
Terasz
szabadidő

16. oldal |  2011. december 15., csütörtökhargitanépe

sudoku

Nyüzsgő élet a Holt-tengerben

A Holt-tengerről egy ideje már gyanít-
ják a kutatók, hogy valami rejtélyes 
történik a tömény, sós víz mélyén. Mi-

vel a tó vize szinte azonnali fulladást okozna, 
ha véletlenül lenyelnék, eddig nem tolongtak 
a búvárok, hogy a titok végére járjanak. 2010-
ben azonban megtört a jég, és az idén bemuta-
tott eredmények sok meglepetéssel szolgáltak.

A Holt-tenger első ránézésre, sőt hosszas 
tanulmányozás után is teljesen kihaltnak tű-
nik. A sókoncentráció eléri a döbbenetes 33,7 
százalékot, azaz a tó vize körülbelül tízszer só-
sabb, mint az óceánoké, amelyek sótartalma 
mindössze 3,5 százalék. A magas sótartalom 
miatt a part menti sziklákat sókéreg borítja, 
és a vízbe bemerészkedő fürdőzők akarva sem 
tudnak lemerülni. A fürdés húsz percnél to-
vább nem ajánlott, mert a tó kiszívná a vizet 
az emberi testből (a hatalmas ozmózisnyomás-
beli különbség miatt).

A Holt-tenger másik érdekessége, hogy ez 
a Föld legalacsonyabb pontja. Ráadásul évről 
évre alacsonyabb lesz, mert a Jordán folyóból 
eredetileg ide ömlő vizet eltérítették, hogy Iz-
rael, Jordánia és Palesztina lakóinak szomját 
oltsa. A tó vízszintje évente több mint egy mé-
tert csökken. Ha ez továbbra is így folytatódik, 
akkor a tóra ugyanaz a sors vár, mint például az 
Aral-tóra: szélfútta sósivataggá változik.

Néhány rettenthetetlen búvár elhatározta, 
hogy feltárja a tó geológiai és biológiai titkait, 

és mindezt videóra veszi. A tavaly a vízbe me-
részkedő, de eredményeiket csak most nyil-
vánosságra hozó izraeli és német búvárokat 
meglepő kép fogadta. A Holt-tenger fenekén 
édesvizű források fakadnak. A felszín alatt 30 
méterrel akár 15 méter átmérőjű és 20 méter 
mély kürtőkből tör fel a víz. Ezeket a forrá-
sokat különféle érdekes geológiai alakzatok 
veszik körül. Ami azonban itt is igazán külön-
legessé teszi ezeket a forrásokat, az a közelük-
ben nyüzsgő élet. A forrássziklák tetejét zöld 
biofilmek (mikrobák alkotta bevonat) borít-
ják. Ez a biofilm fotoszintézissel hasznosítja a 
nap energiáját, de képes felhasználni a vízben 
lévő szulfidokat is. A Holt-tengerben koráb-
ban még sosem találtak baktériumtelepeket 
vagy biofilmeket. A kutatók újabb merüléseket 
terveznek, hogy többet megtudjanak ezekről a 
különleges lényekről. 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire gyengén felhős, naposabb idő ígér-
kezik. Melegfronti hatás várható. Levertség, fejfájás, 
migrén, vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet.
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A Hargita Megye Tanácsának 
Műemlékvédelmi Közszolgálata 
által meghirdetett Épített örök-
ségünk – Tér és Hely elnevezésű 
fotópályázatra beérkezett fotót 
Szökő Izabella Zsuzsanna ké szí-
te tte. Címe: Borvízforrás, Csík-
somlyó

Al, a Sebhelyes egyszer a Városháza lép-
csőjén kezdte ütni és rugdosni Cicero polgár-
mesterét, mert az egy olyan intézkedést hozott, 
melyet előzőleg nem egyeztetett vele. Tette 
mindezt a helyszínen lévő rendőrtisztek szeme 
láttára! Al soha életében nem írt alá egy szám-
lát sem, ingatlan, vagyonállag nem volt nevén, 
mégis segítette a szegényeket, és minden máso-
dik rendőrnek bérkiegészítést adott. Egyetlen 
hibája volt: jó nagy fehér gallért viselt, így csak 
kitűnt a sok közül – végül a Sziklán foglaltak 
neki szobát, hogy legyen hol lakjon. 

Évtizedekkel később Sam nagybácsi felis-
merte, hogy a korrupció a szervezett bűnözés 
melegágya, ám ezzel is maradt, hatékony esz-
közt felszámolására mai napig nem talált. Na 
jó, tett azért apró lépéseket. Most már például 
bekopog, és megkérdezi: „Te kedves, adót csak 
szerény módon fizető tisztes állampolgár, mi-

ből építetted ezt a gyönyörű házat?”, „Elnézést, 
szociális segélyen élő honfitársam, tiéd az udva-
ron az a Maybach?” Al kapóra jött követőinek 
is, akik egyetlen szabályt rögzítettek: ne kerülj 
képbe, hisz, ha igen, nemcsak a pofért szednek 
elő, hanem azt is megnézik, fizeted-e a tb-d, 
adózol-e rendesen, illetve vagyonod arányban 
van-e bevallott jövedelmeddel. 

Sőt, ha mindened más nevén van, azt is 
megnézik, merre billen a tulajdonosok egyen-
lege, esetleg valamiben sárosak-e ők. 

Tudom, nem mi találtuk fel a Deákné 
vásznát, és azt is érzem, a nagy fekete vagy fe-
hér gallérosokat már nemcsak adócsalás miatt 
lehet leültetni. Várom hát a pillanatot, amikor 
nálunk is nagytakarítás lesz, amikor a köz-
jegyzők lefoglalt, elkobzott javak értékesítésével 
lesznek majd leterhelve, amikor mindenkinek 
csak annyi lesz, amennyivel el is tud számolni. 

Miből építetted a házad?
     villanás n Máthé László Ferenc
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