy bonyolult webszerkesztőt kell 

alkalmaznunk, hanem igen egyszerű a kezelőfelület. További előnye, hogy tantárgy 

független, tehát bármely oktató nagy hasznát tudja venni munkája során. A HTML 

formátumú programban számtalan lehetőség van arra, hogy érdekesen és hatékonyan 

tanítsunk és tanuljanak a diákok. Ezek közé tartozik egy kép, videó, vagy akár egy 

hivatkozás beépítése is a tananyag közé. Mielőtt az általam készített tananyagot 

részletezném, szeretném bemutatni magát a programot. 
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eXeLearning bemutatása 

A programba belépve a szerzői nézetet látjuk. 

 

Ha módosítani szeretnénk a feladatlap stílusát, akkor ezt könnyedén megtehetjük 

a menü, stílus opcióval. Itt csak rákattintunk az általunk választott stílusra és megváltozik 

a teljes dokumentum kinézete.

 

A baloldalon található oldalléc a tervezői nézetből és a taneszközökből (iDevices) 

áll. Az előbbiben a tananyag struktúráját tervezhetjük meg, például témákat, szakaszokat 

és egységeket, de ezek át is nevezhetőek, így általunk kiválasztott egységekre tagolhatjuk 

az oktatási segédanyagunkat. 
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A taneszközök részben kiválaszthatjuk, hogy milyen módon szeretnénk 

megjeleníteni az adott tananyagrészt, tehát a korábban létrehozott struktúránkat 

feltöltjük a tartalommal. Amint rákattintunk a kiválasztott taneszközre, megjelenik a rá 

jellemző szerzői nézet. Ezeket az eszközöket mutatnám be egyesével, illetve a bennük 

rejlő lehetőségeket, melyek szerkesztőfelületét képekkel is illusztrálom a későbbiekben.  

 

A célok lehetőséggel, mint neve is mutatja az általunk kitűzött célokat 

fogalmazhatjuk meg, tehát azt, hogy a tananyag elsajátítása során, milyen képességek 

fejlődnek, illetve mik lesznek a várható eredmények. Pirossal kiemeltem a 

szövegszerkesztő eszköztárat, mely a többi taneszköznél is megtalálható, így egyszeri 

alkalommal, itt szeretném bemutatni a megtalálható lehetőségeket. Ennek segítségével 

változtatható a betűméret, a betűszín, a betűstílus, az elrendezés, továbbá beszúrhatunk 
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képet, videót, egyenletet… . Látható tehát, hogy ezek segítségével jelentősen eltérhetünk 

az eredeti eszköz funkciójától, így arra is van lehetőség, hogy az eredetitől eltérő címet 

adjunk a feladatunknak. Ezek ismeretében a továbbiakban az alap lehetőségeket 

mutatom be, melyek szinte minden esetben tetszőlegesen változtathatóak. A bal alsó 

sarokban, ha rákattintunk a zöld pipára, akkor a szerzői nézetben azt látjuk, amit 

kiexportált weblapként látnánk. Ezeket a saját tananyagomnál szemléltetem. 

 

 Az előismeret taneszközben rögzíthetjük azokat az információkat, melyeket tudnia 

kell a diákoknak, annak érdekében, hogy az adott tananyag megfelelően elsajátítható 

legyen.  

 

 Az esettanulmány segítségével megoszthatunk egy nagyobb szövegrészt, például 

egy cikket, vagy történetet, melyhez tevékenységeket rendelhetünk, így a szöveg 

elolvasása után a diákoknak meg kell oldania a megadott instrukciók alapján a szövegben 

megfogalmazottakat. Ehhez nagyon hasonló az olvasnivaló funkció, ahol nagyobb 

összefüggő szöveget oszthatunk meg a diákokkal, melyekhez szintén társíthatunk 

végrehajtandó tevékenységet. A legtöbb feladattípusnál lehetőségünk van arra is, hogy 

bizonyos válaszok megjelölése, vagy beírása esetén mi jelenjen meg a diákok számára, 

tehát azonnali visszajelzést kapnak a teljesítményükről. A visszajelzés a szövegszerkesztő 



35 
 

eszköztárnak köszönhetően nem csak szöveges lehet, hanem akár képpel, vagy 

animációval is történhet. Ezzel még jobban növelhető a diákok motivációja, illetve az 

oktatót is jobban megkedvelhetik, ami növelheti a tantárgy iránti elköteleződést is. 

 

 A feleletválasztós tesztnél a kérdésre egy és több jó válasz is megadható. Előnye, 

hogy tetszőleges mennyiségű kérdést megadhatunk, így csökkenthetjük annak az esélyét, 

hogy csak véletlenül találta el a diák a jó megoldást, vagy megoldásokat. A SCORM teszt 

szinte teljesen megegyezik az előbbiekkel, viszont itt nem ad a visszajelzést azonnal a 

feladat arról, hogy helyes-e a kiválasztott lehetőség, hanem a kitöltés után be kell küldeni 

a válaszokat és utána jelzi ki, hogy a feladatokból hány százalékot teljesített jól az illető. 

 



36 
 

 Igaz-hamis kérdéseket is feltehetünk, mely esetében könnyű tippelni is, mivel 50% 

esély van arra, hogy eltaláljuk a helyes választ, de egy könnyebb ismeret felelevenítést 

ezzel is elősegíthetünk. 

 

 A java applet segítségével integrálhatjuk magát az animációt, vagy tevékenységet 

a tananyagba, melyhez csak az applet kód szükséges számunkra. Ezzel még színesebbé és 

megbízhatóbbá tehetjük a tananyag elérhetőségét, ugyanis internet nélkül is, helyben a 

tananyagban tudjuk használni a kívánt tartalmat. 

 

 Illusztrációs céllal a képgaléria opciót érdemes választani, ugyanis ide tölthetjük fel 

a témához kapcsolódó ábrákat és fotókat, melyet a diákok könnyen elérhetnek és 

kezelhetnek. 
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 Lehetőségünk van arra is, hogy egy külső weboldalt illesszünk be, melyet egy 

egyszerű lépéssel meg tudunk tenni. A honlap URL címét bemásoljuk a megfelelő helyre 

és nem csak a weblap aktuális oldalához, hanem a teljes weblaphoz hozzáférhetünk, így 

tananyagon belül, helyből tudunk böngészni a témában, külön böngésző megnyitása 

nélkül. Ebből adódik viszont a hátránya is, mivel így ez a tananyagegység csak internet 

hozzáférés esetén elérhető. Hírcsatorna elmentéséhez is külön lehetőségünk van az RSS 

funkcióval. Ennél a lehetőségnél a hivatkozások szerkesztésén felül lehetőségünk van arra 

is, hogy utasításokat, vagy magyarázatokat írjunk az adott dokumentumhoz. 

 

 

A következő taneszközünk a nagyító, melyen beállíthatjuk, hogy mekkora legyen a 

nagyító mérete, illetve a nagyítás nagysága. Mivel maximálisan csak 200%-al lehet 

nagyítani, így egy kis segítséget jelenthet, ha egy képen nem látható valami kellően nagy 

méretben, de úgy gondolom, hogy nem kellően effektív ez a lehetőség. 
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 A reflexió opciónál gondolatébresztő kérdéseket tehetünk fel, melyekre a diákok 

elkészíthetik saját reflexióikat, tehát a kérdésről alkotott véleményüket és 

elképzeléseiket. Ez jó lehetőség lehet egy szélsőséges témánál, ahol kíváncsiak vagyunk a 

tanulók véleményére a témával kapcsolatban. 

 

 A szókitöltős teszt esetében egybefüggően beírhatjuk a számonkérésre szánt 

szöveget, melyből kijelölés és egyetlen kattintás után elrejthetjük a kérdezni kívánt szót. 

Arra is van lehetőségünk, hogy az estleges elgépelési hibákat kiküszöböljük, így 

beállítható, hogy ne csak a pontos megoldást fogadja el a feladat. Probléma azonban az, 

hogy maximálisa csak egy karakter eltérést tud engedélyezni, így például egy betűcsere 

esetén már nem fogadja el helyes válasznak a beírt tartalmat. 
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 A tevékenyég eszközzel feladatokat és instrukciókat adhatunk a diákoknak, 

melyekkel megfelelően el tudják végezni a kiadott feladatot, például egy kísérlet 

végrehajtásának lépéseit. 

 

 Végezetül a wiki szócikk maradt, mely segítségével ezen oldalon szereplő 

információk is beépíthetők közvetlenül a tananyagba. 
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Sajátkészítésű digitális tananyag 

Láthattuk az előző fejezetben, hogy számtalan lehetőségünk van ennek a 

programnak az alkalmazásával, így csupán a kreativitásunk szabhat határt a minél 

színesebb és interaktívabb feladatoknak. Értelemszerűen a saját tananyagomban nem 

használtam fel minden taneszközt, mégis arra törekedtem, hogy egy érdekes és izgalmas 

oktatási segédanyagot hozzak létre, melyet nem csak én, hanem minden téma iránt 

érdeklődő személy fel tudjon használni a saját óráin, foglalkozásain. A következőekben ezt 

a dokumentumot elemzem ki részletesen. A tananyag szerkezete és felépítése jelen 

munkámra hasonlít, ugyanis a kettő, szorosan összefügg. A témák tagolása során először 

megfogalmaztam céljaimat a tananyaggal kapcsolatban, majd kijelöltem azokat az 

előismereteket, melyek ennek megvalósításához szükséges. Ezután következik csak a 

tartalmi rész a következő sorrendben. Először megismertetem a diákokat az üveggel és 

tulajdonságaival, majd ezt követően a fénnyel és a poláros fénnyel. Ennek a kettőnek az 

összekapcsolásával pedig az üvegfelületek hatásaival, melyről az ismereteket a terepi 

vizsgálatokkal mélyítünk el. Legvégül az értelmi készségeikre szeretnék hatni az által, hogy 

a téma során megtanult ismeretek segítségével mérjék fel a következményeket. 

Esetemben a cél az, hogy a diákok ismerjék meg alapvető szinten az üveg 

történetét, illetve néhány típusát és hatásait; a fénypolarizációt; illetve a rovarok látását 
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és ennek demonstrációját szolgáló gyakorlatok ismeretét, továbbá a vizsgálatok 

végrehajtásának módját. Ismerjék meg a terepgyakorlatok lényegét és kivitelezését, így 

téve hatékonyabbá a vizsgálatokat, melyek segítségével kedvet kaphatnak a 

biológiatanulás irányába. Fontos számomra az is, hogy ismerjék meg, milyen hatásokat 

váltanak ki az üvegfelületek, melyek a korábban leírtak alapján igen károsak. Éppen ezért 

célom az is, hogy ezeket a káros hatásokat felismerve kialakíthassak a diákokban egy 

környezetvédő attitűdöt, ugyanis az általam- és tanár kollégák által tanított diákokból nő 

fel a jövő nemzedéke, így fontos, hogy tisztában legyenek a nem kívánt hatásokkal. Ahogy 

korábban említettem szemléltetném a digitális tananyagomban a célok kijelölését 

kiexportált formában, mely a következőképpen néz ki. 

 

Mivel a témánk igen összetett és a terepi vizsgálatok nagyon időigényesek, emiatt 

ezeket a foglalkozásokat nem tanórára szánom, hanem tanórán kívüli foglalkozásként 

valósítható meg. Ez lehet szakkör, vagy fakultációs óra is, illetve bármely érdeklődővel 

elvégezhető a megfelelő témakörök tárgyalása után. Minden esetben szükségesek 

előismeretek egy terepgyakorlat esetében, emiatt az általunk érintett téma megköveteli, 

hogy a diákok ismerjék a középiskolás szinten elvárt ismereteket a fényről, a rovarokról, a 

madarakról, a táplálkozási piramisról és környezi tényezőkről. Ezt figyelembe véve a 2020-

as NAT-hoz illeszkedő kerettanterveket vettem alapul. (20.) Megnéztem a gimnáziumok 

által elvárt követelményeket a fizika, földrajz és biológia tantárgyak esetében ebben a 

témában. Ezek alapján állítottam fel a szükséges előismereteket. 
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Nem szükséges mindent fejben tartani, illetve ismerni a sikeres gyakorlati kivitelezéshez, 

de mivel a téma érinti ezeket az ismereteket, így ezek ismeretében hatékonyabban lehet 

végrehajtani a gyakorlatot. A probléma az, hogy három tantárgy is érintett ebben a 

kérdésben, így ha egy adott évben tervezzük végrehajtani a terepgyakorlatokat, akkor a 

tantárgyakat tartó oktatókkal érdemes egyeztetni még a tanmenet elkészítése előtt, így 

optimális esetben elérhető az, hogy a szükséges ismereteket közel egyszerre szerzik meg 

a tanulók a különböző tantárgyakból, melyre lehet alapozni a terepi vizsgálatok 

végrehajtását.  

  A tananyagban szövegeket, olvasmányokat, illetve cikkek esetében külső 

weblap taneszköz segítségével osztok meg a témából olyan információkat, melyek 

nagyrészt a szakdolgozatomat fedik le, de egy középiskolás számára is megérthető, 

amennyiben rendelkezik a szükséges előismeretekkel. Ahogy korábban említettem, 

ezeket a kerettanterv alapján elviekben megkapják a diákok, így feltételezhetően nem 

okoz számukra különösebb nehézséget.  
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A szükséges ismeretanyag elsajátítása érdekében a kiadott forrásokból kérdéseket 

tesz fel különböző taneszközök segítségével, így motiválva őket arra, hogy figyelmesen és 

értelmezve olvassák el a dokumentumokat, ugyanis e nélkül a feladatok megoldása nem 

lesz sikeres. Az általam felhasznált taneszközök a feleletválasztós teszt, melyből az egy jó 

válaszos és több jó válaszos formát is alkalmaztam. 
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Felhasználtam a szókitöltős tesztet, mely során a korábban kiadott szöveget fogalmaztam 

át és ilyen módon várom vissza a diákoktól a témával való foglalkozást és időráfordítást.  

 

 A fényről, fizikából és biológiából is részletesebb ismereteket szereznek a diákok, 

így ezek felelevenítését igaz-hamis teszttel hajtom végre.  

 

 A diákok által elvégzendő feladatokat mind a három esetben a tevékenység 

menüpontban hoztam létre. Ide tartoznak a polarizációs vizsgálatok, valamint a kétféle 

terepgyakorlat.  
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Mivel rendelkezésemre áll egy 3D-s szemüveg, így a lehetőségekhez mérten a 

polarizációs vizsgálatot el is végeztem, melyet saját fotókkal látok el. A kiadott feladat a 

következőképpen néz ki: 

 

Az általam dokumentáltak nem egyeznek meg teljesen azzal, amit a feladat végrehajtása 

során tapasztalnánk, mivel a kamera csak egy lencsével rendelkezik, szemben a 

szemünkkel, mely két lencsének feleltethető meg, így a készített képeket úgy kell kezelni, 

mintha alapból egy szemmel végeztük volna a megfigyelést! Az első feladat, hogy 

tükörben nézzük meg a szemüvegen keresztül, magát a szemüveget. 

 

Ha bal szemmel néznénk bele az általam használt szemüvegbe azt látjuk, hogy bal lencse 

átlátszó, míg a jobb lencse fekete, átlátszatlan. Ez nem változott meg akkor sem, amikor 

forgattam a szemüveget, tehát az iránya nem befolyásolja a fényt. Ez azért van, mivel 

ugyan az a lencse tükröződik vissza, így a lencse forgatásával a tükörképe is ugyan annyit 

fordul, tehát nem tapasztalunk változást. Annak az oka, hogy az egyik lencse átlátszó a 

másik lencse viszont nem, az az, hogy a két lencse pont egymásra merőlegesen polarizálja 

a fényt, így amikor az egyik lencse teljes mértékben átengedi a tükröződő fényt akkor a 
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másik lencse egyáltalán nem, tehát fekete lesz. Nézzük meg, mi történne, ha a másik 

szemünkkel néznénk bele a tükörbe.  

 

Jelen esetben a jobb oldali lencse lesz átlátszó, míg a bal oldali lencse fekete. Ennek oka 

megegyezik az előbbiekkel, csak a polarizáció 90°-al el lett forgatva ahhoz képest, mintha 

a másik szemünkkel, tehát a másik lencsén keresztül néznénk. 

 Számítógép monitor megfigyelése estén a fej forgatása, esetemben a lencse 

forgatása más tapasztalati eredményekhez vezetett. Esetemben baloldalra fordítva a jobb 

oldali lencsét, a kép egyre világosabb lett, tehát több fény jutott át a szemüvegen. 

 

Míg a másik irányba fordítva egyre sötétebb lett a monitor képe, majd egy bizonyos 

szögben teljesen fekete lett a kijelző, tehát egyáltalán nem jutott át fény a számítógép 

által sugárzott fényből semmi, a lencsén túlra. 
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Ennek okát már korábban már említettem, mely az, hogy az LCD monitorok is lineárisan 

poláros fényt bocsátanak ki 45°-os szögben, így a „bizonyos szög”, mely során elsötétült a 

monitor, pont ez a 45°-os elfordulás, mely a kép alapján is jól látszik. Mivel a két lencse 

pont 90°-al van elforgatva egymáshoz képest, így a másik szemünkkel elvégezve ezt a 

vizsgálatot, akkor a megfigyelések pont fordítva alakulnak. A baloldalra fordítva a bal 

lencsét nagy lesz a fényintenzitás, míg jobb oldalra fordítva elsötétül a kép. Mivel a két 

lencse mindig 90°-ban tér el egymástól, így a további vizsgálatok során, csak az egyik 

lencsére végeztem el a megfigyeléseket. 

 Ablaküveg megfigyelése esetén nem ilyen látványos a jelenség, mégis 

megfigyelhető ennek az objektumnak a vizsgálata során is, hogy a lencse forgatása milyen 

változásokkal jár. A szemüveget normál helyzetben tartva láthatjuk, hogy kissé sötétebb a 

visszaverődött fény, valamint nem csillog annyira a felszíne. 
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Míg elforgatva a szemüveget világosabb lesz a visszatükröződő kép a megcsillanó fény 

miatt. 

 

Bel térből vizsgálva az üveget, annyira kicsi volt a két állás közötti különbség, hogy a 

fényképeken nem is látható, így ezt nem dokumentálom, viszont szabad szemmel 

érzékelhető volt az árnyalatnyi különbség, tehát az üveg, lineáris fénypolarizációját ebben 

az esetben is igazolni tudjuk. 

 Végezetül egy mesterségesen kialakított vízfelszínt vizsgáltam meg, mely során 

látható a szemüvegben, hogy, normál helyzetben tartott állapotban a vízfelszín 

tükröződik, tehát a fény ezen komponensei áthaladnak a szemüveg lencséjén keresztül. 
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Ezzel szemben, ha a szemüveget elforgatjuk, akkor a vízfelszínről visszaverődő fényt 

kiszűri a lencse, így jobban belelátunk a víztestbe. 

 

Egy természetes víztest vizsgálata esetén még szembetűnőbb a különbség. A következő 

képen jól látható, hogy míg az első esetben alig látunk a víztestbe, csupán csak az ág 
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árnyékában, addig a polárszűrő elforgatása esetén teljes mértékben eltűnik a vízfelszín 

tükröződése, így maga az árnyék is. (4.)

 

Láthatjuk tehát, hogy a vízfelszín is lineárisan polarizálja a fényt, az üvegfelületekhez 

hasonlóan. 

 Ha a szemüveg segítségével számtalan természetes objektumot megvizsgálunk, 

akkor sem találunk elvileg olyan felületeket, mint az eddig megvizsgált objektumok. 

Ezeknek a vizsgálatoknak tehát az a lényege, hogy a diákok saját maguk tapasztalhassák 

meg azt, hogy minden természetes dolog polarizálatlan fényt bocsát ki, tehát a 

szemüvegen keresztül bármely irányból és szögből is nézik az adott tárgyat, annak képe 

nem fog megváltozni. Ez alól csak a vízfelszín jelent kivételt, így nem csoda, hogy az 

ember által létrehozott lineárisan poláros fény becsapja a rovarokat. Mivel számomra 

igen izgalmas volt ez a megfigyelés, így biztos vagyok benne, hogy a diákok érdeklődését 

is felkelti. Emiatt várom a lehetőséget, amikor egy tanulócsoporttal végrehajthatom ezt a 

tevékenységet.  

 

 A jelenlegi vírushelyzet miatt a tegzes megfigyelési terepgyakorlat elméleti szinten 

valósult meg számomra. A feladatok teljesítéséhez szükséges információkat tartalmazza a 

digitális tananyag, viszont úgy tervezem, hogy a munkalapot papír alapon is megkapják a 

tanulók. 
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A gyakorlat kivitelezésének elképzelését és a végrehajtási módját tárgyaltam korábban, 

így itt ennek lehetséges eredményeire térnék ki.  

A mérés kezdetén minden diák megszámolja, hogy hány tegzes található az általa 

kapott 1-es fekete ablakon, mely az egyik megfigyelő esetében legyen például 10 darab, 

így ezt az adatot rögzíti a táblázatban. Ezután beírja a leszámolt darabszámot a második, 

harmadik….ablakra is, majd ugyan úgy a fehér ablakok esetén is hasonlóan jár el. Az egyes 

ablak esetében legyen 6 a feltételezett darabszám. Ha az ablakokon lévő tegzesek számát 

mindig a kezdeti sorrendben számoljuk le, akkor 1-1 ablakra körülbelül fél óránként 

térünk vissza, így a mérésünk pontos és hiteles lesz. Ha a táblázat minden cellája megtelt, 

akkor az adott nap végére 6 különböző adathalmazt nyerünk ki, a 6 fős csapatoknak 

köszönhetően. Mivel a mérést 5 napon keresztül végezzük, így 1-1 ablakra 5 információ 

szolgál félórás lebontásban.  

Ha méréseket nem egymás utáni napon végezzük el, akkor hosszabb lefutási idővel 

dolgozhatunk. Ez alapján az első mérési napon még alacsonyabb lesz minden ablakon az 

egyedszám, majd a rajzás fokozódásával az egyedszámok minden esetben nagyobbá 

válnak, végül pedig a rajzás lecsengésével az egyedszámok újra csökkennek.  

A nap változások során hasonló eredményt kapunk, mint az előző esetben, ugyanis 

a délutáni órákban kezdenek el kimászni a partra a tegzesek, így ebben az időben még 

alacsony az egyedszám minden esetben, viszont az idő előre haladtával egyre nagyobb 

lesz a tegzesek mennyisége, majd a párosodást követően ismét kevesebben figyelhetőek 

meg az ablaküveg előtti részen. Ezekből tehát látható a napi és szezonális ritmusa is ezen 

fajnak.  

A fekete és fehér ablakon megtalálható egyedek száma alapján azt tapasztaljuk, 

hogy a fekete felületen több tegzes fordul elő. Ennek oka az lehet, hogy nagyobb 

mértékben polarizálja a fényt, így vonzóbbak a rovarok számára. 

A napszak változása közben az épületen megváltoznak a polarizációs mintázatok a 

beeső fénysugarak iránya miatt, így arra is adatokat kaphatunk, hogy a vizsgált 

időintervallumban hogyan változik meg a lineárisan poláros fény intenzitása az épület 

felszínén. Ehhez a megfigyeléshez azonban valószínűleg kicsi a mintaszám, így ennek 

vizsgálatához nagyobb szabású és hosszabb vizsgálati idővel kell készülni. Ez 

természetesen rengeteg embert igényelne, így ez iskolai keretek között igen nehézkesen 

megvalósítható. 



53 
 

 

A madártani megfigyelések szintén elméleti szinten valósulnak meg. Ennél a 

terepgyakorlatnál is érvényes, hogy a digitális tananyagon felül szintén megkapják a 

tanulók, papír alapon is a munkalapot.  

 

 

A madarak megfigyelése könnyebb olyan szempontból, hogy nagyobb méretűek, így 

jelenlétük jól észrevehető. A diákok a távcsövükkel szemlélik az épület falait és környékét. 

Ha valaki észrevesz egy maradat, jelzi a többieknek is és határozókönyv, vagy telefonos 

applikáció segítségével elkezdik beazonosítani a madárfajt. (19.) 
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 Az előbbi előnye, hogy internet hozzáférés nélkül is használható, viszont lassabb a 

határozás sebessége. Így a gyorsabb határozás érdekében érdemes az applikációt 

használni, amennyiben van rá lehetőségünk. Az applikáció 157 hazai madárfajt tartalmaz 

és néhány egyszerű lépéssel megtalálhatjuk az általunk látott madarat. Előnye, hogy 

ingyenesen elérhető, viszont bizonyos mértékben korlátozott a madarak adataihoz való 

hozzáférés, így a teljes siker érdekében szükséges megvásárolni a teljes verziót. (19.) 

Bármely módon is, de a madárfaj meghatározása után jegyezzük fel az időpontot. Ez azért 

szükséges, mivel a tegzes megfigyelésekhez hasonlóan, ilyen módon a madarak napi 

ritmusáról is adatokat nyerhetünk ki. Jegyezzük fel az aktuális időjárási körülményeket is, 

ezt viszont elég a későbbiekben akkor megtenni, ha változnak a mérés során. Erre azért 

van szükség, mivel ha egy adott faj többször megjelenik az épület környékén azonos 

időpontban ragyogó napsütés mellett, viszont borongós időben nem jelenik meg ebben az 

időben, akkor arra vonatkozóan is információkat nyerhetünk ki, hogy az időjárás milyen 

módon befolyásolja az adott faj táplálkozását. Az egyes egyedek megfigyelése alapján 

következtethetünk magára a faj viselkedésére is. Úgy gondolom, hogy egy vizsgálat során 
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mindig szem előtt kell tartani, hogy egy viselkedési forma az állatvilágban meg is változhat 

idővel az emberi beavatkozásoknak köszönhetően, így a korábban rögzített adatokat ne 

vegyük kőbe vésettnek. Nagyon sok faj urbanizálódik, tehát alkalmazkodnak az emberi 

környezethez, mely bizonyos szempontból előnyt jelent számukra, más szempontból 

azonban káros is lehet. Erre nagyon jó példa az, hogy 2014-ig nem láttak - Illetve nem 

dokumentáltak olyan esetet – üvegfelület által magához vonzott, vízirovarokkal táplálkozó 

nagy fakopáncsot. Tehát a megfigyelésünk során új, a korábbiaktól eltérő 

viselkedésmintázatok is megfigyelhetőek. Optimális esetben a faj, sok egyedét figyeljük 

meg, melyből következtetéseket lehet levonni. Sajnos ez nincs mindig így, ezért alacsony 

megfigyelési szám esetén érdemes kerülni a viselkedés, fajra vonatkozó általánosítását. 

Ha meglátunk egy madarat érdemes nyomon követni a mozgását ameddig csak lehet, így 

kiderül, hogy tud e például röptében táplálkozni, vagy csak fix talajról. Az, hogy azonnal 

elfogyasztja e táplálékát az adott madár, vagy csak gyűjtögetés után, az utalhat arra, hogy 

milyen a táplálék eloszlása a természetes élőhelyén. Ha például rajokban fordul elő a 

rovarfaj, mint például a tegzes esetében is, akkor érdemes gyorsan elkapni többet, majd 

utána elfogyasztani, mivel ebben az esetben egy adott időpontban sok a táplálék, de raj 

továbbhaladása után ez a forrás megszűnik, így fel kell mérni a madárnak, hogy melyik 

módon tud a lehető legkevesebb energia befektetéssel, a lehető legtöbb tápanyaghoz 

jutni. Igen fontos adatokat eredményez az is, hogy ha látjuk azt, az épület mely részein 

táplálkoznak a madarak. Ez elsősorban a tegzesek mennyiségéről függhet. Ahogy 

láthattuk, a napszak során változik az épület oldalán a polarizációs mintázat, ennek során 

pedig az egyes területek rovarvonzó képessége. Így nem meglepő, hogy a rovarok 

vándorlását követik a madarak is. Felmerülhetnek olyan esetek is melyekre előre nem 

számítunk, így ezeket is érdemes feljegyezni annak érdekében, hogy alaposabb 

kutatómunka során ebből is használható információkra tegyünk szert. 

 

 

Összegzés 
 

Dolgozatomat környezeti neveléssel szeretném zárni, mivel úgy gondolom, hogy 

igen fontos témát érintek. A legtöbb embernek elképzelése sincs arról, hogy milyen 
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jelentős károkat okoz egy olyan hétköznapi tárgy, mint az üveg, ezért fontosnak tartom, 

hogy ezt kihangsúlyozzuk az oktatásban is és a jövő generációjában tudatosítsuk, hogy 

ezzel a tárggyal is mértékletesen kell gazdálkodni. Az egyre jobban fejlődő társadalomban 

az üveg státusszimbólum is lett, így sokszor túlzottan nagy mennyiségben, jelentős 

pazarlással használják fel.  Sajnálatos módon, Budapesten is igen sok helyen 

megfigyelhető és tervben lépő épületek látványterve alapján is arra lehet következtetni, 

hogy ezek a továbbiakban is így lesznek, ha nem teszünk ellene. A Duna mentén is 

számtalan épület figyelhető meg, mely szinte teljes egészében üvegfelületekből áll. 

Dolgozatomból kiderül, hogy a víztesthez közeli ablakok jelentős mértékben magukhoz 

csalogatják a rovarokat és egy bukóablak esetében esélyük sincs a menekülésre. Ha 

bejutottak az épületbe nagyon gyorsan kiszáradnak, majd elpusztulnak ezek az egyedek. 

Nem emeltem ki korábban, de nem csak a kifejlett rovarok vannak kitéve a veszélynek, 

hanem az utódnemzedék is, ugyanis a petéket is gyakran az épületre rakják le a 

nőstények, így a következő generációk egyedszáma is jelentősen megcsappan. Igen fontos 

az is, hogy a peték lerakása után a tegzesek, - illetve más rovarok például a tiszavirág – a 

peték lerakása után elpusztul és a tetemek a folyóba esnek, melyek a halaknak is 

táplálékul szolgál. Láthattuk azt is, hogy közvetett módon, hatással van a pókokra, 

madarakra és ilyen módon még egyes emlősökre is az üvegfelület. Így teljes 

táplálékláncokat befolyásol, illetve kiszakítja az egyes fajokat természetes élőhelyükről, 

melyek további nem várt következményeket okozhatnak. Éppen ezért érdemes a diákok 

figyelmét felhívni erre a jelenségre és szorgalmazni őket, hogy ahol csak lehet, 

csökkentsék – és másokat is buzdítsanak arra, hogy ezt tegyék – az üvegfelületek 

mennyiségének felhasználását, így a jövőben ezzel a szennyezéssel szemben is 

eredményesen fel tudunk lépni. 

 

 Az üvegfelületek körülvesznek minket és nem lehet elvárni, hogy ez másképp 

legyen, mivel ezek nélkül elképzelhetetlen az életünk. A hangsúly azon, hogy mennyire 

tudunk mértéket tartani és csak szükséges mennyiségben, vagy mértéktelen módon 

használjuk fel. Úgy gondolom, hogy nekünk, tanároknak különös és fontos szerepünk van 

a jövő alakításában, ugyanis a mi kezeink közül kerülnek ki azok a diákok, aki a jövő 

nemzedékét alkotják. Éppen ezért fontos olyan témákat érinteni, melyek a jövőre is 

hatással vannak, ezért ezek az ismertetett terepgyakorlatok egyfajta érzékenyítő 
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programként is kezelhetőek. Ennek segítségével a diákok jobban megérthetik, hogy 

milyen óriási hatással van a világra egy egyszerű hétköznapi tárgy is, mely körülvesz 

minket. A nagyobb siker érdekében viszont nem elég beszélni egy-egy témáról, hanem 

valóban foglalkozni kell vele, így aktív tevékenységeket kell végezni. Ezeket kiegészíti a 

digitális segédanyag is, mely korszerűbb a hagyományos oktatási formáknál, valamit a 

madárhatározáshoz használt telefonos applikáció szintén segíti a diákok motivációját és 

érdeklődésüknek fenntartását. Ha kellően hatékonyak vagyunk, elérhetjük azt, hogy a 

jövőben környezettudatosabb társadalmat alakítsunk ki. Én az elkövetkezendő munkám 

során mindig arra fogok törekedni, hogy a diákokkal megkedveltessem a biológiát a 

diákokkal, ezzel is elősegítve bolygónk védelmét. Remélem, minden biológus kolléga 

hasonlóra törekszik. 
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