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ES TROLLOK A FEJUNK FELETT
A címben említett lények és társaik kedvelt sze-

replői a fantasy-történeteknek. Azt viszont talán

nem gondolnánk, hogya Föld atmoszférájával fog-

lalkozó szakemberek is csodájára járnak ezeknek

a tüneményeknek - de nem az irodalomban,

hanem a felsőlégkör kutatása során. Ezek hazai

vizsgálatáról beszélgettünk Bór Józseffel, az MTA

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

munkatársával.

- Hogyan került kapcsolatba a lidércek
vizsgálatával?
- Szegeden végeztem fizika-kémia ta-
nári szakon, de jobban vonzott a tudo-
mányos problémák megoldása, ezért
kutatóként szerettem volna dolgozni.
Kapóra jött Sopronban egy álláshely az
MTA kutatóintézetében. Itt a villám-

kisülésektől származó

OIKA extrém alacsonyfrek-
venciás rádióhullámok

_._._. elemzésével kezdtem el
foglalkozni, ami szük-

ségszerűen vezetett a felsőlégkör elekt-
romos eredetű fényjelenségeihez, mi-
vel a két téma kör a zivatartevékenység
révén szorosan összefügg.
- Nagyon izgalmasan hangzanak a
fent emlitett jelenségek, de mik ezek és
hogyan míiködnek?
- Hiteles felvételekkel csak az 1990-es
években igazolták először létezésüket,
kialakulásuk, működésük sok részlete
pedig még ma is ismeretlen számunk-
ra. Az egzotikus nevek (lidércek, tör-
pék, nyalábok stb.) változatos, ugyan-
akkor rendkívül rövid élettartamú
(legfeljebb néhány tizedmásodperces)
felvillanásokat takarnak. Többségük
nagy magasságban kialakuló elektro-

mos kisülések kísérőjelensége, ezért
felsőlégköri elektro-optikai emisszi-
óknak (FEOEM-eknek) nevezhet-
jük őket.

A felhők fölötti kisülések létrejötté-
hez szükséges elektromos tér forrásai a
zivatarokban szétválasztódó és felhal-
mozódó töltések. Főleg a különösen in-
tenzív felhő-föld villámok után fordul
elő, hogyazivatarfelhőben rövid ideig
nagyobb töltéstöbblet marad. E töltések
elektromos terében alacsony légsűrű-
ség mellett kisülés következhet be. A
kisülési folyamat elkezdődéséhez szüksé-
ges feltételek leggyakrabban 65-80 km-
es magasságban alakulnak ki. Az elekt-
romos tér felépülésének és eltűnésének
dinamikájától függően a bekövetkező
kisülést lidércudvar vagy vörös lidérc
megjelenése kíséri. Ezen kívül elektro-
mos töltések szabadulhatnak ki a ziva-
tarfelhő töltésgócaiból felhőn belüli ki-
sülések közben, vagy különösen inten-
zív töltésszétválasztás esetén az azonos
töltések egymást taszító hatása miatt is.
A felhő felett ezek a töltések a Földet
körbevevő elektromosan vezető réteg,
az ionoszféra éjszaka kb. 90 km-es ma-
gasságban található alsó határa felé
áramlanak, miközben a különböző

méretű nyalábjelenségeket (törpék, kék
és óriás nyalábok) váltanak ki. A vil-
lárnkisülések elektromágneses impul-
zusa közvetlenül is képes gerjeszteni az
ionoszféra alsó határrétegét, ennek
eredménye a gyűrűlidérc.
Néhány, úgynevezett másodiagos

FEOEM önmagában nem, hanem
csak egy korábbi FEOEM-hez (leg-
többször vörös lidérchez) kapcsolódva
jelenik meg. Ilyen például a troll,
amely a vörös lidérc alsó légrétegekbe
nyúló "indáinak" mentén alkalman-
ként megfigyelhető, felfelé "kapasz-
kodó" felfénylés, vagy a felhőtetőből
"kinövő" pálma lidércek. A FEOEM-
ek között is különlegességnek számí-
tanak a tündérkék (pixies), amelyek
onnan kapták a nevüket, hogya fel-
vételeken néhány egymáshoz közeli,
de különálló pixel felfénylését okoz-
ták egy-egy képkocka erejéig.
- Hogyan alakult ki ez afantasztikus
nevezéktan?
- A vörös lidérc tudományos berkek-
ben meghonosodott elnevezése az
angol mitológia kis szárnyas tündérét
idézi (red sprite). Ezzel a névadó a fel-
fedezett jelenség rejtelmességére kí-
vánt utalni. A további elnevezésekkel



a kutatók igyekeztek ebben a miszti-
kus gondolatkörben maradni, egyben
utalnak arra, hogy mindegyiknek
köze van a légköri elektromossághoz.
A név több esetben a fizikai háttérfo-
lyamat leírásából adódó betűszó is
egyben. A gyűrűlidércek (ELVES)
esetében például a "tünde" jelentésű
eredeti nevet az "elektromágneses
impulzusforrások működésének kö-
vetkezményeként kisugárzott fény és
nagyon alacsony frekvenciás zava-
rok" (Emission of Light and Very
low frequency perturbations due to
Electromagnetic pulse Sources) kife-
jezés válogatott szavainak kezdőbe-
tűiből alkották. A megfelelő magyar
nevek kiválasztása során azon volt a
hangsúly, hogy lehetőleg tükrözzék
az eredeti szándékot, és utalja nak a
jelenség valamely jellegzetes tulaj-
donságára is.
- Milyen eszközökkel vizsgálhatók a
FEOEM-ek?
- Fontos, hogy a jelenségek keletke-
zéséről, környezetéről, annak jel-
lemzőiről minél teljesebb képünk le-
gyen. Ebben van segítségünkre az
MTA CSFK Széchenyi István Geo-
fizikai Obszervatóriumában, Nagy-
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nyös, mert itt az elektromágneses
hullámok csillapítása olyan alacsony,
hogy lényegében bárhol következik
be egy-egy nagy kisülés, annak az
extrém alacsony-frekvenciás sugár-
zása akár többször is körbejárja a Föl-
det így mindenhol észlelhető. A
nagycenki regisztrátumok felhaszná-
lásával már több európai, kelet-medi-
terrán, afrikai, továbbá műholdról
történt globális FEOEM észleléssoro-
zathoz szolgáltattunk kiegészítő ada-
tokat, amelyeknek a megfigyelt je-
lenségekre felállított fizikai modellek
ellenőrzésében van szerepük.
Emellett egy érzékeny monokróm

kamera segítségével (amely a meteor-
észlelők között is népszerű) saját opti-
kai észleléseket is folytatunk kifeje-
zetten FEOEM-ek megfigyelése cél-
jából. A Sopronban felállított kamera
látótere egész Közép-Európát lefedi,
mivel a FEOEM-ek nagy magasság-
ban jelennek meg. Ebben a térségben
az elsők között kezdtük el a megfi-
gyeléseket 2007-ben. Az indulás óta
a kameránk idáig közel 1000 elekt-
romos eredetű fényjelenséget rögzí-
tett, amivel a néhány hasonló kö-
zép-európai állomás között a leg-
eredményesebbek vagyunk. Eddigi
eredményeinket, a megfigyelési esz-
közök beszerzését és fenntartását fő-
ként OTKA támogatással (NI61013,
K72474) tudtuk megvalósítani.

TRupKA ZOLTÁN

Sopronból fényképezett vörös lidércek és a jelenségek képkockákon való megjelenését

iIIusztráló hosszú expozíciós ídejű hétköznapi felvétel (szinesben). A különbözö alakú vörös

lidércek mellett Sopron épületei, továbbá a bal felső képen a hold látható, a jobb felsö képen

a felkelő nap fénye világítja meg a horizontot a felhők mögött, az alsó középső képen alul

pedig a soproni sörgyár kivilágított víztornya fénylik.

cenk mellett működő extrém ala-
csony-frek~nciás észlelőrendszer. A
berendezés' a köz üzemi elektromos
hálózat 50 Hz-es sugárzása és kb. 5
Hz közötti frekvenciatartományban
érzékeny. Ennek a frekvenciatarto-
mánynak a monitorozás a azért elő-

A felsőlégköri elektro-optikai emissziók ismert típusai. Méretarányos, hamisszínes ábrázolás.

a) közönséges felfelé irányuló villámkisűlés; b) felfelé irányuló óriás kisülés; c) vörös lidérc

(sprite); d) lidércudvar (sprite halo); e) gyűrűIidérc (ELVES); f) kis kék nyaláb (blue starter); g)

kék nyaláb (blue jet); h) óriás nyaláb (giganticjet); i) törpe (gnome);j) tündérkék (pixies); k)

TROLL (Transient Red OpticaI Luminous Lineament); 1)pálma lidércek (palm trees).
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