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VÖRÖS LIDÉRCEK ÉSZLELÉSE AMATÔR SZEMMEL Baja
Goda Zoltán

Ha egy nyári estén távoli zivatar fényeit vesszük ész-
re, érdemes figyelmünket a zivatarfelhô fölötti ég-
boltra irányítani, ahol szokatlan jelenségnek lehe-
tünk tanúi. Idôrôl-idôre vörös színû villanásokat fi-
gyelhetünk meg, amelyek éppen csak egy pillanatig
láthatóak. A vörös lidércek (angolul: red sprites )
rendkívül rövid életû, felsôlégköri elektromos kisü-
lési jelenségek, amelyek villámtevékenység hatására
alakulnak ki. Mintegy 40–50 km magasságban, a me-
zoszférában jelennek meg, ahol a légkör már na-
gyon ritka. A vörös lidércek változatos alakban tûn-
hetnek fel, az egyszerû oszlopformától a bonyolul-
tabb, medúzára vagy fára emlékeztetô alakzatokig
(1. ábra ). A jelenség vörös színû, rajta sárgásabb
fénylések, gyöngyök alakulhatnak ki. Mindössze né-
hány ezredmásodpercig tartó, halovány tünemények,
de megpillantásuk feledhetetlen élmény. Szabadsze-
mes észlelésük és fényképezésük igencsak nehézkes,
ám nem teljesen reménytelen feladat. Ha figyelembe
vesszük néhány jellemzôjüket, jó eséllyel magunk is
megfigyelhetjük ôket.

A vörös lidérceket mindössze néhány évtizede is-
merjük. Habár e rövid idô alatt sok új információt
sikerült gyûjteni róluk, máig több kérdés nyitott ma-
radt. Az amatôr észlelôk legfontosabb kérdése, hogy
vajon láthatók-e szabad szemmel. Mûszerek nélkül
észlelhetünk olyan jelenséget, amely mindössze né-
hány ezredmásodperces halvány villanás az égen? Bár
a vörös lidércek mind élettartamuk, mind pedig fény-
erejük alapján az emberi észlelôképesség határán
vannak, szemünk és agyunk közös munkájának kö-
szönhetôen képesek vagyunk észlelni ôket.

Megfigyelésük

Vörös lidércek észleléséhez különleges körülmények
kellenek. Mivel megfigyelésükre igen ritkán adódik le-
hetôség, érdemes elôre felkészülni az észlelésre. A si-
keres megfigyeléshez mindenképpen szükség van egy
éjszaka kialakuló zivatarra, lehetôleg erôs villámtevé-
kenységgel. A lidércek jóval a zivatarfelhô fölött jelen-

nek meg. Ahhoz, hogy megfe-
lelôen észlelni tudjuk ôket, a
zivatarnak az észlelôponttól
100–200 km távolságban kell
lennie. (A zivatar pontos he-
lyének meghatározásához ér-
demes radar-, mûhold- és vil-
lámtérképeket használni.) E tá-
volságból tiszta égbolt esetén
már jól látszik a zivatar villogó
fénye, és ha jó rálátásunk van
a horizontra, akkor a zivatar-
felhô teteje is. Különösen fon-
tos a megfelelô észlelôpont ki-
választása. A legjobb egy sík
terület, a városok fényszeny-
nyezésétôl távol, ahol messzi-
re, a horizontig elláthatunk. Ha
a fejünk fölött jól látszik a Tej-
út, akkor megfelelôen sötét
helyet sikerült találnunk. Fon-
tos, hogy az észlelést ne zavar-
ja felhôzet, légköri pára vagy
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legalsó rétegeiben fordul elô, így ezeket, mint zavaró
tényezôket kiiktathatjuk, ha magasabb pontról, például
hegytetôrôl észlelünk. Fontos, hogy a Hold fénye ne
zavarja a megfigyelést, így célszerû a holdfázis elsô
vagy negyedik negyedében folytatni a megfigyelést.
Számba véve a sikeres észlelés feltételeit, látható, hogy
vörös lidércek megfigyelésére csupán néhány alkalom
adódik egy évben.

Ha megfelelô távolságban aktív zivatar tartózkodik
és semmi zavaró tényezô nem akadályozza a megfi-
gyelést, akkor a villámok fénye, villogása jól látható.
Mivel a vörös lidércek pozitív felhô-föld villámok
(CG+) hatására alakulnak ki, mindenképpen szüksé-
ges az ilyen villámok jelenléte. Egy zivatarban átlago-
san néhány ezer-tízezer villám keletkezik. Ezek több-
sége, mintegy 80%-a felhô-felhô villám (IC), amely a
zivatarfelhô két pontja között sül ki, azaz a földfel-
színnel nem kerül kapcsolatba. A lecsapó vagy felhô-
föld villám kétféle lehet: negatív (CG−) vagy pozitív
(CG+). A negatív lecsapó villámok gyakoribbak, a
pozitív villámok pedig jóval nagyobb energiájúak.
Átlagosan 2–3-szor gyakrabban fordulnak elô a nega-
tív lecsapó villámok, mint a pozitívak, azaz egy átla-
gos zivatarban a pozitív lecsapó villámok aránya
5–7%. A felhô-felhô és a lecsapó villámok aránya a
zivatar típusától és viselkedésétôl is függ. Tapasztalat
szerint, arányaiban a legtöbb lecsapó villám az ala-
csony felhôalappal rendelkezô, lassú mozgású zivata-
rokban alakul ki. A pozitív (CG+) villámok mindig a
zivatarfelhô üllôjébôl indulnak ki, ezért – oldalról
nézve – legtöbbjük a zivatarfelhô két szélén látható. A
lidércek tehát valamivel nagyobb eséllyel figyelhetôk
meg a zivatar két széle fölött. Fontos, hogy a lidércek
nem közvetlenül a felhô fölött jelennek meg, hanem
jóval távolabb, mintegy 40–60 km-es magasságban. E
területet legegyszerûbben úgy találhatjuk meg az ég-
bolton, ha kinyújtjuk kezünket a zivatar felé és a hori-
zonttól fölfelé két arasznyi távolságot mérünk. A má-
sodik araszunk jelöli az égbolt azon területét, ahol a
lidércek megjelenésére számíthatunk.

Fényképezésük

A vörös lidércek fényképezése speciális technikát igé-
nyel. Mivel éjszaka, gyenge fényviszonyok mellett fotó-
zunk, ezért elengedhetetlen a stabil állvány és a táv-
kioldó. Rögzített gyújtópontú, nagy fényerejû objektí-
vet használjunk, hiszen a vörös lidérc gyenge fényerejû
jelenség. Az objektív legnagyobb rekesznyíláson f1.4,
f2.0 fényerôt kell biztosítson. Ennél gyengébb fénygyûj-
tôképességû objektívek már nem adnak értékelhetô

képet. A megfelelô látószög beállításához 20–40 mm
közötti gyújtótávolságú objektívet válasszunk, ennek
látószöge lefedi az égen azt a tartományt, amelyen
belül a jelenség megjelenhet. A fényképezôgép érzé-
kenységét legalább ISO800-ra célszerû állítani, ez a
legtöbb digitális gépnek nem jelent gondot. A fényké-
pezôgépet állíthatjuk sorozatfelvételre is, néhány má-
sodperces expozíciós idôvel. Utóbbi megválasztásánál
a háttér fényessége szab határt. A nagy fényérzékeny-
ség és a több másodperces expozíciós idô miatt külö-
nösen fontos, hogy a közelben ne legyenek fényforrá-
sok, lehetôség szerint fényszennyezéstôl mentes terüle-
ten fényképezzünk. Ha az expozíciós idô alatt túlságo-
san kifényesedik a háttér, akkor a lidérc elveszik benne
és nem fog látszani a fényképen.

Hazai észlelésük

A vörös lidércek észlelése nem könnyû feladat, idén
azonban sikerült ôket hazánkból szabad szemmel meg-
figyelni, sôt több színes fénykép is készült róluk. 2011.
június 23-án az esti órákban egy hidegfront elôtt zivata-
rok alakultak ki a nyugati országrészben. Ezek lassan
haladtak észak-keleti irányba, és fél tíz körül már a Ba-
laton fölött tartózkodtak. A zivatarokban elôforduló
villámok száma nem volt sok, mindössze 5000 kisülést
regisztrált óránként az Országos Meteorológiai Szolgá-
lat. Két tényezô azonban különösen jónak mutatkozott
aznap este. A levegô nagyon tiszta volt, a pár nappal
korábbi hidegfront kisöpörte a fülledt, poros levegôt a
Kárpát-medencébôl. A legnagyobb zivatar, bár nem
volt túl heves, hol gyengült, hol pedig erôsödött, és az
átlagosnál több lecsapó villám volt benne. Este fél tíz-
kor még nem volt teljesen sötét, mikor az elsô lidérce-
ket sikerült megfigyelnem és lencsevégre kapnom Ba-
járól, alig több, mint 100 km távolságból (címkép ). A
sok pozitív lecsapó villámnak köszönhetôen a követke-
zô fél órában hat alkalommal tudtam észlelni és fény-
képezni a jelenséget. A felvillanásokat jól lehetett látni,
színük, részleteik egyértelmûen kivehetôk voltak.
Nagysebességû kamerák felvételeibôl tudjuk, hogy a
lidércek fentrôl lefelé terjednek, azonban e mozgást
szabad szemmel nem lehetett látni. A mozgalmas fél
óra után az észlelôponthoz közelebb is kialakultak zi-
vatarcellák, gyorsan beborult az ég, így a megfigyelést
nem tudtam folytatni.

Vörös lidércek megfigyeléséhez több feltétel meg-
léte szükséges, amelyek egy zivatarszezonban néhány
alkalommal biztosan fennállnak. Érdemes ilyenkor el-
tölteni néhány órát a csillagos ég alatt, kis szerencsé-
vel a zivatar ritka és különleges kísérô jelenségét, a
vörös lidércet is megfigyelhetjük.
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