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Egy skót–amerikai kutatás, amely a 
delfinek kommunikációját vizsgálja, 
a lelkes természetbarátok segítsé-

gét is igénybe veszi a minél szélesebb körű 
adatfelvétel érdekében.

A nagyközönség egy-egy kutatási projekt-
be való bevonása igencsak kifizetődő lehet. Er-
ről nemcsak csillagászok tehetnek tanúbizony-
ságot, hanem ezúttal a biológusok is.

A skóciai St. Andrews Egyetem és az ameri-
kai Woods Hole Oceanográfiai Intézet Whale 
Project elnevezésű kutatása a cetek régiónként 
eltérő nyelvjárásait elemzi. Aki úgy dönt, hogy 
részt vesz a munkában, a Whale FM (Cet Rá-
dió) elnevezésű honlapon kardszárnyú delfi-
nek és hosszúszárnyú, gömbölyűfejű delfinek 
hangjait hallgathatja meg.

Minden egyes hanghoz pontos helymeg-
határozás tartozik. A hangmintát az önkéntes-
nek össze kell hasonlítania számos másikkal, és 
a leghasonlóbbhoz hozzárendelni. A kutatók 

azt remélik, hogy több száz résztvevő vélemé-
nyének tükrében tudják ellenőrizni az eddigi 
besorolási kategóriáikat – írja a Der Standard 
című osztrák lap internetes kiadása (www.
derstandard.at).

A biológusok összességében képet akarnak 
kapni arról, mennyiben lehet a cetek hangjait 
dialektuscsoportokra osztani, ami közbülső 
nyelvi szintet képezne az egyes rajokon belüli 
kommunikáció és az említett fajok globális át-
lagnyelvezete között.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Északnyugat felől csökken a felhőzet, nap-
közben főként a nyugati megyerészben várható 
több-kevesebb napsütés, de északkeleten, kele-
ten egész nap felhős marad az ég. 
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Nincs nap, hogy ne jönne szembe az 
emberrel valami hír Verespatakról. Hol 
környezetvédő aktivisták húzatják ki til-
takozásképpen az aranyfogukat, hol ci-
ános hordóhoz láncolják magukat, hol 
pedig valamelyik politikus játssza el a 
könyezetbarátot a tévében, miközben – 
mint valami rajzfilmben – aranyrudak 
csillognak a szemében.

Kicsit sajnálom a kanadaiakat. Úgy 
vannak a verespataki arannyal, mint dús-
gazdag impotens öregúr a bombajó nőcské-
jével: ott hever, de nem tud vele mit kez-
deni. Mindkét esetre van gyógyír, bizonyí-
tandó, hogy a lenyugvó napnak és a pénz-
nek is van ereje. Szóval a „goldkorporésön” 
megkapja az engedélyt a kitermelésre (erre 
most ciánt veszek), csak úgy vannak ezzel 
Bukarestben, mint tyúkok a baromfiud-
varban a kakassal: futnak még két kört, 

nehogy kurvának nézzék őket. Addig is a 
média csatornáin nyomják szembe velünk, 
hogy ez biza nagyon jó lesz, mindenkinek, 
de főleg a verespatakiaknak, akik naponta 
üzennek nekünk valamelyik lap hasábjain. 
Kedvencem az a panziós, bizonyos Bolog 
Florea, aki az országnak címzett nyílt le-
velében hiszi és vallja: ha lesz bányászat, 
lesz turizmus is! Már látom is magam 
előtt: elkezdődik a kitermelés, s akkora lesz 
a forgalom Verespatak felé, mint Szinaja 
és Bukarest között vasárnap késő délután. 
Mindenki a tározó vizében szeretne majd 
megmártózni, s akinek nem jut hely, az 
mélyen magába szippanthatja a soktonnás 
teherautók euró négyes füstjét. Annak van 
sansza, belátom, hogy cserfes anyósokkal le-
gyen tele Bologék panziója, de ez is inkább 
a mamát a ciánpakolás előnyeiről meggyő-
ző vőnek lesz majd köszönhető...

Nyaraljunk Verespatakon!
        villanás n Jakab Árpád
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