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BEVEZETÉS 

 

Most ne menjünk bele, hogy miből lettünk, és mivé leszünk, sem evolúciósan, sem 

embryogenesis szintjén (Ember egyedfejlődése a megtermékenyüléstől a halálig).  

„Láttyátuk feleim szümtükkel mik vogymuk. Isa pur es chomuu vogymuk.” (Halotti beszéd) 

Bár érdekes, hogy az anyaméhben az evolúció nagy lépéseit ismételjük kilenc hónapon 

keresztül, megjelenő majd eltűnő szervekkel: kopoltyúív, úszóhártya, lanugo (magzati teljes 

szőrözöttség)… 

Kezdve az egysejtűtől, át a sejthalmazos állaton keresztül (Morula), leszünk bélcsíra, 

hólyagcsíra (Blastula, Gastrula), mint a csalánozók, férgek, puhatestűek, majd az ősszájú 

állapotot elhagyva (Infectifera), egyre fejlettebb gerinces-szerű állatok: fél-gerinchúrosok, 

elő-gerinchúrosokon keresztül eljutunk a gerincesek kapujáig a fej-gerinchúrosokig. 

 

 

Fenti képen az egysejtű állapottól kezdve nézzük az Intra Utherin fázist, tehát a méhen 
belüli Filogenesist. Kilenc hónap alatt átmegyünk az evolúció nagy lépésein. És ez még csak 
egy köztes állapot. 
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Most már gerincesek vagyunk, de még mindig követjük az élővilág törzsfejlődését: már 

halakhoz hasonlítunk, lassan kétéltűekhez, hüllőkhöz, és csak a legvégén leszünk emlősök, 

ezen belül emberek. 

 

Fenti képen: hal, szalamandra, teknős, csirke, disznó, borjú, nyúl, ember látható. 
Embriogenesis során az elején (lásd.: 1. sor) szinte semmi különbség sincs, ezek csak 
később, rokonsági kapcsolat távolodásával növekednek (lásd.: 3. sor) 

 

Ha már csak az embert nézzük, lássunk két vicces képet, ami talán nem olyan poénos, látva 
mit tettünk Gaia-val, a Föld-anyával. 

 

 

Matematikai parabola-görbét sem kell ráilleszteni, így is látjuk: honnan jöttünk, mennyit 
fejlődtük, hol tartunk. 
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Igen, ezt benéztük… Jó lenne tanulni belőle! 

 

Ezeket az érdekes részeket („legalább nekem szép” Petőfi) nem fejtem ki bővebben. 

Sem azt, hogy amit eszünk, amit iszunk szintén biológia, nélküle nem tudnánk élni, de most 

olyan kapcsolatokat szeretnék mutatni, ahol a tudomány a természet által létrehozott 

ötleteket használja, és fejleszti tovább. Igaz, a víztisztítás és a GMO növények még 

előkerülnek, mert itt is a természet által létrehozott tudományos-műszaki eljárást 

használjuk. 
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Növényi gerendák, áthidalók és tartók. 

 

A lágyszárú, egyszikű növények ezekben is megelőzték az építő mérnököket, náluk ez már 

több, mint 100 millió éve szelektálódott, működő rendszer.  

Ezért élik túl a legnagyobb vihart a fű-félék, nádak, gabona-növények, gyékények. 

Náluk működik a mondás a szövettani szerkezet miatt: Non frangor, flector: „Meghajlok, de 

nem török meg!” Ezeket is használjuk általánosságban, és földrengéses-zónákban is. 

 

 

Zsurló I-gerendák 

 

 

Mesterséges I-gerenda 
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Egy másik alkalmazása a növényi találmányoknak az autóiparban 

 

Ezek a tartószerkezetek megjelennek a legfejlettebb növényekben a fű-félékben is. Ennek is 

köszönhetik, hogy a legnagyobb szélnek is ellenállnak, nem törnek. 

 

 

Természetes U-gerenda Graminaceae 
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Mesterséges U-gerenda 

 

 

 

 

Növényi T-tartók Graminaceae metszetben 
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Mesterséges T-gerendák 

 

A növényeknél megfigyelhetjük, hogy ezek a tartók (I-, U-, T- és kettős T) úgy működnek, 

hogy ellen tudjanak állni a környezet törési, és szakadási terhelésének, melyek leginkább a 

keresztszelvénnyel merőleges erőknek állnak ellen.  

Ezek úgy működnek, mint egy két támaszú tartó, melyet középen megterhelnek, így felül 

konvex, alul konkáv lesz.  

A gerendákat úgy alakítják, hogy fent és lent erősen kiképezik, középen azonban vékonyak 

maradnak, a legoptimálisabb anyagfelhasználás mellett. 

Az előre gyártott vasbeton T- és TT paneleknél előfeszítést alkalmaznak az alsó részén, hogy 

a terhek után legyen vízszintes az alsó szintje. 

A T- és TT panelek vasalása ilyen keresztmetszetnél az optimális betonfelhasználással 

párosul. 

Ilyenek a VB gerendák mellett a vasúti sínek, híd- és épülettraverzek. 
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Trajektoriális szerkezet működése 

 

 

A tervező a csont szerkezetét vette alapul. 

 

 

A combcsont függőleges teherbírása kb.: 1500 kg. 
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A combcsontnak biológiai, antropológiai, kriminológiai jelentősége is fontos, természetesen 

más csontokkal (keresztcsont, csípőízület, koponya, fogak…) egyetemben. 

Femur alapján megállapítható a nemiség, a négy fő rassz-béli (Europid, Negrid, Mongoloid, 

Veddo-ausztralid) közvetlen kapcsolat, valamint metszet alapján a trajektóriális szerkezet 

szigetes elhalása alapján a kór-meghatározás is, körülbelül tíz éves közelítéssel. 

A csont szerkezete a rácsos tartóknál is felfedezhető, ahol az erőket –számítás alapján- a 

rácsoszlopok és ferde irányú rácselemek adják át az alátámasztásnak 

Az íves lefutású elemek adják a csont rendkívüli szilárdságát, amit először Gusztave Eiffel 

használt ki, és épített be a magasépítészet teherhordására! 

Nagyon jó szemmel felismerte, hogy a combcsont trajektóriális szerkezete, hatalmas 

terhelést képes elviselni, akár egy akkori Ford-T-modell súlyát, törés nélkül. 

De csak a függőleges terheléssel szemben ellenálló, oldal irányú erőhatásokkal szemben 

könnyen törik. 

 

Egy további szép példája a csontváz szerkezetének felhasználására az építőiparban 

Makovecz Imre készítésében Kolozsváron, ahol a gerincoszlopot és a hozzá kapcsolódó 

bordákat mintázta meg: 

 

 

Makovecz Imre: Bordák 
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Fibonacci-féle számsor 

Ez egy matematikai számtani sorozat, ami a természetben nem ritka, de használja az 

építőipar, művészet, matematika. 

A sorozat úgy számítható, hogy a megelőző számot hozzáadjuk a mostani számhoz, 

az lesz a következő, majd újra… 

Számok formájában: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,… 

Bartók zenei taktusa is ezt követte némely műveiben (brácsaverseny). 

Az aranymetszés szabályai is erre épülnek. 
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Nézzük először a hozott hátteret, bár az élővilág rengeteg példával szolgál, csak párat 

emelnék ki közülük. 

 

 

Az Ammonites több, mint 400 millió éve volt tömeges faj, nála a lezárt üregek 

vastagsága, mérete követi a Fibonacci-számsort 

 

De nem csak a régmúlt élőlényei viselték „véletlenül” a Fibonacci-féle sort, most 

röviden mai élőlényeket mutatnék, amik szintén ezen számsor alapján hozzák 

leveleiket, szirmaikat. 

 

 

Napraforgó összetett virágzatának csöves és nyelves virágainak spirális 

elhelyezkedése, ami szintén a Fibonacci-féle számsort használja 
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Minden fenyőtoboz pikkelylevele ezt a számsort alkalmazza. 

 

Mielőtt a Fibonacci-féle számsor építészeti alkalmazását bemutatnám, még 

szeretném érinteni a matematika viszonylag újabb irányát, a Fraktálokat, melyek 

szintén ide eredeztethetőek. 
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Végül lássuk ennek a sorozatnak a beépülését az építészetben, egy budapesti ház 

belső képén: 

 

 

 

A biológia mindenhol jelen van! 
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Vízszállítás a növényekben, vízmozgás a falban, 

vízvezetékben, tűzoltás 

 

Alapadatok: a víz kémiai képlete H2O. Leginkább változó anyag a Földön, fizikai 

állapotai: gáz halmazállapotú, folyékony, szilárd. 

A víz folyékony halmazállapotú, a tiszta víz 0°-alatt fagy meg, amit a szennyezettség 

befolyásol, mert ennek hatására egyre alacsonyabb hőmérséklet kell a szilárd 

halmazállapotba való áttérésre, tehát a jegesedéshez. A jég fajsúlya a víznél 

könnyebb, ezért felülről fagynak be a szabad vizek. Mikor a víz megszilárdul, a 

térfogata is jelentősen megnő, így akár a betonban lévő víz képes megrepeszteni a 

befogadó közeget. 

A tiszta víz 100°-felett gőzzé válik, így gáz halmazállapotú lesz. 

Az anyagban lévő részecskék mozgás-szabadsága határozza meg a fizikai alakot: 

- szilárd: a részecskék alig mozognak 

- folyékony: a részecskék mozgása, intenzitása jelentős 

- légnemű: a részecskék mozgása, intenzitása nagy. 

Víz mozgásának alaptörvénye:  

 

A víz spontán mozgásainak fő törvénye analóg a fizikából ismert Ohm-törvénnyel. 

 

 

Vízáramlás erőssége (J) = vízvezető képesség (permeábilitás) (Lp) × vízpotenciál 

különbség ().  
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Tehát: J = Lp ×  

 

Vízpotenciálok: A víz illékony, az eltávozó vízmolekulák vízgőznyomást 

(páranyomást), tehát szívó hatást hoznak létre a negatív nyomáskülönbséggel. Az 

egyensúly beállta után ugyanannyi vízmolekula távozik, mint ami a gázfázisból 

lecsapódik. 

Vízgőznyomás: rendszerben lévő víz illékonysága, ami függ a hőmérséklettől, a 

távozó vízmolekulák mennyiségétől, és kinetikai energiájuktól. 

Arányos a víz hasznos munkavégzésétől, tehát a szabad energiától. 

Vízgőznyomás gázközegben: A tényleges vízgőznyomás általában kisebb a 

telítettségnél (kivéve pára, köd…). A vízgőznyomást a hőfok, és a relatív nedvesség 

határozza meg.  

A vízzel telített test feletti gőznyomás exponenciálisan függ a hőmérséklettől, mert 

emelkedésével több vízmolekula megy át gőz állapotba, így nő az abszolút 

légnedvesség. 

Ennek gáztörvénye:    pV = nRT 

(R: gázállandó, V: Térfogat, n: Móltört állandó). Ha az állandók értéke = k, az 

egyenlet az alábbiak szerint módosul: p = kT 

Ozmotikus potenciál:  A folyadékmolekulák között vonzó- és taszító erők is hatnak, 

de a taszítók hatótávolsága kisebb. 

A hidrosztatikai nyomás fokozza a gőznyomást, a gőznyomás maximuma egyenlő az 

ozmotikus potenciállal. 

 

ahol R és T már ismert, s a víz sűrűsége T hőfokon, M a vízmolekula súlya, e az oldat 

tényleges vízgőznyomása, e0 pedig a telítet gőznyomás szintén T hőfokon. 

Mátrix potenciál:  száraz kolloid víz felvételekor akár több 100 atmoszféra erővel 

kötődnek, tehát ha a kolloid térfogat növekedés akadályozott, nedvesség hatására 

több 100 bár nyomást képes kifejteni. (sziklahasadékba szorított száraz ág, víz 
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hatására megrepeszti a sziklát) . További duzzadás a kolloid oldat kis molekulájú 

anyagainak, ionjainak eredménye. 

Termoozmózis:  hőmérséklet hatására lejátszódó anyagvándorlás. A hőfok csak 

kevéssé módosítja az ozmotikus-, és a mátrix potenciált, valamint a hidrosztatikus 

nyomást. 

10 bár ozmotikus potenciál = 1 °C különbség. 

Eredő vízpotenciál:  A víz munkaképessége=vízgőznyomás. Ezt befolyásoló 

tényezők: 

- kis molekulájú és oldott anyagok, ionok: ozmotikus potenciál () 

- kolloidok, kapillárisok vízmegkötése: mátrix potenciál () 

- (+), vagy (-) hidrosztatikai nyomás: nyomáspotenciál (P). 

Ezek együttese a vízpotenciál () 

  =P-- 

Spontán vízmozgás akkor jön létre, ha a két rendszer -je eltérő. Ennek különbsége: 

 

  =P-- 

Levegő vízpotenciálja:  ha ismerjük a gőznyomást (e), hőfokot, relatív 

légnedvességet, akkor az alábbi képlettel számolhatunk: 

 

Fenti egyenletből következik, hogy a levegő vízelvonó, vízfelszívó képessége óriási, 

ami a kiszáradást jelenti minden vízzel ellátott test számára. 

Hidratúra: a „test” vízállapotát és relatív gőznyomását jellemzi. 

Sejt vízviszonyai általában:  Ozmózis: A sejteket szemipermeábilis plazmalemma 

határolja, tehát féligáteresztő hártya: A beltartalom (-) nyomású a kolloidok, és a kis 

molekulájú oldott anyagok miatt, ezért a környezetből vizet vesz fel! Víz felvételekor 

nő a sejt fali nyomása (turgornyomás), ami nyújtja a sejt falait is. Ezzel szemben 
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dolgozik a fali nyomás (ellenhatás), valamint a szomszéd sejtek nyomása, így a 

sejten belül nő a hidrosztatikai nyomás, ez pedig a gőznyomást fokozza, tehát a 

vízpotenciált. 

A sejt akkor vesz fel vizet, ha a vízpotenciálja alacsonyabb a környezeténél. 

Szöveti feszültség:  Ez jelentős a szervek alaktartása és mechanikai szilárdsága 

miatt. A szomszéd sejtek fali nyomása csökkenti a vízfelvételt, szemben a magányos 

sejtekkel! Ha a vízvesztés levegőn történik –előbbiekből adódóan-, a turgor 

fokozatosan megszűnik. A túlzott vízvesztés negatív fali nyomást okoz, ez negatív 

turgor! 

Plazmolízis:  Ha a környezet vízpotenciálja kisebb, mint a sejtté, akkor a sejt 

vízvesztése folyamatos, a sejt belseje zsugorodik (sarkos leválás, faltól elválás). Bár 

ezek a sérülések, mint az emberi seb, behegednek, de addig a permeábilitás 

fokozott! 

Elhalt sejtnél a plazma átjárhatóvá válik, olyan anyagoknak is, melyek ép sejtnél 

nem tudnak áthatolni. 

A sejt turgora megszűnik, ezért a víz kiáramlik. 

A testen belüli hártya átjárhatósága határozza meg a víz mozgását, valamint a 

vízpotenciál-különbséget. 

Ozmoreguláció:  Alacsony turgor hatására (száraz, szikes talajon) a növények 

Anatonózist használnak. 

Anatonózist: a sejtek cukrokat, sókat, szerves anyagokat vesznek fel, így alakítanak 

ki alacsony ozmotikus nyomást, ez segíti a vízfelvételt. 

Magasabbrendű növények:  A gyökérnyomás túlzott működésének ellentétele a 

guttáci (könnyezés, a felesleges víz a felszínen jelenik meg cseppek, vízfolyások 

formájában). 

Passzív vízfelvétel: a talaj és a légkör közötti vízpotenciál-különbség mozgatja, fizikai 

úton. 

Transpiráció a vége, a felső mozgató (párolgás). 

A talaj vízgazdálkodása:  A talajtípusban lévő vízfrakciók aránya is fontos! 
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 Talaj típusok hazánkban: 

1. Váztalajok: (Köves-sziklás, Futóhomok, Gyengén humuszos homok)  

2. Kőzet hatású: (Rendzina, Erubáz, Ranker) 

3. Barna erdőtalaj: (Savanyú, nem podzolos, Podzolos, Agyagmemosódásos, 

Pszeudoglejes, Barnaföld, Kovárványos, Karbonátmaradványos, 

Csernozjom). 

4. Csernozjom: (Mészlepedékes, Réti, Csernozjom-jellegű homok, Öntés-

csernozjom) 

5. Szikes: (Szoloncsák, Szoloncsák-szolonyec, Réti szolonyec) 

6. Réti talajok: (Réti, Öntés réti) 

7. Láp talajok: (Mohaláp, Rétláp) 

8. Mocsári és ártéri erdők talaja 

9. Vízi: (Nyers öntéstalaj, Gyengén humuszos öntéstalaj, Lejtőhordalék talajok). 

 

Nagy eső, öntözés, vagy tűzoltás hatására a talaj felszíni rétegei vízzel telítődnek, a 

gravitációs víz ezért a mélybe süllyed, a 0,03 mm-nél tágasabb csöveken. A 

fennmaradó: a szabadföldi kapacitás. 

Három vízréteget különítünk el, jelen esetben az első kettő lényeges. 

1. Talajvíz: Szennyezett, az első vízzáró réteg felett helyezkedik el, érzékeny a 

felszíni behatásoktól (öntözés, műtrágya, kemikáliák, biológiai kiválasztás).  

2. Rétegvíz: Használjuk, az első vízzáró réteg alatt helyezkedik el, általános 

vízzáró réteg az agyag. Csatornázott víz, a parti szűrésű víz mellett, valamint 

kút víz! 1000 évente újul meg. 

3. Karsztvíz: Karsztosodó kőzetek üregeiben található, a legtisztább víz. 

4. Talajban lévő víz: ami lehet kapilláris víz, vagy vízpára a talaj üregeiben. 

A talaj szellőzése:  A passzív vízfelvétel erősen függ a permeábilitástól, amire erősen 

hat a légzés. 

Vízszállító pályák ellenállása:   



20 
 

 

A vízpotenciálok különbsége csak az áramlás irányát szablyák meg. A víz áramlását 

gyakran a tömegáramlás határozza meg. Kis ellenállású ágban nagy az áramerősség, 

de kis ellenállású sejtfalban több víz áramlik, mint a nagy ellenállásúban. 

Farész:  Kapillárisokban a vízvezetőképesség a „d” negyedik hatványával arányos: 

(Hagen-Poisenille-törvény). Tehát szűk csövekben az ellenállás sokkal nagyobb, de a 

kapilláris hatás, szívó hatás, guttáció ennek ellenkező irányú erőhatása. 

Vízáram sebessége különböző növényfajoknál: 

1. Trópusi liánok: 150 m/h  

2. Hazai tölgyes: 40 m/h  

3. Hazai akác, kőris: 20-30 m/h  

4. Bükk, juhar: pár m/h 

5. Fenyők: 1,5 m/h  

 

Vízszállítás a sejtfalban és a plazmában: Az edénynyalábokkal nem rendelkező 

szövetekben a vízszállítás a sejtfalakon keresztül megy. 

 

Vízszállítás a sejtfalban és a plazmában: Az edénynyalábokkal nem rendelkező 

szövetekben a vízszállítás a sejtfalakon keresztül megy. 

 

Transpiráció: Élő vízgőzleadást transpirációnak, abiotikus vízgőzleadást 

evaporációnak nevezzük. 

 

Légzés fizikája: Stefan-törvénynek megfelelően a növényeknél is igaz: szűk nyíláson 

keresztül nagyobb a diffúzió, mint azonos összterületű, de nagyobb nyíláson. 

 

Passzív vízszállítás: Fő, illetve felső mozgatója a Transpiráció/Evaporáció, együtt 

Evapotranspiráció, ami a felületi feszültség által a vízszállító rendszerben szívást 
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eredményez. Ezt teljes egészében az evapotranspiráció ereje határozza meg, legyőzi 

a talaj és az anyag vízforgalmi ellenállását. 

A vízoszlop megszakadását a víz kohéziója gátolja. 

A passzív vízszállítás modellezhető az Askenazy-féle kísérlettel: 

 

 

 

10 m-enként 2-4 bár nyomás szükséges. 

A vízoszlop úgy működik, mint az emberi érrendszer; sérüléskor gázembólia lép fel. 

Víz fagyásakor buborékok válnak ki a szállító csövekben, de olvadáskor a kisebbek 

eltűnnek. 

Víz mozgása: 

1. Gyökérnyomás: aktív.  

2. Vízszállítás: a farészben és a háncsban, szintén aktív, de a kapilláris-hatás 

miatt passzív is. 

3. Sejtek vízfelvétele: leadása a sejtfali nyomástól is függően aktív. 
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4. Felszíni leadás: Transpiráció, Evaporáció, együtt Evapotranspiráció környezet 

légtartalmától függ, tehát részben passzív. 

5. Guttáció: felszíni cseppkiválasztás. Ha eléri a 3 csepp/sec kiválasztást, akkor 

csúrgásnak nevezzük, e felett könnyezés! 

6. Ozmométer: a gyökérben az anyagforgalom kényszerűen a féligáteresztő 

hártyán keresztül valósul meg nagy részben. 

A vízáram irányát egyedül a  eredő potenciálok viszonya szabja meg. 

Oldott anyagok rövid-, közép, hosszútávu szállítása:  

1. Rövid: sejten belüli anyagcsere, mely a plazmalemmán keresztül valósul 

meg.  

2. Középtávú: a sejtek, szövetek között lehet szimplazmatikus (szomszédos 

sejtek között), vagy apoplazmatikus (holt sejtfalak mentén, szabad helyeken, 

mozgatója a diffúzió, vagy az evapotranspiráció). 

3. Hosszútávú: gyorsa, ebben a farész és a háncsrész elemei vesznek részt. 

 

Passzív felvétel, szállítása: koncentráció-, aktivitás-, nyomás-, töltéskülönbség. 

 

Passzív szállítás mechanizmusai: 

1. Szabad diffúzió: a lipidekben oldódó anyagok sokkal könnyebben 

diffundálnak.  

2. Sodródás (Solvent drag): a víz irányított tömegáramlásként mozog. 

3. Könnyített diffúzió (facilitált): leggyorsabb (106-szoros), alapja a 

reverzibilitás. 
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Kapcsolódások 

 

Az emberi testben, ha a mozgás passzív szervrendszerét megnézzük 

(csontvázrendszer) a kapcsolódások több formáját találjuk: 

Összecsontosodás: Merev, akár a beton. 

 

 

Keresztcsont 

Porcos kapcsolatok hasonlóak a csontosodáshoz, kicsit rugalmasabbak. Ezekkel 

találkozunk a bordáknál (Costa) a szegycsontnál (Sternum) a csontos kapcsolódásnál, 

ahogy a szemérem csontnál (os pubis) is. 

Varratos kapcsolat: Születéskor dinamikus, később statikus.  

Magzati korban a dinamikus kapcsolódás szükséges, kiegészítve a kis- és 

nagykutaccsal (benő a feje lágya), melyek szükségesek a születéskor, hogy az 

újszülött átférjen a szülőcsatornán. Ilyenkor az agykoponya csontjai (Cranium 

cerebrale 6 db) elcsúsznak egymás felett a varratoknál, és csúcsos fejű gyerekek 

látnak napvilágot. A csontok és kutacsok pár nap alatt helyreállnak. 

Felnőtt korban az agykoponya más feladatot lát el: Főleg mechanikai védelmet, ezért 

a varratok már nem mozdulnak. 

A koponya szintén nagy terhelést tud elviselni, vagy akár egy pisztolylövést is, ha az 

nem teljesen merőleges, akkor lepattan a csontról. 

A motorosok, autóversenyzők bukósisakja is ezt a komoly mechanikai behatást tudja 

elviselni, valamint a kommandósok, TEK-esek sisakja is így vég a golyóktól. 
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Újszülött koponya dinamikus varratokkal és a két kutaccsal 

 

 

Felnőtt koponya statikus varratokkal 

 

 

TEK golyóálló sisak 
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Hidaknál hasonló dinamikus dilatációt alkalmaznak, ami követi a függőleges, 

valamint a hőterhelést. Ezek kialakítása nagyon hasonlít a koponya varratokhoz. 

 

Margit híd dilatáció 

Nemcsak hasonlít, de ugyanazokat a funkciókat látja el. 

 

Végül a legtöbb helyen használt kapcsolódás, az ízület. Ilyenkor két csont találkozik, 

melyek végén üvegporc található, az ízületi árkot folyadék tölti ki, ami elnyeli a 

rezgéseket, és a csontokat kívülről több rugalmas szalag köti össze. 
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A kapcsolódások mozgási iránya alapján három típus található bennünk: 

 

Egy irányú (Pl.: ujjak) 

 

 

Az ujjak ízületei a térben csak egy irányban mozognak. 

Így működik az egyik legfontosabb szervünk, a gerincoszlop. A csigolyák között 

porckorongok vannak, melyek estére a statikus terhelés következtében 

összenyomódnak, így a magasságunk 1-2 cm-rel csökken. 
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Gerincoszlop lengéscsillapítással 

A porc közötti folyadék szerepe a dinamikus terhelés csökkentése. 

 

 

Rugalmas, több irányú ízület, rengést elnyelő folyadékkal 
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Fentiek alapján készülnek a földrengésnek ellenálló házak. 

 

Szerkezeti tervezett elképzelés 

 

Szintén elméleti szerkezeti tervezett elképzelés 
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Egy megvalósulási pontalap dinamikus terhelés átadására. 

 

 

Egy működő földrengés biztos alap. 
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A mesterséges környezetben a fenti egy irányú mozgást használják a dugattyúk: 

 

 

Dugattyúk 

 

Olajkitermelés 

 

- Két irányú (Pl.: csukló) 
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Csukló ízület a térben már két irányban végez úgynevezett bólogató mozgást 

 

 

Ez a munkagép szintén csak kétirányú mozgásra képes. 
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Háromirányú (Pl.: váll). A tér mindhárom irányába képes elmozdulni. Ennek a 

felhasználása a legtöbb rétű. Építőiparon kívül a járműipar alkalmazza a legtöbb 

helyen a gömbcsuklót. 

 

 

Váll ízület, a tér mindhárom irányába mozog 

 

 

Mesterséges, másolt mozgás a gömbcsuklónál 
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Méhsejt szerkezet 

 

A természetben a méhek ezt az alakzatot használják már több millió éve, és a mai 

ember (Homo sapiens ssp. sapiens) mindennapjaiban is jelen van, nagyon sok 

területen használjuk és alkalmazzuk.  

 

Természetes hexagon 

A hatszög szerkezetnek egyik legnagyobb előnye a térkihasználás, területvesztés 

nélkül. 

Ezen felül érdemes megvizsgálni a szerkezet statikai felépítését is:  A hexagon 

matematikailag tökéletes, így az általuk bezárt szög is. Ez a szerkezet a minimumra 

csökkenti a hely –és a beépítendő anyag szükséges mennyiségét. Hihetetlenül erős, 

statikailag szinte példátlan a szilárdsága. 

Éppen ezért a méhsejt alakzat az építőiparon, építészeten kívül is egyre népszerűbb. 

Alkalmazzák hőszigetelő szendvicspanelekben (2. kép), zöld parkolónál (3. kép), 

kupolánál (4. kép), papírdoboznál (5. kép), térkőnél (6. kép), kerítéshálónál (7. kép) 

 

 

 

 

Szendvicspanelben használt méhsejt szerkezet ami erősít, és szigetel is. (2. kép) 
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Kertészeknél kiindulásnál így néz ki a hexagon: 

 

Gyeprács (3. kép) 

Oroszoknál, Szentpéterváron pedig így alkalmazzák: 

 

Itt nem csak látványelem, hanem stabil szerkezeti teherhordó is (4. kép)  
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Papírdoboznál is használják a hatszög alakzatot, amit bárki ellenőrizhet otthon is. 

 

Karton szerkezet (5. kép) 

 

Esetleg térburkolás: 

 

Külső térburkolat (6. kép) 
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Vagy éppen kerítés hálónál: 

 

Drótháló (7. kép) 

 

De ez az alakzat nem a méheknél fordul elő elsőként, megtalálható a Szaturnusz 

feletti felhőkben, a hópelyheknél az alapalakzatban, több vallásban is fontos, ezért 

régi templomok padlóburkolatán, alaprajzán vagy kupoláján is visszaköszönnek, 

hogy a sátánista hatszögöt ne is említsük. 

Tehát a hatos szám, a hatszög, vagy éppen a hatágú csillag, jelentős hatással van, és 

volt is a modern emberiség vezetésére. Most nem szeretném belefonni ebbe a 

szócséplésbe Hitler vallásos babonáit, mert az teljesen más kimenethez vezetne. 

 

Fontosnak tartanám megjelezni a méh és darázs közti különbséget, mert ezeket 

gyakran keverjük: 

A méh hasznos, pollent gyűjt, a növények nagy részének beporzását végzi. (Kínában 

már nincsenek Apis fajok, ott kénytelenek manuálisan, babra munkával levenni a 

porzóról a virágport, majd bekenni vele a termőt), ráadásul szúrás után a fullánkja 

kiszakad, ő pedig belehal a védeklezésbe. 

Persze erre is van extrém példa japánban, mert ott a lódarazsak ellen a japán házi 
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méhek úgy védekeznek, hogy a felderítő darazsat körbe veszik tömegesen, majd a 

szárnyukat mozgatva túlmelegítik, míg meg nem föl a lódarázs. A méhek hő tűrése 2 

°C-kal magasabb a darazsakénál, így a kaptár nagy része megmenekül. 

 

A méhsejt egy teljesen más felhasználása, megjelenülése a New Yorki Vessel épület, 

vagy monumentális szobor, vagy valami teljesen más. 

Alapvető építőipari funkciója nincs, nem társasház, nem irodaépület, a méhsejt 

szerkezet adta statikai lehetőségeket egyáltalán nem használja, csupán egy 

végtelennek tűnő lépcsősor, ami egyik iránybor méhsejt struktúra, de hátulról már 

egy rovar potrohára emlékeztet, a gyűrűsférgektől öröklött szelvényezettséggel. 

 

 

Sejtszerkezet a Vessel „valamiben” (8. kép) 
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Ugyanez a New Yorkban található, leginkább művészi alkotás: a Vessel torony 

hátulról, ami egy rovar potrohát másolja, ami akár egy méh is lehet. 

 

 

Vessel New York (9. kép) 

Az alábbi képen egy létező rovar –darázs – potroha látható 

 

A hasonlóság több, mint véletlen.  Vespa crabro (10. kép) 
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A helikopter rotorjának működése az ikerlependék 

(juharfa) és lependék (fenyőfélék: Pinaceae) alapján 

A rotor feltalálása először a helikopterekhez kellett a XX. század elején, a 

Világháború vége felé. 

A feltaláló magyar ember volt: Asboth Oszkár Dezső Vilmos, aki a helikopter lelkét adó 

felemelő erőnél (lásd: rotor), a természetben már meglévő repülő alkalmatosságokat 

vizsgálta.  

Ennek a feltalálásnak az alapja a juharfa ikerlependék termésének repülése volt, 

felhasználva a szárnyak szögét, aminek köszönhetjük gyerekjátékunk lassú repülését. 

Bár ez sem építőipar, de ékes bizonyítéka a tudomány leereszkedésére, hogy újra 

hasznosítsuk a természet találmányait. 

 

 

Első helikopterek egyike 

 

 

A rotor állása a növényei terméseket mintázza 
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Juhar ikerlependék termése 

 

 

Fenyő lependék termése, ami szintén vitorlázva ereszkedik alá 
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Tépőzár működése a bojtorján (Arctium) alapján 

 

Következő felsorolásban nem építőipari kapcsolatot mutatok be a biológiával, 

hanem egy mindennapi használati tárgyat, melyet a svájci Georges de Mestral 

fedezett fel 1941-ben egy vadászatból hazatérve, kutyája szőréből, és a saját 

ruhájából nehezen eltávolítható, szállításért nem fizető növényi termésekkel 

kapcsolatban, aminek szintén biológiai alapjai vannak. 

Ezzel bárki találkozhatott, aki járt réten, kaszálón, erdőben, bozótosban. 

Természetjárás után a saját ruhánk is tele van ilyen kéretlen jövevényekkel: 

bojtorján mellett, a cipőfűzőn a libatop (Chenopodium album) termése, nadrágon a 

zöld disznóparéj (Amarantus retroflexus), vagy a bogáncs (Carduoideae sp.) termése, 

ami evolúció során így érte el a terjeszkedését. 

Ha már mindenki tapasztalta, azt is, hogy nehéz kiszedni, akkor nézzük a pozitív 

hatásait, ipari felhasználását! 

Fentiek alapján végre megjelenik a tépőzár: 

 

Ez mikroszkopikus képe a műanyag tépőzárnak 

 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_de_Mestral&action=edit&redlink=1
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Ez pedig a természet ajándéka, a bojtorján 

 

 

A bogáncs hasonló tüskékkel és horgokkal rendelkezik 

(alkalmas lánybabáknak berendezés készítéshez) 

 

Ilyen a disznóparéj termése is 
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Vagy a cipőfűzőn megjelenő libatop termései 

 

 

Párlófű 
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Pillanatragasztó és a karmos féreg 

 

Következő felsorolásban nem csak építőipari kapcsolatot mutatok be a biológiával, 

hanem egy mindennapi használati tárgyat, a pillanatragasztót, aminek szintén 

biológiai alapjai vannak. 

Ebbe bele lehet érteni a kétkomponensű betonragasztókat is, melyek szintén pár 

másodperc alatt kötnek, és erősebbek, mint a beton. 

A karmos féreg (Onychophora) ragadozó állat, de egy nagyon lassú, ráérős „dög”, 

ezért sajátos ragadozó szisztémát fejlesztett ki: kettős sugárban ráfecskendezik a 

nyálmirigyekben termelt, ragacsos anyagot a prédára. A ragacs levegőn azonnal 

megköt, és az áldozat belegabalyodik a módfelett ragadós fonalak szövevényébe. 

 

 

 

Karmos féreg 
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Egyik érdekessége a fajnak, hogy saját társaira nem hat a ragasztó. 

 

 

 

A másik különlegessége ezen fajoknak, hogy a hím a spermatasakot bárhová 

elhelyezheti a nőstényen, az a kültakarón át bedifundál, majd az érrendszeren 

keresztül jut el a petesejtid a hímivarsejt. 

Ők az egyetlenek az állatvilágban, akiknél így történik a megtermékenyítés. Bár ez 

nem kapcsolódik jelen bekezdéshez, tehát a pillanatragasztóhoz, de biológiában 

példa nélküli. 

 

 

Betonragasztó 
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Pillanatragasztó 

 

A biológia ebben az esetben is évmilliókkal megelőzte az ipar találmányait. 

Nem állítom, hogy ez volt az alapja a pillanatragasztó felfedezésének, hiszen több 

hasonló evolúciós végeredmény is létesült az e-onok sokasága során, de 

elképzelhető, hogy több ember fantáziáját megmozgatták ezek az egyszerű 

élőlények. 
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Csigalépcső szerkezet működése a csigák (Gastropodak) 

alapján 

 

A puhatestűek törzsén belül a csigák osztálya (Mollusca) jelentős részt foglal el. 

Rajtuk kívül még a kagylók (Bivalvia), valamint a fejlábúak (Cephalopoda) osztálya 

található, mindkét utóbbi osztályról még lesz részletesen szó, ahogy a csigák is 

előkerülnek más vonatkozásban is. 

Nézzük először a csigákat, vagy akár a Nautilusokat, esetleg a kihalt Ammoniteseket. 

Külön osztályokat képviselnek, tehát genetikailag, és időben is távol állnak, mégis 

hasonlóak. 

Mindegyik osztály, faj, ugyanazt a szerkezetet használta, tehát a történelem itt is 

megismétli önmagát, bár itt az időbeli eltérés több 10-100 millió év. 

Mielőtt ezt a teóriát részletezném, ismét visszatérnék a biológiára, azon belül pedig 

az evolúcióra és az ökológiára: 

Mint az elmúlt több százmillió év leleteiből láthatjuk, az azonos Nich (ökológiai 

fülke), tehát az azonos körülmények nagyon hasonló megjelenést hoz létre. Erre a 

biológia-történetben rengeteg példa van: (Pterosaurus– denevér [különbség, hogy a 

bőrszárnyat egy ujj, vagy öt feszíti ki] Ichthyosaurus – delfin, vagy Triceratops – 

rhinoceros {orrszarvú}, Plessiosaurus-Nessi). Ilyen hasonlóság látható a kréta 

időszak végén is még élő, nagy rokonságú Ammonites, a mai Nautilus, valamint a 

rokonságban távoli csigák között is. 

 

Nem kell nagy fantázia, hogy lássuk a csigalépcső eredetét: 

Bárki otthon elvégezheti ezt az egyszerű kísérletet, vesz egy Pannon csigát, Tányér 

csigát, Éti csigát, vagy bármelyiket, majd a függőleges tengellyel párhuzamosan 

reszeli pár órán keresztül, a lenti képet kapja, más csigáknál szebbet és jobbat is, 

ami alapján már elkészülhet az a lépcsőzet, ami viszonylag kevés alapterületet 

igényel, ráadásul a használata kihívást, és némi örömöt okoz azoknak az 
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embereknek, akik igénybe veszik. Így a csigalépcső arculata, megjelenése már kész a 

természetből, csak korlátot, védelmet kellet hozzá adni, hogy az emberi elme tudja 

használni a biológia felfedezését. 

Szerencsére nem csak felfedeztük, hanem beépítettük, több helyen használjuk. 

(Lásd lentebb a képeken!) 

 

Mielőtt megnéznénk a mesterséges hasonlóságot, vagy inkább felhasznált mintát, 

nézzünk pár képet, amit Gaia (Földanya) használt hasonlóan a hasonló 

körülményekhez több millió év távlatában, a fenti felsorolás alapján: 

 

 

Repülő gyík (Pterosaurus) 
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Denevér (Nála nem 1, hanem 5 ujj feszíti a bőrvitorlát) 
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Ichthyosaurus ami élőhelyben, életformában, sőt szülésben is olyan, mint a mai 

delfinek. 

 

 

 

Delfin, valószínűleg a legértelmesebb állat. Egyetlen faj, ami élvezi – az emberhez 

hasonlóan – a szexet, és az orális szexet. 
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Ceratopsidea, egy igazi Triceratops (Jura kori tank, bár akkor még kisebb emlős volt 

a T-Rexek világában) 

 

Mai tank, az orrszarvúak egyre szűkülő társasága, ma élő öt fajuk ({Széles-szájú, 

Keskeny-szájú Afrikából}, Indiai, Szumátrai, valamint a legritkább: Jávai orrszarvú) 

közül több a kihalás szélén áll, van olyan alfajuk, aminek már nincs élő példánya. 
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Földtörténeti közép kori Plesiosaurus, mozgása, élettere, életformája a mai fókákéra 

hasonlít, Skóciában a Loch nessi szörnyet – ha létezik – ebbe a családba sorolják. 
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Most nézzük a címhez tartozó kihalt állatokat, ma élőket, és az építőipar alkotta 

műtárgyakat: 

1. Ammonites 

 

Ammonites, az ókor uralkodója, a P-T (Perm-Triász földtani határ) nagy kihalás egyik 

áldozata (akkor élt fajok közel 90%-a kihalt). 

 

2. Nautilus 

 

Nautilus metszeti képe. Itthon hívják csigás polipnak is, mivel a fejlábúak osztályába 

tartozik, náluk mindenképp említést érdemel az egyik legismertebb Francia író, 

melynek művében megjelent, mint tengeralattjáró. Ez a francia író ezen kívül 

rengeteg dologban megelőzte korát, megjósolta a jövőt: Jules Verne, magyarosan: 

Verne Gyula. 
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3. Csiga metszete (Tornyos csiga) 

 

 

Végezetül az ezek alapján készült csigalépcső 

 

 

Ismét használtuk a természet találmányait. 
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Barcelona 
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Kupola és tojás szerkezeti hasonlósága 

 

A tyúktojás függőleges irányú terhelésnek akár 100 kg-ig is ellenáll. 

Ez köszönhető a szerkezetének (még vizsgálni kell) és alakjának. 

Az utóbbit, valamint a terhelhetőséget figyelembe vették a mérnökök, és beépítették 

az építőiparba, építészetbe. 

Ha egy tojás ekkora terhet képes elviselni, vajon mire képes egy kupola, ami hasonló 

megjelenésű, és a hasonló statikai adatokkal bír? 

 

 

Tojás 

 

Mire képes egy futómadár (strucc, emu…), vagy esetleg a korábbi moa, netán a 

gyilokmadár tojása? 

 



57 
 

 

 

 

Szent Péter templom kupolája Rómában 

 

Látsz hasonlóságot a templom tetején lévő kupola és a tojás között? 

Még rengeteg kupola képét használhattuk volna, mindet így tervezték, mert ami jó, azt ne 

cseréld le, használd amíg lehet! 

Végül egy kérdés 1492-ből (Kolumbusz): 

Hogyan lehet egy tojást a talpán megállítani, anélkül, hogy eldőljön? 
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Ultra- és infrahang 

 

Mit is jelent az ultrahang, és mit az infrahang? 

Az ultrahang: 20 kHz-nél nagyobb, legfeljebb 20.000 kHz frekvenciájú hangot, azaz 

a nagyfrekvenciás hanghullámot nevezzük. Az emberi fül számára 

nem hallható. 

Ezeket használja néhány szöcskefaj, valamint a legismertebb emlős 

képviselők: a denevérek. 

 

 

 

Adaptáltuk: mélység-, illetve távolságmérésre, repülőterek ködmentesítésére 

vagy éppen lakások levegőjének párásítására. Orvosi felhasználása 

régóta páratlan lehetőséget jelent, például a belső szervek 

megfigyelésére. 

Orvostudományban legismertebb, és legszebb átvett példa: az 

állapotosság alatti vizsgálatok, amik szintén a visszaverődő ultrahang 

alapján működnek, már évtizedek óta.  

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Frekvencia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hang
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Ultrahangos távolságmérő 

 

 

A legszebb ultrahangos kép: a leendő élet 

 

Talán része lehet a hidegfúziónak is. De mindenképpen alkalmas lehet 

ultrahanggal működő rovar- és rágcsálóriasztó berendezések működéséhez. 

Visszaverődő hang alapján működnek a hang lokátorok a tengerek mélyétől, a 

levegő magasságáig. 
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Hang lokátor a vízben 

 

 

Hang lokátor az eget nézve 
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Az infrahang: 20 kHz-nél kisebb hangot, azaz a kisfrekvenciás hanghullámot 

nevezzük. Az emberi fül számára nem hallható. 

Az állatvilágba a cetfélék (Cetaceae: delfinek, bálnák), elefántok, 

vízilovak, aligátorok, orrszarvúak, zsiráfok, okapi, valamint a legújabb 

kutatások szerint a tigrisek használják, az óceánban, tengerben, vagy 

akár a szárazföldön több száz kilométert megtesz, az alacsony 

frekvenciának köszönhetően szilárd testen is áthatolnak. 

 

 

Hang lokátor a természetben 

 

 

Hang lokátor a természetben… 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hang
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Utóbbi tulajdonsága alapján működik a vasdetektor, a hangfegyverek, vagy 

építőiparban a talaj-rétegrend vizsgálatára alkalmas eszközök. 

 

 

Építőipari vasdetektor 

 

Talajradar működési elve 
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Talajradar 

 

 

 

Hangfegyver 
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Mivel az ultrahangnak komoly élettani hatásai is vannak, ezért használható 

fegyverként is. 

Különböző szerveink, különböző frekvenciára „berezegnek”:  

- Csípő, váll, fej: 3-6 Hz 

- Máj, lép, gyomor: 5-9 Hz 

- Agy: 7 Hz 

- Száj, torok: 9-15 Hz 

- Szem: 60-90 Hz 

- Áll: 100-200 Hz 

 

 

Agyunk „berezgése” ultrahang hatására 

 

Ehhez kapcsolódott a középkor óta használatos, látszólag enyhe kínzás, melybe a 

vallatottak gyakran beleőrültek, vagy akár – végső esetben – bele is haltak: 

leborotvált koponyának egy pontjára csepegtetett jéghideg víz, azonos időnként, már 

az inkvizíció óta használatos. 

 

„Lényege, hogy a leborotvált fejbőr ugyanazon pontjára szabályos időközönként 

jéghideg vizet cseppentenek. Fontos, hogy az áldozat teljesen ki legyen kötözve, 

mozdulni esélye sem legyen, hiszen ebben az esetben fennáll annak a veszélye, hogy 

nem ugyanazt a pontot „sebzi” meg a következő vízcsepp.  A csepegtetés okozta 

szenvedés nem csak önmagában a víznek köszönhető, sokrétű a büntetett személy 

kínja. Egyrészt az olykor megváltást hozó ájulásra szemernyi esélye sincsen, hiszen a 

jéghideg víz monoton cseppenései nem hagyják elszenderíteni őt. A kikötözés okozta 
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kényelmetlenségek, zsibbadás, görcs, végtagfájdalmak és az előző kínzások 

eredményei is gyötrik az áldozatot, aki szépen lassan elveszíti józan ítélőképességét. 

A jéghideg víz hatására elveszíti orientációját, rettegés lesz úrrá rajta és a 

tehetetlenség szépen lassan őrületbe kergeti őt. 

Kezdetben még a test egy teljesen véletlenszerű pontját választották ki a kínzók, 

végül rájöttek, hogy a homlokon található vékony bőrréteg miatt ez egy különösen 

érzékeny pont. Ráadásul így a kínzottak látnak is minden cseppet, amely az idő 

múltával sziklává nehezül. Azzal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy 

vajon a hideg cseppek képesek-e önmagukban ölni, vannak ugyanis olyan 

feltételezések, melyek szerint idővel a víz átszakítja nem csak a bőrt, de még a 

koponyacsontot is. 

A kínai vízcseppes kínzás tehát néhány nap alatt teljesen tönkreteszi a kínzott 

személyt, aki pusztán a cseppektől kvázi megőrül. A tehetetlensége, a véget nem érő 

monoton kín mellett a szomjúság, az éhezés és a kialvatlanság már csak bónusz, 

 amely azonban sokszor a kínzott tényleges halálát is eredményezi.” (Lásd: 

http://www.cinegore.net/2015/12/05/kinzasok-es-kivegzesek-i-kinai-vizcseppes-

kinzas/) 

 

 

Kínzás vízcseppel ma: frekvencia és amplitúdó 

http://www.cinegore.net/2015/12/05/kinzasok-es-kivegzesek-i-kinai-vizcseppes-kinzas/
http://www.cinegore.net/2015/12/05/kinzasok-es-kivegzesek-i-kinai-vizcseppes-kinzas/
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Kínzás vízcseppel régen: frekvencia és amplitúdó 
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Pókfonal és acélszál hasonlósága 

 

A pókfonál húzószilárdsága - kísérletek szerint – a vele azonos keresztmetszetű acélszálhoz 

viszonyítva kétszeres terhelést bír el szakadás nélkül. 

Rugalmassága ennek többszöröse. 

A pókfonal fenti tulajdonságai miatt, valamint előállíthatósága miatt folyamatos kísérletek 

vannak a pókháló ipari előállítására: 

USA egyetemeken vannak már génmódosított kecskék, melyek tejéből ki lehet vonni a 

pókfonalat, valamint vannak génmódosított kínai Morus leveleken élő, korábban már ipari 

mennyiségben használt lepkék. 

Ezek a selyemlepkék (Bombyx mori) most már – génmódosítás után – nem selymet, hanem 

pókfonalat termelnek nagy mennyiségben. 

Tesztelések alapján nemcsak kiváltotta, hanem túlszárnyalta az acél szálakat. 

Legerősebb vezérhálót az arany hálószövő pók készíti (Nephila inaurata), némely hálót a 

bennszülöttek halászathoz is használják. 

 

Nephila inaurata 
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Génmódosított kecskék, melyek teje pókselymet tartalmaz. 

 

 

Selyemhernyó lárva és gubó, ami már pókfonálból van 
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Nézzük azt is, amit helyettesíthetnének, ha a tudomány utol tudja a természetet: 

 

 

Acél híd 

 

 

Arch-híd 
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Acél szálas daruk 

 

Fenti képeken használt acélszálak kiváltásán dolgoznak a pók-fonal kutatói, akár pók 

„fejéssel”, akár a genetika legújabb vívmányát használva, fejlett állatok egyes génjeik 

kifejeződésének módosításával, így erősebb, rugalmasabb szálakat, sodronyokat kialakítva, 

szem előtt tartva a tartósságot, biológiai lebomlásnak való ellenállást. 
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Pók és kerék hasonlósága 

 

A modern ember (Homo sapiens) történelmének egyik legrégebbi, és leghasznosabb 

találmánya a kerék volt. 

Ennek feltalálására is sokáig kellett várni, szükség volt hozzá fémeszközökre, valamint az i.e. 

4000-ben létrejött ács-mesterségre. 

Az előzmények létrejötte után hozhatták létre a kereket, nagyjából i.e. 3500 körül. 

„Nem az volt a nehéz, hogy olyan hengert állítsanak elő, amely az élén gurulva halad; a 

trükk abban állt, hogy ezt stabillá kellett varázsolni. Ennek lényege a kerék-tengely 

koncepciója volt” – mondta el David Anthony, a Hartwick College antropológusa, a Ló, a 

kerék és a nyelv című könyv szerzője. 

 

 

Kerék az őskorból  
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Kerék az ókorból  

 

Ezzel szemben a kerék a biológiában évmilliókkal korábban megjelent a növényeknél, majd 

az ízeltlábúak közé tartozó Arachneidae, azaz pókszabásúak között, ott már teljesen kerek, 

finomított formában. 

 

 

Ördögszekér, a természet alkotta gömb alak. 
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A pókok között van két olyan faj, ami a sivatag homokjában a végső menekülésnél nem a 

futást választja, hanem a dűnéken a lábait kerékként összefogva legurul, így sokkal 

gyorsabban el tud menekülni a ragadozói elöl, mint futva.  

Itt csak képeket tudok mutatni az Araneus rota, és Cebrennus rechenbergi pókokról, de 

érdemes rájuk keresni videó felvételeken is. 

 

Araneus rota 

 

Cebrennus rechenbergi 

 

 


