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Leszokhatunk a kézfogásról 
az óvintézkedések miatt
Szakértők szerint az sem kizárt, 
hogy a koronavírus-járvány 
nyomán leszokunk a kézfogás-
ról. Mint ismert, világszerte arra 
kérnek mindenkit, hogy kerüljük 
a kézfogást, csökkentsük mi-
nimálisra a más személyekkel 
való kapcsolatot. Iránban, ahol 
a világjárvány már több mint 
850 személy halálát okozta, egy 
videófelvétel tanúsága szerint az 
emberek a lábukat érintik meg 
a kezük helyett. Ázsiában, ahol 
a kézfogás és a puszi egyaránt 
elterjedt, amikor két személy 
találkozik, a namaste típusú kö-
szöntést ajánlják, ami azt jelenti, 
hogy találkozáskor az emberek 
összeteszik kezüket a mellkasuk 
– egész pontosan a szív csakrája 
– előtt, és szemüket lehunyva, 
fejükkel vagy felsőtestükkel 
meghajolva üdvözlik egymást. 
Sok országban a kézfogást egy 
egyszerű kézfelemelés vagy egy 
szuggesztív pillantás váltotta fel, 
máshol könyökük összeérintésé-
vel üdvözlik egymást.

Színtévesztők életén 
könnyíthet a Chrome újdonsága
Április végén olyan újítás kerül 
be a Google Chrome-ba, amellyel 
javulhat a színtévesztő emberek 
böngészési élménye – közölte a 
HVG.hu portál. A Google olyan 
eszközt készített a fejlesztőknek, 
amely megmutatja, a különböző 
problémával küzdő látássérültek, 
például a színtévesztők miként 
láthatják az általuk összerakott 
weboldalt. Ennek köszönhetően 
könnyen korrigálhatják azokat az 
elemeket, amelyek zavarók lehet-
nek a számukra. Az újdonság a 
Fejlesztői eszközök – További esz-
közök – Rendering menüpontok 
alatt található, ahol az Emulate 
vision defi ciencies opciónál lehet 
kiválasztani, pontosan milyen 
problémára vagyunk kíváncsiak. 
A segítségével megnézhetjük pél-
dául, hogy a tritanopiás látáson 
keresztül (amelyben a kék színt 
nem tudja érzékelni az adott ille-
tő) miként néz ki az oldal.

Letiltott írásoknak építettek
könyvtárat a Minecraftban
A népszerű építőjáték, a Mine-
craft  lett azoknak a híreknek az 
otthona, amelyeket bizonyos 
kormányok betiltottak. A munkát 
a Riporterek Határok Nélkül és 
más sajtószabadságért küzdő 
szervezetek aktivistái végezték, 
akik a szoft vert felhasználva egy 
hatalmas, játékbéli könyvtárat 
hoztak létre, hogy a betiltott 
irományok itt hozzáférhetők 
legyenek. A könyvtár a videójáték 
egyik szigetén található. Össze-
sen 12,5 millió építőkocka kellett, 
hogy felépítsék, a munka pedig 
több mint három hónapig tartott. 
A misszióban 16 ország 24 akti-
vistája vett részt. Az építményben 
külön sarkot kapott Oroszország 
és Mexikó. Előbbi azért, mert az 
orosz hatalom mindent eltüntet a 
felhasználók szemei elől, utóbbi 
pedig azért, mert évente tucatnyi 
újságírót ölnek meg Mexikóban a 
drogkartellekről készült tudósítá-
sok miatt.

KEZDŐ ORNITOLÓGUSOK, TERMÉSZETBARÁTOK, GYEREKEK SZÁMÁRA IS HASZNOS LEHET AZ APPLIKÁCIÓ

Madárszakértők gombnyomásra

Egy kattintással. A madárhatározó alkalmazást bárki könnyedén letöltheti és telepítheti a Google Playről

Vendégvárás. Az újonnan webkamerával felszerelt sáromberki gólyafészek tegnap délután még üres volt

Mobiltelefonos alkalmazás 
nyújt segítséget 157 közönséges 
hazai faj azonosításához leírás, 
képek és hangfelvételek révén. 
A Milvus Csoport projektjéről, 
az applikáció bővítéséről és ma-
gyar nyelvre való fordításáról 
Papp Tamás elnök, ornitológus 
beszélt lapunknak.
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A Milvus Csoport piacra dobja 
az első romániai mobiltele-
fonos madárhatározó alkal-

mazást, Android és iOS rendszerre 
egyaránt. A marosvásárhelyi szék-
helyű Milvus Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület elnöke, Papp 
Tamás a Krónika érdeklődésére 
elmondta, az applikációt a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) fejlesztette ki, ők 
pedig ezt teljesen adaptálták Ro-
mániára. „Egy madárfaj romániai 
és magyarországi helyzete nagyon 
eltérhet, lehet, hogy az egyik or-
szágban fészkel, a másikban nem. 
Ezért át kellett írnunk a szövegeket, 
ez elég sok munkát vett igénybe. A 
projekt megvalósulása a Swimathon 
Maros 2018 rendezvényen felaján-
lott támogatásoknak is köszönhető” 
– fogalmazott a szervezet vezetője. 
Hozzátette, az alkalmazás immár le-
tölthető a Google Playről és az App 
Store-ról is.

A telepítés nem vesz sok időt 
igénybe, és a jelenleg csak román 
nyelven elérhető madárhatározó 
hálózati kapcsolattól függetlenül 
működik. „Az applikáció gyakor-
latilag kezdő madarászoknak, de 
bárkinek segíthet. Jelenleg nem 
tartalmazza az összes romániai 
madárfajt, 157 közönséges hazai 
faj azonosításához nyújt segítsé-
get. Nagyon egyszerű és intuitív a 
rendszere, a faj azonosítása érde-
kében meg kell adnunk néhány 

egyszerű keresési elemet, mint 
méret és alak, élőhely (település, 
mezőgazdasági terület, vízpart), 
illetve a tollazat színe” – magya-
rázta az ornitológus. Kifejtette, ezt 
követően az alkalmazás kiad po-
tenciális lehetőségeket, és abból 
lehet választani. Amikor a felhasz-
náló rákattint a madárra, megje-
lenik a faj leírása, valamint hang-
felvétel is, amelynek lejátszásával 
ellenőrizheti, hogy ugyanazt a ma-
dárhangot hallja élőben. Az azo-
nosítást 269 kép és 203 hangfelvé-
tel segíti. „Kezdő madarászoknak 
nagyon intuitív, mert vannak en-
nél jobb minőségű madárhatározó 
applikációk a piacon angol nyel-
ven, viszont azokhoz már elég jó 
alapismeret szükséges. A romániai 
változatban található egy játék is 
gyerekeknek, ahol tesztelhetik tu-
dásukat a hazai gyakori madárfa-

jok felismerésében” – részletezte 
a madarász.

Rámutatott, jelenleg a román 
szöveget fordítják, és hamaro-
san elérhető lesz az alkalmazás 
magyar nyelven is, ugyanakkor 
reméli, hogy év végéig elkészül a 
teljes, közel négyszáz hazai ma-
dárfajt tartalmazó változat.

Papp Tamás arról is beszámolt 
lapunknak, hogy a tavasz hír-
nökeinek megérkezését már va-
sárnaptól követni lehet a Milvus 
oldalán. Idén a Maros megyei 
Sáromberkén két egymás melletti 
gólyafészekbe szereltek webka-
merát, ugyanis egyszer nem volt 
költés a bekamerázott fészekben, 
és a követők nagyon csalódottak 
voltak.

A sáromberki első webkamera 
13 éve került ki a falu központjá-
ban levő fészekbe. A falun átve-
zető 15-ös műúton átutazóknak 
is feltűnhet, hogy szinte mind-
egyik betonoszlop tetején egy-
egy gólyafészek díszeleg. A fehér 
gólya egyike a legnépszerűbb 
madaraknak, hosszú évek óta az 
ember közelségébe költözött. A 
gólyafészket évről évre tataroz-
zák, felújítják, ezért idővel igen 
tekintélyes méretűre gyarapod-
hat. Az építésben a hím és tojó 
egyaránt részt vesz. A fehér gó-
lyák nedves területeken, mező-
gazdasági parcellákon (kaszálók, 
gyepek, szántóföldek) szerzik be 
táplálékukat. Étrendjük évszak és 
időjárás szerint is változik. Száraz 
időszakban inkább rágcsálókat és 
rovarokat (szöcskék, sáskák), esős 
években több békát, vízisiklót 
zsákmányolnak. Évente 3–5 fi ókát 
repítenek, táplálékbőség és időjá-
rási körülmények függvényében. 
A webkamera segítségével nyo-
mon követhető a gólyák életének 
egyik legfontosabb időszaka, a 
tojások lerakásától a fi ókák ki-
repüléséig – olvasható a Milvus 
weboldalán.

 » „Nagyon 
egyszerű és intu-
itív a rendszere, 
a faj azonosítása 
érdekében meg 
kell adnunk 
néhány egyszerű 
keresési elemet 
mint méret és 
alak, élőhely 
(település, 
mezőgazdasági 
terület, vízpart), 
illetve a tollazat 
színe” – magya-
rázta az ornito-
lógus.
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