
 

 

 

A fehér homok 

 

 

 Hawaii, Seychelle-szigetek, Bahamák, vagy akár a Maldív-szigetek is, ahol nem rég  

készítettem a képet, igen ismertek a türkizkék tengerről, a pálmafákról és a hófehér strandokról. 

Azonban felmerül a kérdés, hogy mitől  is fehér az a bizonyos homok. Ezt persze nem lehet pontosan 

megmondani, mivel  világszerte változó, de  én most főleg a tengerparti területekre szeretnék 

fókuszálni, ahol általában ugyan azon tényezők játszanak ebben közre. 

 A homok  részben biogén eredetű mészkő törmeléket tartalmaz, tehát elpusztult csigák, 

kagylók meszes vázát, amelyet a hullámmozgások finom porrá őrölnek. Míg a parton kisebb 

szemcseméret jellemző, addig a tenger alján a nagyobb, durvább, melyekben szabad szemmel is 

láthatóak ezek a kis apróra tört kagylóhéjak.  Ám van egy másik ok is, ami miatt ez így alakult. A 

trópusi vizek egyik lakója, a papagájhal főként algákkal, hínárokkal és vízben élő parazitákkal 

táplálkozik.  A korallzátonyok környékén ez mind meg is található számára. Szinte az egész napját 

azzal tölti, hogy kis darabokat letör a korallokról, majd miután szétzúzza, megemészti és a számára 

fontos anyagokat  kinyeri belőle, homokként üríti a vízbe. Ez elsőre elég meglepőnek tűnhet, de ez  

tény, másrészt érthetően az utazási irodák sem ezzel az információval akarják a turistákat magukhoz 

csalogatni.  Több cikkben is olvastam, hogy egy ilyen hal egy év alatt 100 kg homokot képes így 

előállítani, vagy még ennél is többet, és akár 20 évet is élhet. A Karib-térség szigetein a homok 70%-át 

ez alkotja , ami szinte hihetetlenül hangzik, főként úgy,  hogy egy átlagosan  35 centiméteres halfajról 

beszélünk. Búvárkodásaim során is többször volt szerencsém közelről megfigyelni és felvételt 



készíteni ennek az érdekes halnak a táplálkozásáról.  Bevallom őszintén elsőre kicsit furcsálltam, hogy 

milyen gyorsan és hangosan képes ezeket az algával borított korallokat ropogtatni, majd gond nélkül 

feldolgozni.  

Végezetül szerintem megállapíthatjuk, hogy a papagájhalak nagyban hozzájárulnak ezeknek 

az egzotikus helyeknek a szépségéhez, hiszen nélkülük nem lennének fehér homokos tengerpartok és 

tiszta korallzátonyok. Remélem sokaknak sikerült felkeltettem az érdeklődését eziránt a ritka 

természeti jelenség iránt.  
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