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A húsmentes hús után itt a tehénmentes 
tej 
ORIGO 2019.07.19.  

A fenntartható, egészséges húsok alternatíváinak keresése 
jelenleg két úton jár: a hússzimuláló zöldségburger és a la-
boratóriumban termesztett fehérjék. A tejtermékek terüle-
tén azonban csak növényi alternatívák vannak, mint például 
a kesudió „vaj" és a mandula tej. Most viszont itt is megje-
lenhet a tehénmentes tej. 

Mindegy, hogy a szarvasmarha fejését vagy levágását ellenez-
zük, avagy a levegőszennyezést, melyet a metángáz kibocsá-
tással okoznak, az ipari szarvasmarha-tartás bizony nem ide-
ális a bolygónk számára. A tanulmányok azt mutatják, hogy 

a szarvasmarha ipari méretű tartása az éghajlati változások 
egyik kulcsfontosságú okozója, egyben a helyi környezeti 
károk forrása is.A hűtőszekrényünk tartórekeszei már régóta 
tele vannak növényi alapú tejtermékkel, de most akad néhány 
olyan kezdeményező, akik a tejet is tehénmentessé tennék. 

Ugyan kevesebb ember fogyaszt tehéntejet, viszont sokan fo-
gyasztanak joghurtot és sajtot, így a tejsavó, amely e termé-
kek előállításához szükséges, egy fontos fehérje. Ez viszonylag 
íztelen, és jó alapanyagként szolgál számos, a csecsemőktől a 
felnőttekig terjedő, tej alapú táplálék-készítményekhez. A tej-
savónak már ma is hatalmas a piaca, hiszen a tejsavófehérje 
és a tejsavó alapú termékek iránti kereslet egyre nő. Az 

Egyesült Államok tejsavótermékeinek legnagyobb exportőre 
a tavalyi becslések szerint 10 milliárd dollárnyi összegben ér-
tékesített tejsavót. A BCC Research kutatása szerint az az 
iparág évente 6 százalékkal fog nőni a következő években.A 
tejsavó azonban még mindig a tehenekből származik, amely 
az egészségtudatos fogyasztók és a klímaváltozás ellen harco-
lók számára elfogadhatatlan. 

Ryan Pandya meglátta a lehetőséget ebben a fogyasztói szeg-
mensben. Elsőként fog nem állati eredetű savófehérjét for-
galmazni a San Francisco-i helyi vállalatán, a Perfect Day-en 
keresztül. Mint más élelmiszer-reformer alapítók, Pandya és 
partnere, Perumal Gandhi is vegánok. Ahelyett, hogy elhagy-
nák a valódi sajt és tejtermék ízét a gyenge vegán helyettesí-
tőkért, a pár úgy döntött, hogy 

saját maga próbálkozik valódi vegán tejtermékeket előállítani 
élesztőgombákkal és baktériumokkal. 

A cégnek persze komoly akadállyal kell szembenéznie: a gén-
technológiával módosított (GMO) termékekre, amelyekhez 
hasonlót a termesztett savó előállítására is használtak, szi-
gorú élelmiszeripari szabályozás vonatkozik. 

Öt évvel ezelőtt a Perfect Day csatlakozott a szintetikus bioló-
giai gyorsítókat kutató IndieBio-hoz, amikor olyan mikrobákat 
keresett, amelyekkel tejfehérje állítható elő. Napjainkban a 
cégnek több mint 60 alkalmazottja van, 60 millió dollárnyi tő-
kével rendelkeznek,és már egy tonnányi laboratóriumi tejsa-
vóval büszkélkedhetnek(összehasonlításul az Egyesült 
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Államokban évente több mint 200 ezer tonna mennyiségű tej-
savót használnak fel). 

 

A tehenek következő ellensége a laboratóriumból származ-
hat, szintetikus savó formájában, amelyért már sorban állnak 
a befektetők FORRÁS: -- 

Tavaly az Archer Daniels Midland mezőgazdasági óriás dön-
tött úgy, hogy befektet a Perfect Day-be, mely lépéssel a tej-
savó előállítási költségeinek csökkentését szeretné elérni. „Az 
új technológiát használó vállalatok célja, hogy megfizethető, 
újfajta ételeket készítsenek." 

Annak ellenére, hogy ez a kutatás még mindig csupán kezdeti 
stádiumban van, a Perfect Day azt állítja, hogya fehérjék 98 
százalékkal kevesebb vizet és 65 százalékkal kevesebb ener-
giát igényelnek, mint amennyi a tejsavó előállításához szüksé-
ges.A cég azt mondta, reméli, hogy egy napon majd licencet 

kap az összetevőire, így az élelmiszergyártók számos termék-
ben használhatják majd őket, ám ez az út nem lesz könnyű. 

Ennek ellenére Tim Geistlinger, a Perfect Day főigazgatója úgy 
fogalmazott, hogy a folyamat „teljes mértékben alkalmazható 
bárhol a világban, nem számít, hogy az éghajlat mennyire me-
leg", vagyis független attól, hogy a tehenek mely éghajlati 
övezetekben tenyészthetők ideálisan. 

A nem állati tejsavófehérje új termék, és a forgalomba hoza-
talához szükség lehet az Egyesült Államok szakhatóságának 
ellenőrzésére. A várakozások szerint valószínű, hogy a szerve-
zet GMO termékekhez hasonló elbírálásban részesíti majd ezt 
a terméket is. 

Egy másik probléma lehet a készítmény reklámja.Kevés em-
ber szeret olyan terméket vásárolni, amelyet „laboratórium-
ban előállítva" jelzéssel látnak el.A vegánok például nem fog-
ják megvásárolni a tejfehérje kifejezéssel forgalomba hozott 
terméket, helyette sokkal fogyasztóbarátabb a „növényi" ki-
fejezés. 

„Megpróbáljuk felkutatni, hogyan kaphatunk egy kifejezést 
erre az iparágra, amely kívül esik a növényi alapokon" - 
mondta Pandya. „Amelyből bárki, aki a növényi táplálkozás 
híve, enni tud, miközben az nem növényből származik. Ez egy 
állati fehérje, azonban még csak nem is állatokból állítják elő." 

A cég most azt tervezi, hogy a honlapján keresztül 1000 adag, 
laboratóriumban termesztett tejsavóval készített fagylaltot 
értékesít. 
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„Azt hiszem, ez a termék azért lesz előnyösebb, mert alacso-
nyabb környezeti lábnyomot hagy maga után" - véli egy élel-
miszeriparra szakosodott jogász, Nigel Barrella. 

Forrás: Bloomberg.com 

Tücsköt-bogarat etetnének velünk 
ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL AGGÁLYOS AZ ÉT-
KEZÉSI CÉLÚ ROVAROK FOGYASZTÁSA 

Nagy Kristóf 2019. JÚLIUS 23. magyarnemzet.hu 

Komoly szándék mutatkozik Európában arra, hogy élelmiszer-
ként forgalomba kerüljenek az étkezési célra alkalmas rova-
rok és az ezekből készült termékek. Bizonyos tagállamokban 
ez már most is lehetséges, ám csak 2020-ig, ezért ezek az or-
szágok várhatóan komoly nyomás alá helyezik Brüsszelt az 
uniós engedélyezés érdekében. Az érdekeltek eddig a 
szöcske, a tücsök és a lisztkukac étkezési célú felhasználásá-
nak engedélyezését kérték. 

Számos élelmiszer-biztonsági kérdést felvet az étkezési célú 
rovarok európai engedélyezése. Az Európai Élelmiszer-bizton-
sági Hatóság (EFSA) várhatóan a következő években megal-
kotja azokat az iránymutatásokat, amelyekkel a rovartenyész-
tés és -feldolgozás biztonságos lesz, ezt követően az Európai 
Bizottságnak kell döntenie arról, nyilvántartásba veszi-e eze-
ket az új élelmiszereket. 

Az étkezési célú rovarokat jelenleg nem lehet kereskedelmi 
forgalomba hozni, ehhez hosszas engedélyezési eljárásra van 
szükség, hogy új élelmiszerként bekerüljenek az uniós 

nyilvántartásba. Eddig a szöcske, a tücsök és a lisztkukac ét-
kezési célú felhasználásának engedélyezését kérték a piaci 
szereplők, döntés egyelőre nem született. 

Az Agrárminisztérium megkeresésünkre azt közölte, hogy az 
uniós szintű döntés mellett nemzeti hatáskörben is szabályoz-
ható az étkezési célú rovarok forgalmazása. Kiemelték: ha ro-
varalapú élelmiszereket engedélyeznek az Európai Unióban, 
akkor a legszigorúbb szabályozásokat és előírásokat lesz cél-
szerű alapul venni, mivel ezen a területen rendkívül kevés az 
ismeret és a tapasztalat. 

 

Egy tokiói étterem fogása: pirított lisztkukaccal szórt ramen 
Fotó: Reuters 

Aggályos például a rovaralapú élelmiszerek potenciális aller-
gén, keresztallergén hatása. A veszélyekről szólva a tárca azt 
emelte ki, hogy alapvetően bármelyik élelmiszer-biztonsági 
veszély növelheti a rovarevés kockázatait. Ezek a 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-11/forget-cultured-meats-lab-grown-dairy-is-attracting-investors
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tapasztalatok szerint lehetnek biológiai veszélyek, egyebek 
mellett kórokozó baktériumok, vírusok, paraziták, gombák, 
prionok. 

Előfordulhatnak kémiai kockázatok, nehézfémek, toxinok, ál-
latgyógyászati szerek, hormonok, növényvédőszer-maradé-
kok vagy a csomagolóanyagból kioldódó anyagok. A rovarok-
nál a fizikai veszélyt is figyelembe kell venni. A veszélyforrások 
és a kockázat mértéke nagymértékben függ a rovartenyésztés 
körülményeitől, elsősorban a rovarok tartásának módjától, a 
takarmányozásukra használt anyagtól, a betakarított rovarok 
életszakaszától, de magától a rovarfajtól és a további feldol-
gozás módjától is. 

A tárca hangsúlyozta: bár a rovarok étkezési felhasználása 
nem új keletű ötlet, a tenyésztésük a hagyományos állatte-
nyésztési gyakorlattól eltérő, az állati eredetű élelmiszerek 
előállításánál alkalmazott élelmiszer-biztonsági, minőségbiz-
tosítási gyakorlatot igényel. Felelős gyakorlatot feltételezve a 
megfelelő körülmények között előállított, feldolgozatlan ro-
varélelmiszerek élelmiszer-biztonsági szempontból, a bioló-
giai és kémiai szennyeződések szempontjából a feldolgozat-
lan állati húsokhoz hasonló fehérjeforrást jelenthetnek. 

A lehetséges mikrobiológiai veszélyek miatt azonban csak 
megfelelően hőkezelt rovar, rovarkészítmény fogyasztása ja-
vasolható. Egyes rovartermékeknél speciális kémiai kockáza-
tot jelenthet a túlzott kitinbevitel. Az uniós engedélyeztetési 
folyamatban az ezekből a veszélyekből fakadó kockázatokat 
esetről esetre értékelik. 

Korábban beszámoltunk róla: óriási szándék és üzleti érdek 
mutatkozik az alternatív húsfélék világpiaci térnyerésére. A 
gyorsan fejlődő technológia adta innováció alapjaiban ren-
dezheti át a világpiacot. Míg a hagyományos állattartás célke-
resztbe került, addig a húselőállítás alternatíváiba elképesztő 
mennyiségű pénzt öntenek a befektetők. A nemzetközi kiske-
reskedelmi láncok is ugrásra készek. 

A korábbi uniós szabályozásnak köszönhetően Anglia, Bel-
gium, Hollandia, Dánia, Finnország tagállami hatáskörben en-
gedélyezte az étkezési célú rovarfelhasználást, ám csak 2020-
ig. Ezt követően csak akkor maradhatnak forgalomban, ha az 
uniós szinten zöld jelzést kapnak, ezért várhatóan egyre erő-
sebb nyomás helyeződik az Európai Bizottságra. 

Míg az álhúsok már egyre szélesebb körben elérhetők, a ro-
varok még nem. Az ENSZ szerint a jövő egyik fehérjeforrása a 
túlnépesedő világban a rovar lehet. Európában szinte egyál-
talán nincs kereslet az ehető rovarokra, ám a nemzetközi szer-
vezetek lobbitevékenysége átformálhatja a piacot. 

A radikális állatvédők, a leginkább baloldali és zöldpártok sze-
rint 50-70 százalékkal kellene kevesebb állati eredetű húst en-
nünk a klímakatasztrófa elkerüléséhez, és még szigorúbb ál-
latjóléti intézkedésekre is szükség van. Ezek a globális kampá-
nyok pedig jól jönnek az alternatívhús-piaci szereplőknek. 

Hamarosan 9 milliárd embert akarnak 
etetni levegőből készült élelemmel 
ORIGO 2019.07.23.  
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A cég Solein nevű fehérjepora hasonló formájú és ízű, mint 
a búzaliszt, csak éppen nem növény, hanem víz, széndioxid 
és áram segítségével készül, méghozzá a NASA által kifej-
lesztett koncepció alapján. De sikert érhet el a manapság 
egyre divatosabb mesterséges hús piacán is. 

Egy finn cég, a Solar Foods egy új fehérjeport, a Soleint fej-
lesztett ki, amely 

széndioxidból, vízből és villamos energiából készül. 

Egy magas fehérjetartalmú, lisztszerű élelmiszer lett belőle, 
amely 50 százalékban fehérjét, 5–10 százalékban zsírt és 20–
25 százalékban szénhidrátot tartalmaz. Kinézetre olyan, mint 
a búzaliszt, és a2021-től az élelmiszertermékek széles válasz-
tékának egyik összetevőjévé válhat.Az anyag gyártási folya-
mata széndioxid-semleges. A Solein valószínűleg az élelmi-
szerbolt polcain fehérje turmixokban és a joghurtban jelenik 
majd meg először. 

A Solein gyártása során előbb megkötik a szén-dioxidot, majd 
kivonják, és vízzel, tápanyagokkal és vitaminokkal kombinál-
ják, melyhez megújuló napenergiát használnak fel az élesztőt 
és a tejsavat előállító, természetes fermentációs folyamat-
ban. 

A végeredményként előálló termék mentes a mezőgazdasági 
korlátoktól, azaz a szántóföldtől, az esőtől, tehát az időjárás-
tól. 

A vállalat az Európai Űrügynökséggel is együtt dolgozik, hogy 
segítse a majdani bolygón kívüli termelést és fogyasztást (a 

Solein ötlete valójában a NASA-tól származik). A fehérje ter-
melése olyan területeken is sikeres lehet, ahol az éghajlati 
vagy talajviszonyok miatt a hagyományos mezőgazdaság 
módszerek nem alkalmazhatók. 

 

A Solein anyaga emlékeztet a lisztre (a kép illusztráció)
 FORRÁS: MSN.COM 

De az űrkaja funkció mellettegy fontos földi felhasználási te-
rülete lehet a húsmentes fehérjék piaca, vagyis például az 
egyre népszerűbb húsmentes hamburgerek köre. 

A marhahús - és a kapcsolódó baromfi, sertéshús és a hal - 
feldolgozó iparágak bolygónkra gyakorolt hatása széles kör-
ben ismert, ide tartozik az éghajlatváltozás, a szennyezés, az 
élőhely-csökkenés és az antibiotikum-rezisztens betegségek. 
De ugyanúgy problémás az esőerdők szarvasmarha-
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legelőterület növelése érdekében történő kivágása, a nagy-
üzemi állattenyésztés, vagy a tengeri tápláléklánc zavara. 

A Solein megjelenése segítheti a bolygónkra káros folyamatok 
kiiktatását, vagy legalábbis mérséklését, miközben a világ 
egyik legalapvetőbb táplálkozási szükségletét biztosíthatja 
hosszú távon. 

A Solar Foods 2021-ben tervezi a Solein globális kereskedelmi 
forgalmazását, és évente kétmillió ételt készít majd, 800 mil-
lió dollár, 2023-ig pedig 1,23 milliárd dollár éves árbevétellel. 
2050-re abban reménykednek, hogy az 500 milliárd dolláros 
fehérje-piac részeként 9 milliárd embernek biztosítanak majd 
táplálékot. 

A projekt 2018-ban kezdődött, és idén három dolgot várnak 
tőel: a Solein elindítását, a hatósági jóváhagyási folyamat 
megkezdését, amely tanúsítja majd, hogy az EU-ban ez az új 
élelmiszer biztonságos, és az évi 1000 tonnás gyártási tervek 
közzétételét, mellyel a gyár képes lenne 500 millió étel elké-
szítésére évente. 

Forrás: Bigthink.com 

Mennyi műanyaghulladéktól tudunk meg-
szabadulni? 
HALÁSZ GYÖRGY, MOL, ENERGIAKÖZGAZDÁSZ 

2019.07.24.  

A műanyagmentes júliusban idén Magyarországon is sokan 
szánták rá magukat, hogy minél kevesebb egyszer 

használatos műanyagot vegyenek, használjanak. Míg ez a 
program alapvetően a lelkiismeretünkre próbál hatni, addig 
Glastonburyben már továbbléptek és nemcsak a fesztivál lá-
togatóit, hanem a kiskereskedelmi szereplőket is egy sor sza-
bály betartására kérték. Az előrelépés vitathatatlan, de ha 
nemcsak egy hónapra vagy egy fesztivál idejére akarunk zöl-
dek lenni, ennél ambiciózusabbaknak kell lennünk. A cél csak 
a közel teljes hulladékmentesség lehet, és ma már erre is ta-
lálunk példákat. 

Már korábban említettük, hogy műanyag-böjtök körvonala-
zódtak, de akkor még nem volt előrelátható, hogy az ausztrál 
kezdeményezésre egyébként már nyolc éve elindított mozga-
lomnak idén hazánkban is sikerül jelentős áttörést elérnie – a 
sajtónyilvánosságot tekintve mindenképpen. A „műanyag-
mentesség” persze részleges, csak az egyszer használatos mű-
anyagokra – amelyek egy részét például Európában hamaro-
san betiltják – terjed ki. Ezt ugyan a kezdeményezés alkotói 
egyértelműen kommunikálják, de kétséges, hogy minden lel-
kes próbálkozóhoz eljutott-e ez az információ. 

Az, hogy az egyszer használatos műanyagok elkerülését ki 
mennyire tartja be, mindenkinek a preferenciáitól/lehetősé-
geitől, adott esetben lelkiismeretétől függ. Az, hogy erről mi-
lyen adatokhoz/információkhoz fogunk jutni és azok meny-
nyire lesznek megbízhatók, most még nehezen megjósolható 
(ebben szkeptikus vagyok, szerintem kevéssé). Ugyanakkor 
egy még nagyrészt július előtt (jún. 27-30. közt, de odautazás-
sal és kiköltözéssel együtt inkább jún. 26-júl. 1. közt) tartott 
angliai fesztiválon mindezt sokkal „élesebben” próbálták ki és 

https://bigthink.com/technology-innovation/protein-from-air
mailto:gazdasag@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2019/07/24/mennyi_muanyaghulladektol_tudunk_megszabadulni/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fgurulohordo.blog.hu%2F2019%2F05%2F30%2Fmuanyagok_a_korforgasos_gazdasagban
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=http%3A%2F%2Fplastikfasten.info%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.plasticfreejuly.org%2Fabout-us%2F%23pfj
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.plasticfreejuly.org%2Fabout-us%2F%23pfj
https://hu.euronews.com/2019/06/28/hetfon-indul-a-muanyagmentes-julius
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.plasticfreejuly.org
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ott részint már értékelhető információk is napvilágra kerül-
tek. 

 

Glastonbury Fesztiválon szedik fel a szemetet 2019. július 1-
én Fotó: Oli Scarff / AFP 

Az európai tiltólista 

Az Európai Unió Parlamentje 2021-től a következő műanyag-
termékek (gyártásának és értékesítésének) tiltását támo-
gatta: egyszer használatos tányérok és evőeszközök, szívószá-
lak, léggömbpálcák, fülpiszkálók, valamint oxidatív úton le-
bomló műanyagok (a legnagyobb problémát ezeknél a bom-
lás megindulásához szükséges adalékanyagokat tartalmazó 
termékeknél az jelenti, hogy levegőn nem feltétlenül történik 
meg a teljes bomlás, jelentős mennyiségben keletkezhetnek 
mikroműanyagok azok minden hátrányával együtt), ételtar-
tók és (expandált) polisztirol poharak. Ezek azok a termékek, 

amelyek a leggyakrabban kerülnek vízpartokon a vizekbe, 
vagyis amelyek okozta szennyezés a leglátványosabb. 

Kevesebb visszhangot kapott, hogy emellett az eldobható pa-
lackok 90 százalékát össze kell gyűjteni 10 éven belül és a pa-
lackokban az újrahasznosított anyagok tartalmát is meg kell 
növelni 25 százalékra 2025-re, illetve 30 százalékra 2030-ra 
(csak összehasonlításképpen: bár a Danone és a Coca-
Cola egyaránt bevezették néhány hete, a PepsiCo pedig ha-
marosan bevezeti az első tisztán rPET (újrahasznosított PET) 
palackozású innivaló-csomagolását, az rPET aránya átlagosan 
6% a PET palackokban globálisan). A tilalmak, szabályok befo-
lyásolhatják a termelői oldalt, mivel a műanyagok keresletét 
megváltoztatják. Nem feltétlenül csökkentik összességében, 
hiszen az eldobható műanyag tányérokat és evőeszközöket 
műanyag evőeszközökkel és tányérokkal is kiválthatják, étel-
szállításban is az eldobható dobozok helyett jól záró, sokszor 
használható dobozok terjedhetnek el (még jobban) – amelyek 
viszont jelentősen több műanyagot tartalmaznak az egyszer 
használatosaknál. 

A glastonburyi szabályok és betartásuk 

Glastonburyben viszont valami egészen eltérő megközelítést 
alkalmaztak. Nem tiltották az egyszer használatos műanyagok 
használatát – csupán nem értékesítették és megkérték a fesz-
tivál részvevőit, hogy ne használják azokat. A palackos vizek 
helyett kulacsokat értékesítettek, de biztosra mentek és meg-
kérték a fesztiválra látogatókat, hogy hozzák el sajátjaikat, 
amivel sokan rendelkeztek, például az előző évek 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190321IPR32111/a-parlament-tamogatja-az-eldobhato-muanyagok-betiltasat-2021-tol
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190321IPR32111/a-parlament-tamogatja-az-eldobhato-muanyagok-betiltasat-2021-tol
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.sipospack.hu%2Fhirek%2Fhirek%2Ftorvenyekbe-foglalhatjak-a-kornyezettudatos-szemleletvaltast
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.sipospack.hu%2Fhirek%2Fhirek%2Ftorvenyekbe-foglalhatjak-a-kornyezettudatos-szemleletvaltast
https://www.danone.com/stories/articles-list/volvic-rpet.html
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.edie.net%2Fnews%2F5%2FCoca-Cola-GB-launches-its-first-100--recycled-plastic-bottle%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.edie.net%2Fnews%2F5%2FCoca-Cola-GB-launches-its-first-100--recycled-plastic-bottle%2F
https://www.environmentalleader.com/2019/07/pepsico-rpet-packaging-lifewatr/
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.glastonburyfestivals.co.uk%2Finformation%2Fgreen-glastonbury%2Four-green-policies%2Fwaste-policy%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.glastonburyfestivals.co.uk%2Finformation%2Fgreen-glastonbury%2Four-green-policies%2Fwaste-policy%2F
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fesztiváljairól (megjegyzendő, hogy üveget tilos volt a feszti-
válra bevinni biztonsági okokból kifolyólag – hogy ezt meny-
nyire ellenőrizték szigorúan, az persze nem ismert). A kula-
csok megtöltésére jelentősen bővítették az infrastruktúrát, 
de a 15 víztöltő állomás (számos csappal) és a 37 vízszolgál-
tató sátor előtt gyakran még így is jelentős (30-40 perces) so-
rok álltak. 

 

Szemét a földön a Glastongury Fesztiválon Fotó: Oli Scarff / 
AFP 

Az ételeket pedig vagy többször használható, illetve komposz-
tálható (amennyiben fából készült, akkor csak FSC – Forest 
Stewardship Council – minősítésű, vagyis a fa alapanyogok 
használatához tudatos erdőgazdálkodás társul) tányérokon, 
evőeszközökkel, vagy kézben fogyasztható formában értéke-
sítették. Az eldobható törlőkendők használatának nélkülözé-
sét is kérték. A közönség pedig mindezt meglepően lelkesen 

fogadta, kiállták a sorokat és a többség a szervezők kérésének 
megfelelően használta a szelektív hulladékgyűjtőket. Aki pe-
dig mégis hozott magával eldobható műanyag terméket – ezt 
semmi sem tiltotta – és utána szemetet generált, az után az 
1300 önkéntes összegyűjtötte újrahasznosított műanyagból 
készült szemeteszacskóban és a helyszínen található szelek-
tálóban szét is választotta (beleértve a szemeteszacskót is). 

2017-ben, amikor még a palackos innivaló értékesítését nem 
korlátozták, több mint 1 millió palackot (40 tonna) gyűjtöttek 
össze, 132 tonna ételmaradékot komposztáltak, 60 tonna pa-
pírt, 45 tonna alumíniumpalackot hasznosítottak újra, vala-
mint 4500 liter használt sütőolajat értékesítettek bioüzem-
anyag-alapanyagnak. Az üvegtilalom vagy nem volt még ér-
vényben a korábbiakban, vagy tényleg mérsékelt volt az el-
lenőrzése, mivel 32 tonna üveget is újrahasznosítottak. Idén 
a palackok – és talán az üvegek – mennyisége vélhetően ala-
csonyabb lehetett, a többi terméknél viszont bizonytalan volt 
a begyűjtött mennyiség. A hulladék csökkentése céljából (is) 
megkérték a látogatókat, hogy amennyire tudnak, takaréko-
san csomagoljanak és fogyasszanak, ami az egyik legfonto-
sabb, de legnehezebben keresztülvihető része a hulladékgaz-
dálkodásnak (a csökkentés, vagyis „reduce” a 4R-ből). A fesz-
tivál végén megkérték a sátorozókat, hogy sátraikat ne hagy-
ják ott, ami ezúttal nagymértékben sikerült is, ugyanis a felál-
lított 55 ezer sátorból csupán ötszázat hagytak a helyszínen, 
amely jelentősen, 81 százalékkal kevesebb a megelőző évinél. 

Tapasztalatok 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.glastonburyfestivals.co.uk%2Fgreen-glastonbury-recycling-at-glastonbury-festival%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.glastonburyfestivals.co.uk%2Fgreen-glastonbury-recycling-at-glastonbury-festival%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fgurulohordo.blog.hu%2F2019%2F01%2F12%2Fbioalapanyagok_ujrahasznositas_vagy_esetleg_valami_mas
https://www.euronews.com/living/2019/07/04/was-glastonbury-festival-2019-really-plastic-free
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A fesztivál végén, Sir David Attenborough meglepetésvendég-
ként kiállt a színpadra, és megköszönte a részvevők törekvé-
sét az egyszer használatos műanyagok elkerülésére. Ezzel fel-
tételezhetően több mint 1 millió palackkal kevesebb került a 
szemétbe és célozta meg a(z) – még Glastonburyben sem tel-
jesen biztos – újrahasznosítást. A fellépés természetesen ha-
talmas tapsot kapott. 

A néhány nap alatt számos részvevő próbálta meg a szabályok 
minél teljesebb körű betartását, ami többé-kevésbé sikerült 
is annak, aki akarta. Persze ez komoly előkészítést is igényelt 
(például, hogy a rágcsálni valók se legyenek eldobható mű-
anyagba csomagolva), valamint annak elfogadását, hogy a 
megszokott palackok helyett – egyébként eredendően szin-
tén nem kimondottan környezetbarát, de sokkal jobban újra-
hasznosítható – alumíniumdobozokban vásárolják az italokat, 
vagy kiállják a kígyózó sorokat. Valamint így is hetekbe telik, 
hogy a területet környezetközeli állapotába visszaállítsák a 
fesztivált követően, amely egyben jelentős anyagi terhet is je-
lent – amelyet viszont legjelentősebben a kedvező időjárás 
(viszonylag meleg, csapadékmentes idő) támogathat a legjob-
ban ( esős évben akár 500 ezer fonttal is magasabb lehet a 
teljes helyrehozás költsége). 

A kísérlet fontos volt, hasznos és előremutató. A sikeresség 
szemmel látható, ha a terület tisztítása – a lelkes önkéntes és 
alkalmazott csapatnak nagyban köszönhetően – gyorsan sike-
rül, de ahogy Robert Kearle, a Glastonbury Fesztivál hulladék-
kezeléséért is felelős vezetője elmondta, a legfontosabb 

annak végiggondolása, hogy ki miből mennyit fogyaszt, mert-
hogy a fenntarthatóság értelmében a kevesebb valóban több. 

 

Résztvevők távoznak a Glastonbury Fesztiválról 2019. július 1-
én Fotó: Oli Scarff / AFP 

Merre tovább? 

Kamikatsuban, egy japán kisvárosban 2000-ben le kellett állí-
tani a két működő szemétégető egyikét, mivel nem felelt meg 
a környezetvédelmi előírásoknak. Mivel új égető építéséhez 
nem volt elég forrásuk, a régi meg nem volt képes a helyi hul-
ladék kezelésére, ezért a település 2003-tól megváltoztatta a 
hulladékgyűjtés szabályait. A kezdéskor 34, 2015 óta pedig 45 
csoportba rendezik a hulladékot, amelyek előtisztítását és vá-
logatását is a helyi lakosoknak kell végezniük. Sőt, a hulladék-
feldolgozóba történő elszállítását is, mivel a kis lakossághoz 
képest jelentős távolságok és az elkülönített szállítás nehéz-
sége miatt ez túlságosan költséges lenne a településnek. Bár 
ez megterhelő és bonyolult, a helyieknek a saját hulladékuk 

https://www.refinery29.com/en-gb/plastic-free-july-glastonbury
https://www.theguardian.com/music/2019/jul/05/glastonbury-festival-huge-improvement-in-clean-up-operation
https://www.theguardian.com/music/2019/jul/05/glastonbury-festival-huge-improvement-in-clean-up-operation
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.erdekesvilag.hu%2Fa-japan-kisvaros-mely-hamarosan-minden-keletkezo-hulladekat-ujrahasznositja%2F
https://www.businessinsider.com/zero-waste-town-kamikatsu-japan-2017-7
https://www.businessinsider.com/zero-waste-town-kamikatsu-japan-2017-7
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nippon.com%2Fen%2Fguide-to-japan%2Fgu900038%2Fthe-kamikatsu-zero-waste-campaign-how-a-little-town-achieved-a-top-recycling-rate.html%3Fpnum%3D2
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nippon.com%2Fen%2Fguide-to-japan%2Fgu900038%2Fthe-kamikatsu-zero-waste-campaign-how-a-little-town-achieved-a-top-recycling-rate.html%3Fpnum%3D2
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kezelése napi rutinná vált. A településen kialakított Hulladék-
mentes Akadémia (Zero Waste Academy) nemcsak a helyiek-
nek segít a hulladékszelektálás (és -hasznosítás) kérdéseiben 
eligazodni, hanem már szélesebb körben is. A kitűzött cél, 
vagyis a teljes körű hulladékmentesség (pontosabban teljes 
körű hulladék újrahasznosítás) elérése 2020-ra még talán bi-
zonytalan, de az elért 81% már így is egyedülállóan magas és 
nagyon előremutató. 

Részint talán ez a siker is hozzájárult, hogy sokkal nagyobb vá-
rosok is ambiciózusabb hulladékgazdálkodási célokat tűzze-
nek ki: New York 2030-ra célozza meg a hulladéklerakók hasz-
nálatának teljes megszüntetését, San Diegoban pedig 2040-
re érnék el ugyanezt – az anyagok élettartamának növelésé-
ben és újrahasznosításában jelentős eredményeket elérve. Ez 
utóbbiak ugyan még nagyrészt a jövő zenéi – de mindenképp 
jelzik az új irányvonalat. 

Tíz technológiai újítás, amivel elkerülhet-
jük a tüzes világvégét 
VILÁGI MÁTÉ index.hu 2019.07.25.  

30 év múlva 10 milliárd ember él majd a Földön, jósolja az 
ENSZ és a Világbank nemrég megjelent tanulmánya. Több 
mint 500 oldalon vázolják fel, milyen területeken kell javíta-
nunk, és milyen technológiai fejlesztésekre van szükségünk, 
hogy a termőföldek növelése nélkül megfelelő mennyiségű 
élelmiszert tudjunk előállítani 2050-re. És eközben lehetőleg 
a Földet se nyírjuk ki. 

 

Hogyan fogunk eltartani 10 milliárd embert? Az előrejelzések 
szerint 2050-re 3 milliárddal több éhes száj lesz a bolygón, így 
a mai technológia mellett két Indiányi területen, azaz 600 mil-
lió hektáron kell kivágni a fákat, hogy újabb földeket és lege-
lőket használhassunk. Ez 15 millió tonnával növelné az éves 
szén-dioxid-kibocsátást, de ahhoz, hogy 2 Celsius-fok alatt 
tartsuk a globális felmelegedést, ez az érték maximum 4 mil-
liárd lehet – olvasható az ENSZ és a Világbank közös tanulmá-
nyában. 

A kutatók 22 célt tűztek ki, és kiemeltek 10 technológiát, 
amikkel ezeket a célokat könnyebb lenne elérni. A tanulmány 
szerint a jelenlegi tendencia alapján 2050-ben a mainál 50 
százalékkal több élelmiszerre lesz szükség, és az állati eredetű 
termékek (hús, tej, tojás) iránti kereslet 70 százalékkal lesz 
magasabb. Ez 7400 billió extra kalóriát jelent, amit csak új te-
rületek megművelésével állíthatunk elő, ha nem koncentrá-
lunk a terméseredmény fejlesztésére. 

http://zwa.jp/en/
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fdsny.cityofnewyork.us%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FStrategy_Plan_Update_2019_Final-1.pdf
https://www.sandiego.gov/sites/default/files/zwplan.pdf
https://index.hu/szerzo/vilagi_mate
https://wrr-food.wri.org/sites/default/files/2019-07/WRR_Food_Full_Report_0.pdf
https://wrr-food.wri.org/sites/default/files/2019-07/WRR_Food_Full_Report_0.pdf
https://www.technologyreview.com/s/613979/gene-editing-will-help-far-more-than-organic-food-to-slow-global-warming/
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A célok 5 nagy csoportba sorolhatóak: 

• A kereslet csökkentése; 

• A termelés növelése a termőföldek terjeszkedése 
nélkül; 

• A halállomány növelése; 

• A földművelésből eredő üvegházhatású gázok kibo-
csátásának csökkentése; 

• A természetes ökoszisztémák megőrzése és visszaál-
lítása. 

A célok között szerepel az ételveszteség csökkentése, mivel 
ma a megtermelt ételmennyiség egynegyede a kukában 
végzi (más források szerint a harmada). Ha 25 százalékkal 
csökkentenénk a kidobott étel mennyiségét, 12 százalékkal 
csökkenne az étel-, és 27 százalékkal a termőföldhiány, vala-
mint 15 százalékkal enyhítenénk az üvegház hatású gázok ter-
melését. Szó esik még a meglévő termőföldek hatékonyabb 
kihasználásáról, a tőzegmocsarak megőrzéséről (ezek termő-
földdé változtatása hatalmas szén-dioxid-kibocsátással jár), a 
jószágok metánkibocsátásnak csökkentéséről és a trágyázás-
ból adódó környezetszennyezés korlátozásáról is. Utóbbi adja 
a földművelés károsanyag-kibocsátásának 20 százalékát. 

Ahhoz, hogy több élelmiszert termeljünk, kevésbé károsan, 
miközben – ideális esetben – csökkentjük a termőföldek mé-
retét, ezt a 10 fejlesztendő technológiát nevezte meg a tanul-
mány: 

1. Olyan takarmányt adni az állatoknak, amitől azok keve-
sebb gázt termelnek 

A földművelés és állattenyésztés során keletkező üvegházha-
tású gázok egyharmadát a tehenek böfögésével felszabaduló 
metán teszi ki. Kutatók most olyan takarmányon dolgoznak, 
ami gátolja a metán termelődését a tehenek gyomrában, ami-
vel csökkenne a szénpatanyomuk. A Kaliforniai Egyetemen 
például arra jutottak, hogy 60 százalékkal kevesebb metánt 
termelnek a tehenek, ha egy kis algát kevernek a takarmá-
nyukba. A holland DSM élelmiszeripari cég egy olyan enzim-
blokkolót fejlesztett ki, amiből ha minden nap a takarmány-
hoz adnak tehenenként egy negyed teáskanállal, az 30 száza-
lékkal csökkenti a tehenek metántermelését. 

2. Az üvegházhatású gázok 15 százaléka a rizsföldeken élő 
mikroorganizmusoktól származik 

Ma már ismerünk olyan rizsfajtákat, amik kevesebb metánért 
felelősek, és laborban már tenyésztettek olyan változatot, 
ami 30 százalékkal kevesebb metánnal jár. Ez a technológia 
egyelőre nem élvez prioritást egyik országban sem, mert köz-
vetlen pénzügyi előnye nincs. 

3. A földművelésből származó üvegházhatású gázok 20 szá-
zalékát a trágyázásból származó nitrogén teszi ki 

A kibocsátás nagy részéért a nitrogén-oxid a felelős, ami pél-
dául akkor keletkezik, amikor mikroorganizmusok ammóniá-
ból nitritet és nitrátot csinálnak. Több anyag is létezik, ami a 
gátolja a nitrogén felszabadulását (például egy bevonóanyag, 
amit a műtrágyán lehet alkalmazni), és segítik a növényeket, 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.wri.org%2Fblog%2F2018%2F12%2Fhow-sustainably-feed-10-billion-people-2050-21-charts
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.wri.org%2Fblog%2F2018%2F12%2Fhow-sustainably-feed-10-billion-people-2050-21-charts
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.wri.org%2Fblog%2F2018%2F12%2Fhow-sustainably-feed-10-billion-people-2050-21-charts
https://www.technologyreview.com/s/612452/how-seaweed-could-shrink-livestocks-global-carbon-hoofprint/
https://www.dsm.com/corporate/media/informationcenter-news/2019/07/2019-07-19-dsm-files-for-eu-authorization.html
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F322557770_Evaluation_of_different_fertilizer_coating_material_to_increase_Nitrogen_use_efficiency_in_potato_Solanum_tuberosum_L
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hogy több nitrogént vonjanak ki a talajból, ami csökkenti a 
földek károsanyag-kibocsátását. 

4. Apropó, nitrogénzabáló termények 

A bevonaton kívül egy másik megoldás olyan alfajok fejlesz-
tése és ültetése, amik több nitrogént vesznek fel, vagy gátol-
ják a nitrifikációt. 

5. Napelemes trágyázás 

A nitrogénalapú műtrágya előállítása rengeteg fosszilis üzem-
anyag felhasználásával, tehát károsanyag-kibocsátással jár, 
aminek a 85 százaléka hidrogén- és nitrogénvegyület. Sokan 
már napelemre váltottak, hogy hidrogént állítsanak elő üzem-
anyagcellás járművekhez, de hasonló, napelemes megoldás-
sal alacsony széntartalmú műtrágyát is lehet gyártani. 

6. A CRISPR technológiát használva növelhetjük a termésho-
zamot 

Ahhoz, hogy a meglévő földeken több élelmet tudjunk előál-
lítani anélkül, hogy túl sok műtrágyát, vagy öntözővizet hasz-
nálnánk, a jelenlegi növények génmódosítására van szükség. 
A CRISPR technológia segítségével precízebben lehet aktiválni 
vagy deaktiválni a géneket, ami a növények terméshozamát 
befolyásolja.  

Gondot okozhat, hogy az EU például GMO-ellenes, Magyaror-
szágon egyenesen alaptörvénybe van foglalva a GMO-men-
tesség. Vannak akik szerint az ilyesmi egyenesen veszélyes 
méreg, ami komoly akadálya annak, hogy a génmódosítás 
gyakorlati megoldás lehessen az élelmiszer-problémákra. 

7. Növényi hús 

A húsból származó fehérjetermelés grammonként hússzor 
annyi területet igényel és hússzor annyi üvegházhatású gáz 
termelésével jár, mint a növényi alapúé. Ha növényekből tö-
kéletes húsmásolatot tudnánk előállítani, akkor a hamburgert 
is megehetnénk és a káposzta is megmaradna. Az Impossible 
Foods és a Beyond Meat a sercegő, vérző, marhahús ízű zöld-
ség(hús)pogácsájukról híresültek el - ez egy működő irány le-
het a húséhségünk környezetbarátabb kielégítésére. Ha va-
laki mégis állati húsra vágyna, már komoly fejlesztések foly-
nak a lombikhús-területen is. 

8. A megtermelt élelmiszer egy része elveszik valahol a gaz-
daság és a tányér között 

Méghozzá ijesztően nagy, 25-30 százaléknyi része. Ahhoz, 
hogy ne dobáljunk ki mindent a lejárati napon, nem csak a fej-
lett országok hozzáállásának kell megváltoznia, de szükség 
van olyan, olcsó módszerek kialakítására is, amik meghosz-
szabbítják az élelmiszerek szavatosságát és segítenek megál-
lapítani, hogy romlott-e valami. Az Apeel Sciences például 
olyan sprayket árul, amelyek megakadályozzák a baktériumok 
megjelenését a befújt gyümölcsön, és gátolják a folyadék-
vesztést és az oxidációt is. 

9. A vadon élő halállomány helyzete is kritikus 

A halfarmokon tenyésztett nagyobb halak táplálékához gyak-
ran vadon élő, kis halakat kevernek, ami miatt csökken az ál-
lomány. A megoldás olyan alternatívák előállítása (például 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Faktak%2Fcrispr_genetika_genszerkesztes_genmodositas_dns%2F
https://index.hu/gazdasag/2019/06/07/gmo_konferencia_szent_istvan_egyetem/
https://impossiblefoods.com/
https://impossiblefoods.com/
https://www.beyondmeat.com/products/
https://index.hu/tech/2018/07/18/harom_even_belul_ettermekbe_kerulhet_a_lombikhus/
https://apeelsciences.com/science/
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algából vagy lenmagból), amelyek tartalmazzák a megfelelő 
omega-3 zsírsav-mennyiséget. 

10. Nem csak az új földek megművelése miatt, hanem pál-
maolaj miatt is folyik az erdőirtás 

Ez az olaj megtalálható például samponokban, vagy a Nutel-
lában, így érthető, hogy magas iránta a kereslet. Eddig legin-
kább Délkelet-Ázsia erdői voltak veszélyben, de ma már Afri-
kában és Dél-Amerikában is megkezdték a termelést. Az egy-
értelmű megoldás az lenne, ha leszoknánk, és kevésbé dest-
ruktív alternatívákat találnánk, de kevésbé drasztikus lépés-
ként át is állhatnánk magasabb hozamú olajpálmákra. Vannak 
olyan változatok, amik hektáronként 200-400 százalékkal 
több olajat állítanak elő. Ezeket a magas hozamú fákat vagy új 
területeken kell elültetni, vagy olyankor, amikor a gazdák fel-
töltik a gazdaságaikat, nagyjából húszévente.  

Ugyan a legtöbb felsorolt fejlesztés már rövidtávon is pénzt 
takarítana meg, néhányuknak a bevezetése komoly költsé-
gekkel jár. Ezen enyhíthetne a rugalmas szabályozás, és a 
több elérhető támogatás a kutatásokra. A jó hír az, hogy gya-
korlatilag az összes területen már évek óta folyik eredményes 
kutatás. A rossz hír pedig az, hogy nem elég gyorsan vagy ha-
tékonyan, amin megint csak állami támogatások segíthetné-
nek. 

A HOZZÁÁLLÁSUNKON IS VÁLTOZTATNUNK KELL. 

A tanulmány külön kitér arra, hogy a hatékonyság nem mehet 
a kisebb termelők és gazdaságok rovására, ugyanakkor el kell 
rugaszkodnunk az elképzeléstől, hogy a jövő a helyi 

biofarmokban van. Ezek gyakran lassabbak és alacsonyabb 
hatékonysággal dolgoznak, mint egy nagyüzemi, génmódosí-
tást használó gazdaság. Természetesen ezek sem tökéletesek, 
de láthatjuk, hogy több olyan technológiát is megjelöltek, 
amik környezetbarátabbá és egészségesebbé teszik a hozzánk 
kerülő élelmiszert. Mint minden másik ágazatban, a mezőgaz-
daságban is a tudományos és technológiai fejlesztésekkel ala-
pozhatjuk meg évtizedekre a jövőnket. 

(Borítókép: Axel Schmidt/Getty Images for Greentech Fes-
tival) 

Teszt mutatta ki, hogy a környezetbarát-
nak tartott bambuszpohár káros lehet az 
egészségre 
JOÓB SÁNDOR index.hu  2019.07.23.  

Nem környezetbarát és az egészségre is ártalmas lehet a pa-
pírpoharak környezettudatos alternatívájaként hirdetett 
bambuszpohár, közölte kedden a termékek tesztelésével fog-
lalkozó német szervezet, a Stiftung Warentest. A kísérletek 
eredménye lesújtó, a részletek a német Test magazin augusz-
tusi számában jelennek meg, írta az MTI. 

• A többször használatosnak szánt 12 féle bambuszpo-
hár közül csak egyetlen egy ment át a teszten.  

• Négy esetében a gyártó félrevezető módon állította, 
hogy a termék biológiailag lebontható, nem terheli a 

https://index.hu/gazdasag/2019/06/30/palmaolaj_kornyezetvedelem_ar_csokkenes/
https://index.hu/gazdasag/2019/06/30/palmaolaj_kornyezetvedelem_ar_csokkenes/
https://index.hu/szerzo/joob_sandor
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környezetet vagy nem tüntette fel, hogy a pohár mi-
lyen anyagokat tartalmaz. 

• Öt pohárnál egészségre káros anyagok kerültek át a 
pohárról a benne lévő forró italba. 

• Kettő teljesen megbukott a teszten. Félrevezető 
vagy hiányos volt a megjelölésük, és egészségre ár-
talmas anyagok is kerültek át a bennük lévő italba. 

Mindkét probléma forrása ugyanaz az anyag, a melamin-
gyanta. A bambuszból önmagában nem lesz pohár, a bam-
buszt porrá őrlik vagy rostokra bontják, majd melamingyan-
tával keverik össze, hogy formázható legyen. 

A melamingyanta melaminból és formaldehidből áll, és egé-
szen addig teljesen ártalmatlan, míg 70 Celsius-fok fölé nem 
melegszik. A Test magazin 3 százalékos ecetsavat melegített 
és tartott 70 Celsius-fok fölötti hőmérsékleten minden pohár-
ban hétszer, hogy így szimulálják egy olyan enyhén savas és 
forró ital jelenlétét, mint amilyen a kávé. 

A harmadik és a hetedik alkalom után megvizsgálták minden 
folyadék melamin- és formaldehidtartalmát. Hét pohárnál azt 
találták, hogy a folyadékban a melamin szintje meghaladja az 
EU-s egészségügyi határértéket a hetedik melegítés után is. A 
formaldehid szintje is magas volt, de az uniós határérték fele 
alatt maradt. 

A melamin a gyanú szerint húgyhólyag- és vesebántalmakat 
okozhat. A formaldehid pedig bőr-, tüdő- és szemirritációt, 

belélegzés esetén pedig légzőszervi rákos megbetegedést is 
okozhat. 

Ugyanebből az okból a bambuszpoharakat mikrohullámú sü-
tőbe sem szabad betenni. Erre a legtöbb termék csomagolása 
egyáltalán nem figyelmezteti a fogyasztókat. 

 

Képünk illusztráció Fotó: Shutterstock 

A legtöbb poháron az szerepel, hogy a bambusz természete-
sen lebomlik, a pohár nem szennyezi a környezetet és újra-
hasznosítható. A Test magazin kiemelte, hogy ez a bambuszra 
igaz is, ám a bambuszpoharak nemcsak bambuszból, hanem 
műanyagból is állnak, és a műanyag miatt a pohár egyáltalán 
nem bomlik le, és nem is bontható összetevőire, így az egyet-
len módja a hulladék megsemmisítésének az elégetés. 
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A környezettudatos vásárlók biztosan nem erre gondolnak, 
amikor azt látják a termékre írva, hogy környezetbarát pohár 
vagy óvja a környezetet 

– írta a Test magazin, amely szerint ezeket a poharakat nem 
lett volna szabad forgalomba hozni. 

A Földről nincs hova hazamenni 
Ballai Attila 2019. JÚLIUS 28.  magyarnemzet.hu 

 

A nyaralás többek között arra is jó, hogy mindinkább aggódni 
kezdhessünk az emberiség jövőjéért. A héten ugyanis egy-
szerre lehetek egy roppant tanulságos kísérlet alanya és 
szemlélője: egy dél-törökországi szállodában, all inclusive, 
azaz minden fogyasztást magában foglaló ellátás mellett ta-
nulmányozhatom, nagyobb tömegben összezárva miként re-
agálnak fajunk egyedei arra, ha a rendelkezésre álló források, 
eszközök száma valamivel csekélyebb a mesterségesen feltur-
bózott igényeknél. A tét látszólag nem különösebben nagy; 

napágyakról és -ernyőkről, a liftekben és a bárpultoknál kínál-
kozó szabad helyekről, frissen facsart narancsléről és csoki-
szószról beszélek. 

A küzdelem mégis ádáz és szakadatlan. Hordóhasú, donga-
lábú urak eszelős tempóban csörtetnek át kicsi gyermekeken 
és babakocsit toló anyukákon, és családjukat is erre ösztönzik. 
Ugyanők és – ez még riasztóbb – gyorsan tanuló csemetéik az 
étteremben valószínűtlenül megpúpozott tányérokkal és 
szakember számára is tarthatatlan mennyiségű, csurig töltött 
pohárral egyensúlyoznak, a csörömpölés és az átkozódás 
ezért nagyjából folyamatos. (Végül mindig döbbenetes meny-
nyiségű étel marad az asztalokon, és magam sem tudom el-
dönteni, demagógia-e ilyenkor a nélkülözőkre gondolni.) Az 
egyik birtokfoglaló már hajnalban leteríti a törülközőit az első 
sor ágyaira, a később érkező aztán eltünteti azokat, a sajátjait 
helyezve oda, ám a számonkéréskor mindezt ábrándos tekin-
tettel tagadja, és a tűző napon fojtott torokhangból üvöltö-
zésbe átcsapó veszekedés gerjed. 

Ha magát a napot hoznák le az égről és hűtenék fogyasztható 
állapotba, azt is behabzsolná a tisztelt vendégkör. 

Hogy akkor mi lenne holnap? Kit érdekel, ma ma van. Külön-
ben is, előbb-utóbb mindenki indul haza. Csakhogy olykor, 
kissé talán apokaliptikusan, felrémlik, hogy hasonló „vetélke-
dés” helyszíne a Föld is – azt is nagyjából efféle emberek lak-
ják, ám onnan nincs hova hazamenni. Azaz valamivel nagyobb 
a tét. 
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Annak idején, amikor egyesek még hittek a kommunizmus fel-
építésében és abban, hogy mindenki szükségletei szerint ré-
szesül majd a javakból – és be is éri ezzel –, egy elvtársnő egy 
konzultáción felvetette, ha tehetné, miért ne vinne el magá-
val egy kabát helyett többet is? Erre Rudas László szeminári-
umvezető felszólította, hogy vetkőzzön le, és miután a hölgy 
riadtan tiltakozott, mondván, azt nagyon szégyellné, Rudas 
bölcsen felelte: na látja, ezért nem vinne el három kabátot 
sem. 

A „nagy teoretikus” már 1950-ben meghalt, így szerencséjére 
nem láthatta, mivé fajult az álmuk. Pedig szívesen elhívnám e 
mostani nyaralásunkra, vagy akár a harmadik évezredbe, 
amelyet egyre kevésbé jellemez bármiféle szégyenérzet és 
ebből vagy puszta belátásból fakadó önkorlátozás. Mivel 
azonban ő már nem jöhet, arra biztatnék minden, vörösből 
zöldre váltott, de túlélési javaslatait lila ködben megfogal-
mazó természetvédőt, hogy valóban igyekezzen megismerni 
a természetet; de az emberit is. 

A hét és fél milliárdos népességű, európai nívón jelenleg mint-
egy kétmilliárd embert eltartani képes Földet egyszer olyan 
erdőhöz hasonlítottam, amely kétezer antilopot táplálhatna, 
de hétezer-ötszáz lakja. Arra jutottam, hogy ilyen helyzetben 
vagy mindegyik egyed kipusztulna, vagy a legéletrevalóbb 
kétezer maradna fenn. Az emberiség esélyei elméletben azért 
jobbak, mert mi tudjuk, hogy lesz holnap, sőt talán holnap-
után is. 

De ez a tudás inkább szélsőséges helyzetekben – háborúk, ka-
tasztrófák, akut ínségek – hat drasztikusan a napi létre, pél-
dául hadikommunizmus, jegyrendszer, fejadag formájában. A 
kényszer megszűntével az önkorlátozás kényszere is megszű-
nik, és ha szükséges is volt, nem szeretjük, aki azt ránk eről-
tette. Ezért és így veszíthette el a háború emblematikus ve-
zéralakja a vért, verítéket és könnyeket, de ezekkel együtt 
győzelmet ígérő Winston Churchill már 1945 nyarán a brit vá-
lasztásokat a hozzá képest árnyéknak is satnya Clement Att-
lee-vel szemben. 

Azóta e tekintetben nem sokat változtunk, és amit mégis, azt 
nem a javunkra. Világkormány és uralkodó világszellem híján 
pedig csak nemzetek együttműködésére építhetünk, miköz-
ben számos példa igazolja: politikai demokráciában minden 
komolyabb gazdasági megszorítás, korlátozás a hatalmon 
lévő kurzus népszerűségvesztését és valószínű leváltását 
eredményezi. 

Szóval nincs egyszerű és hatékony megoldás, de annak kidol-
gozását legalább valódi szakemberekre, nem handabandá-
zókra kellene bízni. 

Mert egy ideig jó volna még otthon lenni; a Földön is. 

Rövid hírek, érdekességek 

Brit tudósok most borsóból készítettek gint 
ORIGO 2019.07.19.  
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Brit és ír tudósok rájöttek, miként lehet búza helyett akár 
borsókeményítőből is alkoholt erjeszteni. Így klímatudato-
sabb módon lehet előállítani a világ egyik legnépszerűbb 
szeszes italát. 

 

Illusztráció FORRÁS: PETR KRATOCHVIL 

A felfedezés nyomvonalán tovább haladva ráadásul az is kide-
rült, hogy például a borsógin a búzaginnél 14-ből 12 környe-
zetihatás-kategóriában (globális felmelegedés, erőforrás-ki-
merülés, emberi toxicitás, stb.) kisebb környezeti lábnyom-
mal rendelkezik - írja a Store Insider. 

Az Environment International nevű folyóiratban publikált ta-
nulmány szerint, ha az italt borsóból állítanák elő, a gyártása 
az eddiginél kevésbé járulna hozzá a klímaváltozáshoz. 

A búzával szemben a borsótermesztéshez nincs szükség nit-
rogénműtrágyára, és a folyamat víz-, illetve légszennyező ha-
tása is kisebb. 

Az alternatívának egyik hátránya ugyanakkor, hogy a termesz-
tés területigénye 112 százalékkal nagyobb. 

A borsóban mindamellett több a fehérje, mint a búzában, és 
a zöldségből készült gin előállítása során megmaradt mellék-
terméket akár állatok takarmányozásához is fel lehet hasz-
nálni. 

A brit kutatók szerint a borsógin-gyártás ez utóbbi tulajdon-
sága a palackozást is beleszámítva bőven kompenzálja az ital 
szénlábnyomát. 

Almából fejlesztettek egyszer használatos 
edényeket orosz kutatók 
HH index.hu 2019.07.19.  

Orosz tudósok egyszer használatos ehető edényeket készítet-
tek almából - számolt be az MTI.  

A Szamarai Állami Műszaki Egyetem biotechnológusai ehető 
élelemből előállított film fejlesztését kezdték meg, aminek se-
gítségével csökkenteni lehetne a hagyományos műanyag cso-
magolásból keletkező hulladék mennyiségét. Az általuk elállí-
tott termék kizárólag természetes alapanyagokból készült, 
nincs benne semmilyen tartósítószer vagy festékanyag, és 
mély kémiai változásokat előidéző semmilyen folyamat sem 
szükséges előállításához - olvasható a Phys.org portálon. 

https://www.fooddive.com/news/making-gin-from-peas-could-limit-alcohols-impact-on-climate/558510/
http://storeinsider.hu/gazdasag/cikk/borsoginnel_a_kornyezetert
https://index.hu/szerzo/hudak_hajnal
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2019-07-scientists-single-use-edible-dishware-apples.html
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Az alkalmazott technológia az élelmiszeripar hagyományos 
folyamataira alapul, az elegyítésre, a koncentrálásra és a 
nyers alapanyagok rétegezésére. A kutatók gyümölcs- vagy 
zöldségpürét használtak, amihez egy képlékenyítő szert ad-
tak, egy speciális természetes alapanyagot, amelynek össze-
tételét nem hozták nyilvánosságra. Az így létrehozott filmré-
teget kiszárították 60 Celsius-foknál alacsonyabb hőmérsék-
leten. 

2018-ban az ehető csomagolás létrehozásának technológiája 
három orosz védjegyet is kapott és ez szolgált alapul az ehető 
edények létrehozásához. A kísérleteket pohárral kezdték, mi-
vel ez a legelterjedtebb egyszer használatos műanyag edény 
a világon. 

 

Léteznek már rizsből, kávéból, avokádómagból készült ehető 
csomagolóanyagok és edények, de ezek csak bizonyos felté-
telekkel ehetők, mivel mesterséges adalékanyagokat tartal-
maznak, amelyeket az emberi szervezet nem képes teljesen 

feldolgozni. Az orosz kutatók által alkalmazott kötőanyag tel-
jesen biztonságos és csak természetes növényi anyagokból 
készült. 

A kutatók alapanyagként kipróbáltak számos gyümölcsöt, bo-
gyósokat, zöldségeket, például almát, sárgarépát, ribizlit, szil-
vát, epret, zöldbabot, tököt és áfonyát, de az almát találták a 
legmegfelelőbbnek. Egy alma alapú csésze például kiállja a 
beleöntött forrásban lévő víz hőmérsékeltét, és két-három 
órán át tárolja a folyadékot. 

Az orosz kutatók azt tervezik, hogy piacra dobják a terméket, 
ehhez az szükséges, hogy automatizálják az előállítási folya-
matot. 

Megtalálták a földi életet teremtő cseppeket 
TÓTH BALÁZS index.hu 2019.07.24. 14:25 

Mielőtt kialakult volna az élet a Földön, mindenféle kémiai 
anyag keveredett össze a bolygót beterítő őslevesben, az vi-
szont nagy talány, hogy ebben az őskáoszban miként jöttek 
létre az első összetett és funkcionális sejtek. Egy kutatás sze-
rint ebben nagy szerepe volt a kozmetikumok ismert alap-
anyagainak, az alfahidroxisavaknak. 

Mint azt Tony Z. Jia, a Tokiói Műszaki Egyetem kutatója, és 
Kuhan Chandru, a Malajziai Nemzeti Egyetem munkatársa ki-
derítette, az alfahidroxisavak (ilyen például a tejsav és a 
glikolsav) nemcsak spontán polimerizálódnak, hanem a meg-
felelő hőmérsékleten és páratartalom mellett poliészter mik-
rocseppek jönnek belőlük létre. 

https://index.hu/szerzo/toth_balazs
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ILYEN SEJTSZERŰ TÁROLÓKBAN HALMOZÓDHATTAK FEL AZ 
ÉLET KIALAKULÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MOLEKULÁK, A NUKLE-
INSAVAK ÉS FEHÉRJÉK  

A savak polimerizációja korábban is ismert volt, a kutatók fel-
fedezése abban rejlik, hogy az általuk tesztelt száradási és új-
rahidratálódási folyamat során létrejönnek ezek a sejtszerű 
struktúrák. Ez a fajta száradás és újranedvesedés pedig köny-
nyen végbemehetett a pocsolyákban és vízpartokon. 

Normális esetben a lipidek alkotják a sejtmembránt, vagyis 
azt a tárolót, amelyben az élet többi komponense megtalál-
ható. A kutatócsoport azonban elképzelhetőnek tartja azt is, 
hogy az összetett sejtek bizonyos részei először másfajta mo-
lekulákból alakultak ki, nem azokból, amelyek ma is a sejtek 
részét képezik. 

Az biztos, hogy az őslevesben mindenféle anyag megtalálható 
volt, nemcsak az élet alapanyagai, és bőven volt idő arra, 
hogy a meglévő alkotóelemek létrehozzák a hiányzó láncsze-
meket. 

Jia és munkatársai nem állítják, hogy pontosan az általuk vizs-
gált a mikrocseppek voltak a sejtek ősei, de azok - vagy más 
hasonló cseppek - valószínűleg lehetővé tették az első sejtek 
kialakulását. (Phys.org) 

Laborban előállított steaket ehetünk a jövő-
ben 
HIRADO.HU 2019. JÚLIUS 28.  

A klímának, az állatoknak és az egészségnek is jó – pár éven 
belül piacra kerülhet a laboratóriumban előállított steak. 

Pontosan úgy kell elkészíteni, mint egy hagyományos steaket, 
ugyanolyan az íze és az illata, mégis más a megszokottnál, 
alapanyaga ugyanis nem a vágóhídról került a tűzhelyre, ha-
nem egy laborban növekedett. 

Egy izraeli startup cég a fogyasztók egészséggel, környezeti 
terheléssel és állatvédelemmel kapcsolatos aggályaira adott 
választ, amikor belefogott a laboratóriumi körülmények kö-
zött előállítható hús termelésébe. 

Sejtszaporítás alapján dolgoznak 

Az alapvető ötlet az volt, hogy sejteket vonnak ki egy szarvas-
marhából anélkül, hogy az állatot levágnák – számolt be Neta 
Lavon kutatási és fejlesztési vezető az M1 Világ című műsorá-
ban. Mint mondta, az így kapott kismennyiségű sejt a további 
sejtszaporítás alapja lett, és ezekből alkotják meg azokat a kü-
lönböző sejttípusokat, melyek az izomszeletet alkotják. Így 
alakul ki maga a steak, amit megeszünk – tette hozzá. 

A laboratóriumban az izomsejteken kívül kötőszöveti-, zsír-, 
és véredény sejteket állítanak elő, majd ezeket egy megadott 
összetétel szerint kombinálják, végül pedig 3D technológiával 
alkotnak belőlük az eredetihez formájában, ízében és textú-
rájában is hasonló steakszeletet. 

Évről évre nő a húsfogyasztás 

A laboratóriumi körülmények között előállított termék iránt 
valószínűleg piaci kereslet is lenne, hiszen a húsfogyasztás 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2019-07-scientists-chemistry-cellular-life.html
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évről évre nő. Az állati fehérje iránti nemzetközi kereslet éves 
szinten körülbelül 1 trillió dollárra tehető, és ez a szám folya-
matosan csak növekszik – közölte Didier Toubia, az Aleph 
Farms start-up társalapítója. 

Hangsúlyozta, a nemzetközi húskereslet a jövőben tovább nö-
vekszik majd annak ellenére, hogy egyre több növényi alapú 
alternatíva került piacra az elmúlt években. 

A növekvő igény mellett a mesterségesen előállított marha-
hús a klímaváltozás megállításában is szerepet játszhat, hi-
szen a kérődző állatok tartásával nagy mennyiségű szén-di-
oxid és metán kerül a légtérbe. Bár a szarvasmarhák által ki-
bocsátott szén-dioxid mértéke nagyobb, mint a metáné, 
utóbbi a légkörben 23-szor hatékonyabban fogja fel a hőt, 
azaz ennyivel erősebb üvegházhatással bír. 

Elindulhat az első biofarmok építése 

A légtérben található metán legjelentősebb forrásaként az 
Egészségügyi Világszervezet, a WHO is a szarvasmarha-állo-
mányt jelölte meg. Annak érdekében, hogy a laboratóriumi 
steaket mielőbb piacra bocsáthassák, a cég hamarosan meg-
kezdi az első biofarmok építését, amelyek a termelés meg-
gyorsítását segítik majd. 

Amerika legrégebbi, emberi jelenlétre utaló 
bizonyítékaira bukkantak 
ORIGO 2019.08.31.  

Az amerikai kontinens legrégebbi, emberi jelenlétre utaló 
bizonyítékaira bukkantak Idaho államban. A 16 ezer éves kő-
eszközök és állati csonttöredékek betekintést nyújtanak 
abba, milyen útvonalakon érkezhettek az emberek az új vi-
lágba. 

A leleteket Idaho nyugati részén, Cottonwood város közelé-
ben, a Salmon folyó mentén lévő Cooper's Ferry régészeti 
helyszínen találták. Korukat radiokarbonos kormeghatározás-
sal állapították meg.Már akkor jelen voltak a területen embe-
rek, amikor Észak-Amerika nagy részeit még vastag jégtakaró 
borította, és hatalmas emlősök, például mamutok, masztodo-
nok, kardfogú macskafélék, rövidfejű medvék, lovak, bölé-
nyek és tevék járták a kontinens jégkorszaki vidékeit. 

"A Cooper's Ferry területéről származik Amerika legkorábbi, 
radiokarbonos módszerrel meghatározott korú régészeti le-
lete" - közölte Loren Davis, az Oregon Állami Egyetem antro-
pológusa, a Science című tudományos lapban megjelent ta-
nulmány vezető szerzője. A bizonyítékok alapján a területen 
16 600-15 300 éve éltek emberek először, majd mintegy 13 
300 évvel ezelőtt többször visszatértek - tette hozzá Davis. 
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FORRÁS: LAUREN DAVIS 

A legrégebbi tárgyak között van négy, vágásra és vésésre 
használt éles kőlemez, 43, kőeszközök készítéséből hátrama-
radt kőforgács. Emellett állati csonttöredékekre és lófogak 
maradványaira is bukkantak. Faszenet, hevítés nyomait viselő 
köveket, tűzrakóhelyet és ételkészítésre utaló nyomokat is ta-
láltak. 

Az emberi faj először nagyjából 300 ezer éve jelent meg Afri-
kában, később onnan terjedt el világszerte. Tudományos vita 
folyik arról, hogy az emberek mikor érkeztek először Ameri-
kába az egykor Szibériát Alaszkával összekötő szárazföldi hí-
don át.Az új felfedezések azt a hipotézist támasztják alá, 
amely szerint az eredeti, lefelé tartó vándorlás útja a csendes-
óceáni partvidéken haladt, nem pedig egy belső szárazföldi, 
jégmentes folyosón, ahogy sok kutató véli. 

Cooper's Ferry a Columbia folyó medencéjének felső részén 
helyezkedik el. A folyó biztosíthatta az első amerikaiak 

számára az útvonalat a kontinentális jégtakarótól délre fekvő 
belső területek felé - véli Davis. A kanadai Brit Columbiában 
lévő vízgyűjtő területekkel rendelkező folyó a legnagyobb, 
amely Észak-Amerikából a Csendes-óceánba torkollik az Ore-
gon állambeli Astoria közelében. 

Davis szerint a Cooper's Ferry területét lakó emberek vadászó 
és gyűjtögető életet éltek, nagy valószínűséggel kis, legfeljebb 
25 fős csoportokban. Évente többször indultak útnak, hogy el-
jussanak az élelemforrásokhoz. 

 (MTI/Reuters) 

Romlottak a Nagy-korallzátony kilátásai 
ORIGO 2019.08.31.  

A legalacsonyabb szintre minősítette le, "rosszról" "nagyon 
rosszra" rontotta a Nagy-korallzátony kilátásait az ausztrál 
nemzeti parkot kezelő hatóság, amely ötévente tesz közzé 
jelentést a világ legnagyobb korallzátonyának, a Föld egyik 
leghíresebb természeti világörökségének állapotáról. 

A Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBMRPA) pénte-
ken publikált jelentése szerint a komor kilátásokfő oka a klí-
maváltozás,de közrejátszanak olyan emberi tevékenységek is, 
mint a szárazföld partvidékének fejlesztése, a kontinensen 
képződött szennyvíz tengerbe vezetése vagy az illegális halá-
szat. 

A korallzátony állapota romlott az előző, 2014-es jelentéshez 
képest, de a korallok előtt álló kihívások nem leküzdhetetle-
nek, a klímaváltozás elleni érdemi globális fellépés lassíthatná 
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a pusztulás tempóját, növelné az ökológiai gyógyulás esélyét 
- állapítja meg a nemzeti park, amely 2009 óta kíséri figyelem-
mel a Queensland állam partjai mentén elterülő, 345 ezer 
négyzetkilométeres zátonyrendszer állapotát. A jelentés elis-
meri, hogy a Nagy-korallzátony egyes részei továbbra is jó ál-
lapotban vannak, de rámutat, hogy számos fajt fenyeget ve-
szély, köztük delfineket, tengeriteheneket, cápákat, rájákat és 
teknősöket. 

A veszélyek többfélék, halmozódók és növekvők"- hangsú-
lyozza a jelentés, amely a fenyegetések között említi a korall-
faló töviskoronás tengericsillagot is. A 2300 kilométer hosz-
szan elterülő színpompás korallzátony 400-féle korallnak, 
1500 halfajnak, 4000-féle puhatestűnek ad otthont. 

 

A Nagy-Korallzátony FORRÁS: IMAGINECHINA/STRIN-
GER - IMAGINECHINA/STRINGER 

Az állapot romlása azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a tengeri 
nemzeti park az UNESCO világörökségi listáján átkerül a ve-
szélyeztetett kategóriába, ami kínos presztízsveszteséget je-
lentene az ausztrál kormánynak és árthatna a turizmusnak. 
Sussan Ley ausztrál környezetvédelmi miniszter azt 
mondta:nem keltett meglepetést a korallzátony kilátásainak 
leminősítése, tekintve azokat a károkat, amelyeket a közel-
múltban pusztító ciklonok és az elmúlt évek egymást követő 
korallfehéredései okoztak. 

Hangsúlyozta, hogy a világ legjobban gondozott korallzáto-
nyáról van szó, és hogy kormánya tartja magát azon vállalásá-
hoz, miszerint 2030-ig 26-28 százalékkal csökkenti az üveg-
házhatást okozó gázok kibocsátását Ausztráliában a 2005-ös 
szinthez képest. 

(MTI/Reuters/AP) 

Zseniális célra használja fel a műanyaghulla-
dékot ez a skót cég 
ORIGO 2019.09.01.  

Idén júniusban a síelés és túrázás kedvelt turistahelyeként 
ismert svájci alpesi Zermattban a közúti dolgozók új típusú 
utat építettek, olyat, amely műanyag hulladékból készült. 
Az út persze nemcsak műanyagot tartalmaz, de a tipikus 
burkolóanyagok mellett, mint például a kő és a homok, az út 
anyagául szolgáló keverék műanyaghulladékok adalékanya-
gait is tartalmazta. 
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A tudósok a közelmúltbeli becslései szerint az emberek 8,3 
milliárd tonna műanyagot állítottak elő eddig - ez az Empire 
State Building tömegének 25 ezerszerese.Ennek a tömegnek 
a hetvenkilenc százaléka hulladéklerakókba vagy az óceánba 
került.A műanyag áramlása tehát folytatódik, pusztítva a ten-
geri ökoszisztémákat. A madarak és a halak tévesen élelem-
nek vélhetik, és felszedhetik a törött darabokat, megtöltve a 
gyomrukat a törmelékkel, de akár meg is fulladhatnak tőle. 

A közelmúltban a tudósok úgy találták, hogy a műanyagból 
kimosódó vegyi anyagok megölik az óceán láthatatlan erdőit, 
vagyis azokat az apró, de fontos fotoszintetikus baktériumo-
kat, a Prochlorococcus-t, amelyek az összes oxigénünk körül-
belül tíz százalékát termelik. Az újrahasznosítási erőfeszítések 
ellenére minden évben 8–12 millió tonna műanyag hulladék 
kerül bele az óceánba. 

Egyes becslések szerint a tengeri műanyag 60-80 százaléka 
hulladéklerakókból, ipari és gyártási helyekből, esővizekből és 
szennyvízkiömlésekből, sőt turisztikai tevékenységekből szár-
mazik. 

A hulladéklerakóban történő bomlás amúgy is veszélyes, hi-
szen közben olyan vegyszerek szivárognak be a talajba és a 
talajvízbe, amelyek károsíthatják a vadvilágot, vagy bejuthat-
nak az emberi táplálékláncba. 

 

Műanyagok egy hulladéklerakóban - a MacRebur újfajta hasz-
nosítását találta fel az útépítéshez FORRÁS: AFP/PHNIE/BUR-
GER 

A skót MacRebur cég új módszert dolgozott ki ennek a mű-
anyagnak a burkolóanyagként történő újrafelhasználására. Az 
útburkolatok, mint például aszfalt, általában építési anyagok, 
például homok, kavics vagy kő keverésével készülnek bitu-
mennel - egy fekete, viszkózus, szénhidrogén ragaccsal, amely 
az olajfinomítókból származik. A bitumen kötőanyagként mű-
ködik, amely az összes részecskét összetartja. 

A bitumennek és a műanyagnak azonban van bizonyos hason-
lósága - mindkettő olajból készül, és hasonló kötési tulajdon-
ságokkal rendelkezik. Toby McCartney mérnök, egyben a 
MacRebur vezérigazgatójakidolgozta a háztartási és ipari mű-
anyaghulladék aprópelletté (vagyis nagy nyomáson préselt 
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száraz, rostos anyaggá) történő előállításának módsze-
rét,amelyet hozzáadhat az útburkolat keverékéhez, kátrány-
szerű felületet eredményezve. 

A műanyag adalékok nem rontják az út minőségét.Éppen el-
lenkezőleg, elősegítik a felület rugalmasságát és ezért tartós-
ságát, kevesebb lyukkal. Zermattban, ahol a hőmérséklet té-
len -20 fokra, nyáron pedig + 30 fokra emelkedik, a MacRebur 
műanyag burkolata tökéletesen működik. 

Forrás: Jstor.org 

Élőlények ezrei árasztották el a Hold felszí-
nét 
ORIGO2019.08.07. 16:01 

Medveállatkák árasztották el a kietlen égitest felszínét, mi-
után az izraeli Beresit űrszonda nekicsapódott a felszínnek. 
A rendkívül szívós organizmusok ezzel az eszközzel jutottak 
Földünk égi kísérőjére. 

A Beresit eredetileg egy zászló elhelyezése mellett az égitest 
mágneses mezejét is mérte volna. A kutatóeszköz speciális 
kapszulákban számos dolgot vitt magával, így többek között 
emberi DNS-mintákat, az emberi kultúráról és társadalomról 
szóló adatokat, valamint medveállatkákat is szállított a fedél-
zetén. 

A leszállási művelet során a Holdtól 14 kilométerre a Beresit 
hajtóműve váratlanul kikapcsolt, a holdszonda kapcsolata 
először megszakadt, majd ismét helyreállt a földi irányítással. 

Röviddel később azonban végleg eltűntek a jelei. Mint kide-
rült, a felszínbe csapódott. 

 

FORRÁS: DPA PICTURE-ALLIANCE/AFP/MICHAEL KAPPELER 

A legyőzhetetlenség titka 

A medveállatkák nagyon apró, alig 0,05-1,2 milliméter hosz-
szúságú organizmusok, amelyek arról ismertek, hogy az em-
ber számára leghalálosabb körülményeket is elviselik. 

Képesek mindenféle védőfelszerelés nélkül túlélni a világűr 
mostoha körülményeit, a rendkívüli nyomást és az erős sugár-
zást. A szárazság sem jelent halálos ítéletet ezeknek a mikro-
szkopikus lényeknek, ilyenkor egyfajta tokot képeznek a tes-
tük körül, amivel akár több évtizedre is nyugalmi állapotba ke-
rülnek. „Szendergésükből" akkor ébrednek fel, ha víz éri a tes-
tüket, a folyamat akár egy óra alatt is végbe mehet.  

https://daily.jstor.org/why-plastic-roads-lead-to-a-cleaner-ocean/
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Titkuk, hogy az állat különleges fehérjéket, szabad fordítással 
élve úgynevezett „medveállatka-specifikus rendezetlen pro-
teineket" (tardigrade-specific intrinsically disordered prote-
ins, TDPs) állít elő. A TDPs fehérjék vízzel érintkezve zselésze-
rűekké válnak, vagyis a legtöbb ismert fehérjével ellentétben 
nem rendeződnek jól meghatározott, háromdimenziós szer-
kezetbe. Amennyiben a környezet száraz lesz, a rendezetlen 
proteinekkel a medveállatka teste üvegszerűvé válik, védve a 
lényt a káros hatásoktól. 

 

Medveállatka FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

A szuperképesség átvihető más organizmusokba 

A medveállatka képessége átvihető más élőlényekbe is. Egy 
korábbi kutatás során a tudósok például sikerrel átültették 
a TDPs fehérjéket kódoló géneket baktériumokba és 

élesztőbe, amik ezzel szintén ellenállóvá váltak a szárazsággal 
szemben. Nem nehéz elképzelni, mit jelentene, ha ezt növé-
nyek esetében is meg lehetne valósítani: szélsőséges aszályo-
kat túlélő fajok jönnének létre. 

(Wired) 

A gyorséttermi ételek hozzájárulhatnak a ti-
nédzserek depressziójához 
ORIGO 2019.08.30.  

A tizenévesek híresek a dacos magatartásukról és drámai 
hangulatingadozásaikról, ám az elmúlt évtizedben egyre 
gyakoribbá vált egy újabb, zavaróbb tulajdonság, a depresz-
szió. Egy új tanulmány megállapította, hogy a jelenség egyik 
okaként a gyorséttermi ételeket és az alacsony növényi 
alapú étrendet nevezhetjük meg. 

Magas nátrium- és alacsony káliumszintet találtak 

Amikor a birminghami Alabama Egyetem kutatói a középisko-
lások egy önkéntes csoportjának vizeletét elemezték, magas 
nátrium- és alacsony káliumszintet találtak. 

https://www.wired.com/story/a-crashed-israeli-lunar-lander-spilled-tardigrades-on-the-moon/
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Az amerikai fiatal felnőttek egy része minden nap gyorsétte-
rembe jár FORRÁS: PEXELS.COM 

Magas nátriumtartam esetén érdemes a feldolgozott élelmi-
szerekre gyanakodni, és ezek közé tartoznak a gyorséttermek, 
a fagyasztott és más egészségtelen ételek– mondta Sylvie 
Mrug, a UAB Pszichológiai Osztályának elnöke. – Az alacsony 
káliumtartalom pedig egy olyan étrend egyértelmű jelzése, 
amelyből hiányoznak egészséges káliumban gazdag gyümöl-
csök és zöldségek, például a bab, édesburgonya, spenót, pa-
radicsom, banán, narancs, avokádó, joghurt és a lazac. 

A tanulmány azt is megállapította, hogy a magasabb nátrium- 
és káliumszint körülbelül másfél év alatt depresszióhoz veze-
tett, de kétszeresére emelte viselkedészavarok kialakulásá-
nak esélyét is. 

Ha a tinédzserek több káliumban gazdag ételt illesztenének 
be az étrendjükbe, akkor valószínűleg több energiával rendel-
keznének és általában jobban éreznék magukat, ami jobb 

közérzethez és mentális egészséghez vezethetne– magyarázta 
Lisa Drayer dietetikus a most publikált tanulmány kapcsán. 

Erőteljes az összefüggés a depresszió és az étrend között 

A depresszió jelensége egyre növekszik a középiskolások kör-
ében. A súlyos depressziós megbetegedések aránya a 12–17 
éves gyermekek körében az utóbbi évben 52 százalékkal nőtt 
2005 és 2017 között. Ráadásul maga a depresszió, de a szo-
rongás és az öngyilkossági gondolatok aránya még ennél is 
magasabb volt az elmúlt évben: 63 százalék.A kutatók rámu-
tattak arra is, hogy a tinédzserek rossz hangulatához még szá-
mos tényező hozzájárulhat, beleértve a krónikus alváshiányt, 
a túlzott közösségi média-fogyasztást, sőt az éghajlatváltozás-
tól való félelmet is. 

 

Egyre többen ajánlják a zöldség alapú étrendet FOR-
RÁS: PEXELS.COM 
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Nem ez az első tanulmány, amely kapcsolatot talált a gyors-
éttermi ételek, a feldolgozott pékáru és a depresszió között. 

Egy spanyolországi kutatás során a tudósok hat év alatt közel 
9 000 ember vizsgálatával jutottak arra az eredményre, 
hogy48 százalékkal nagyobb a depresszió kockázata azoknál, 
akik a feldolgozott ételek fogyasztását részesítették általában 
előnyben. 

 

A leggyakoribb depressziós tünet legtöbb esetben a nem nyil-
vánvaló okokból eredő szomorúságérzet FORRÁS: 
PEXELS.COM 

Sőt, az Egyesült Államokból, Spanyolországból, Franciaország-
ból, Ausztráliából, Görögországból és Iránból származó ada-
tok metaanalízise szintén „erőteljes összefüggést" talált az ét-
rend és a depresszió között. 

A kutatási eredmények ugyanakkor arra is bizonyítékokat ta-
láltak, hogy a magasan feldolgozott ételek elkerülése, a me-
diterrán étrend követése, a friss gyümölcsök, zöldségek, 

diófélék, magvak és kevés vörös hús fogyasztása csökkentette 
a depresszió kockázatát. 

Mi történik velünk, ha megfordulnak a Föld 
pólusai? 

 

MOLNÁR CSABA index.hu 2019.08.07. 

Köztudott, hogy a Föld mágneses északi sarka nem azonos a 
földrajzi Északi-sarkkal. Az azonban már meglepő lehet, 
hogy előbbi folyamatosan vándorol, sőt, valamiért újabban 
egyre gyorsabban sodródik Szibéria felé. Egyes kutatók sze-
rint ez a bolygó észak-déli polaritása átbillenésének előszele 
lehet. 

Az iránytűk valójában sosem észak felé mutatnak - már ha az 
Északi-sark irányát tekintjük északnak. Az előző századfordu-
lón a mágneses északi sark (ami felé néz az iránytű mutatója) 
még Kanada területén volt. Az ezredfordulókor már Grönland 

https://index.hu/szerzo/molnar_csaba
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alatt, és jelenleg egyre gyorsulva közelíti Oroszországot. A 
mozgás sebessége nem elhanyagolható: átlagosan negyven 
kilométer évente. 

Ez nemcsak az iránytűalapú navigációban jelent problémát. A 
geofizikusok egy része szerint teljesen új alapokra kell he-
lyezni a Föld mágneses terének viselkedését magyarázó elmé-
leteinket, sőt globális változások is elképzelhetők a jövőben. 
A bolygónk mágneses mezeje ugyanis időnként, nem teljesen 
értett okból megkergül, és felcserélődik a polaritása. Vagyis 
az iránytűk egyszer majd dél felé fognak mutatni. 

 

A mágneses északi sark mozgása az elmúlt évszázadokban (lila 
és piros), illetve 1900-tól napjainkig (sárga) Fotó: NOAA 

Senki sem tudja, hogy ez mikor fog bekövetkezni, azt meg 
még kevésbé, hogy milyen következményekkel fog járni ránk, 
és elektromágneses eszközeinkre. A napszél perzselő sugár-
zását a Föld mágneses tere pajzsként tartja távol tőlünk. 

NAGYON NEM MINDEGY HÁT, HOGY MI TÖRTÉNIK VELE. 

A mágneses északi sarkon állva az iránytű pontosan lefelé mu-
tat, a Föld középpontja felé. Vele szemben a mágneses déli 
sark is vándorol, pont ellentétes irányban (csak azzal nem 
szoktak annyit foglalkozni, mert távol esik az emberek által la-
kott helyektől). Jelenleg az Antarktisz Viktória-föld nevű tér-
ségében tartózkodik. 

Geodinamó 

Azt a térképészet fejlődése révén viszonylag hamar felismerte 
az emberiség, hogy az iránytű nem a földrajzi Északi-sark felé 
mutat. Ennek oka azonban még száz éve is rejtély volt. Eins-
tein a földi mágneses mező eredetét a tudomány egyik legna-
gyobb misztériumának nevezte. Végül Joseph Larmor ír fizikus 
oldotta meg a rejtélyt (vagy legalábbis, amint hamarosan ki-
derül, a rejtély egy részét): a bolygó mágneses terét a mély-
ben fortyogó és folyamatosan áramló mágnesezhető folya-
dék - vas - hozza létre. Az állandó áramlás okozza a mágneses 
pólus vándorlását is. A jelenséget a népszerű irodalom geodi-
namónak nevezte el. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.newscientist.com%2Farticle%2Fmg24232360-700-the-north-pole-is-moving-and-if-it-flips-life-on-earth-is-in-trouble%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.newscientist.com%2Farticle%2Fmg24232360-700-the-north-pole-is-moving-and-if-it-flips-life-on-earth-is-in-trouble%2F
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A Föld magjának áramlása hozza létre a bolygó mágneses te-
rét (geodinamó-elmélet) Fotó: USGS 

Azóta az elmélet a tudományos konszenzus alapjává vált. A 
föld mélyébe sugárzott hanghullámok visszaverődési mintá-
zatait elemezve felfedeztük, hogy a Föld magja két rétegből 
áll. Belül helyezkedik el a szilárd fémmag, amely a brutális 
nyomás miatt nem olvad föl, pedig hőmérséklete 6000 Cel-
sius-fok, picit melegebb, mint a Nap felszíne. Körülötte pedig 
a külső mag, amely főként olvadt vasból áll. Ennek térfogata 
alig hétszerese a Holdénak. 

Az olvadt külső mag kifelé hűl, vagyis sűrűséggrádiens alakul 
ki benne. Ez azt jelenti, hogy a belső mag környezetében me-
legebbé, ezáltal könnyebb válik az olvadt fém, ami feláramlik 
a felszín felé. Ott lehűl, nő a sűrűsége, és visszasüllyed a 

mélybe. Így állandó áramlási körök jönnek létre benne, az 
áramlás pedig mágneses mezőt hoz létre. 

Probléma megoldva! Ja, mégsem: a Föld ugyanis forog, és ez 
bezavar a külső mag áramlásába. A sűrűségkülönbség és a for-
gás eredményeként turbulens áramlás jön létre, ami miatt a 
bolygó mágneses terének változásai alig előrejelezhetők. 

A TÉRERŐVONALAK ÖSSZE VANNAK GUBANCOLÓDVA. 

De ha kaotikus turbulenciák taszigálják ide-oda a mágneses 
északi sarkot, akkor miért nem ugrál percről-percre teljesen 
kiszámíthatatlanul? Azért, mert szerencsénkre ez a turbulen-
cia lassított felvételként zajlik, és csak tízezer éves időskálán 
tűnik igazán hektikusnak. Ettől függetlenül, lassan, de bizto-
san sodródik a pólus arra, amerre kedve tartja, és nem tudjuk, 
hogy mikor és merre kanyarodik legközelebb. 

A stabilizáló belső mag 

Pedig nagyon jó volna tudni. Geofizikusok hada dolgozik a 
mágneses pólus mozgását leíró elméletek fejlesztésén világ-
szerte. Ebben pedig azok a vulkanikus kőzetek vannak segít-
ségükre, amelyekben a mágnesezhető kristályok a korban jel-
lemző mágneses tér irányának, erősségének megfelelően 
rendeződtek, majd szilárdultak meg. 

Ezekből tudjuk, hogy a bolygó mágneses tere folyamatosan 
változott az elmúlt évmilliók során. Módosult a polaritás irá-
nya és az erőssége, időnként pedig a pólusok helyet cseréltek 
egymással. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41561-018-0288-0


Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 9. szám 

32. oldal 

AZ ELMÚLT 83 MILLIÓ ÉVBEN 183 PÓLUSÁTFORDULÁSRÓL 
TUDUNK, A LEGUTÓBBI 780 EZER ÉVVEL EZELŐTT TÖRTÉNT. 

A New York-i Rochesteri Egyetem kutatói egy 565 millió éves 
kőzet vizsgálata révén jöttek rá arra, hogy képződése idején a 
Föld mágneses mezeje a mainál tízszer gyengébb volt - a leg-
alacsonyabb érték, amit valaha feljegyeztek. A mágneses me-
zőt a belső mag létrejötte stabilizálta. Volt idő ugyanis, amikor 
az egész mag olvadt volt, aztán hőmérséklete csökkenésnek 
indult. A megszilárduló belső magból a könnyebb elemek a 
külső magba áramlottak, új lendületet adva az ottani anyag-
áramlásnak, és ezáltal a mágneses térnek. 

 

A sarki fény a Föld északi és déli sarkánál a légkörbe behatoló 
töltött részecskék által keltett időleges fényjelenség. Sarki 
fény akkor keletkezik, amikor a napszél annyira felkavarja a 
magnetoszférát, hogy töltött részecskék hatolnak be a nap-
szélből és a magnetoszférából a felső légkörbe. 

Fotó: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images Hungary 

A mező ma sem egyenletesen erős a Földön. Vannak helyek, 
például Zimbabwe térségében, ahol olyan gyenge a mágneses 
tér, hogy a régió fölött elhaladó műholdakat bajosan képes 
megvédeni a napszél romboló hatásától. Sőt, találni olyan 
pontokat Afrika déli részén, ahol 

A MEZŐ POLARITÁSA MÁR MA IS MEGFORDULT, ÉS AZ 
IRÁNYTŰ DÉL FELÉ MUTAT. 

A New Scientistnek nyilatkozó John Tarduno, a Rochesteri 
Egyetem munkatársa szerint lassan megértjük, hogy ezek az 
anomáliák a mágneses mező erősségében hogyan jönnek 
létre, és hogyan vezetnek időnként pólusátforduláshoz. Per-
sze a nagy kérdés magától értetődően az, hogy a mágneses 
északi sark jelenlegi egyre gyorsuló mozgása vajon az anomá-
liák erősödését jelzi-e, ami belátható időn belül a sarkok át-
billenését eredményezheti. 

Tökéletlen modellek 

Kizárni nem lehet, bár a tudósok nagy többsége nem számít 
arra, hogy ez emberi lépték szerint a közeljövőben be fog kö-
vetkezni. Egy kutatócsoport a Párizsi Egyetemen és a Dán Mű-
szaki Egyetemen komputermodelleket fejlesztett a mágneses 
mező jövőbeli viselkedésének jóslására. A modell képes arra, 
hogy az áramló mágnesezhető folyadék által létrehozott két-
pólusú rendszereket hozzon létre, és részlegesen már lehet-
séges vele a földi mágneses tér szimulálása. De az még a szer-
zők szerint is messze van, amikor prediktív erejű szimuláció-
kat tudunk futtatni. 

http://www.sas.rochester.edu/ees/people/faculty/tarduno_john/index.html
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41561-019-0355-1
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A modellünk igen komplex, de közel sem annyira, mint a való-
ság ott a mélyben. Senkinek sem áll rendelkezésére az a szá-
mítási kapacitás, amivel ezt realisztikusan tudnák modellezni 

- mondta Gary Glaztmaier, a Kaliforniai Egyetem kutatója. 
Mások ezért a számítógépes modellek helyett a fizikai model-
lekre esküsznek. Például egy három méteres, folyékony nátri-
umot tartalmazó gömbre, amelyet a Marylandi Egyetemen 
vizsgálnak. 

 

A Marylandi Egyetem geodinamó-kísérlete Fotó: University 
of Maryland 

A gömb 20 tonnát nyom, rozsdamentes acélból készült, köz-
pontjában pedig egy egyméteres átmérőjű vasgömb kering. 
Ez szimulálja a belső magot, ami körül olvadt nátrium kering. 
A gömb és a Föld méretkülönbségét kompenzálandó a modell 
gyorsan forog: a belső mag másodpercenként 15-ször, a külső 
gömb pedig másodpercenként négyszer. A felületén 

elhelyezett több tucatnyi magnetométer folyamatosan re-
gisztrálja a létrejövő mágneses tér változásait. 

 

A Marylandi Egyetem geodinamó-berendezésének sematikus 
rajza Fotó: University of Maryland 

A kísérletben igazolták, hogy az olvadt fémben létrejövő tur-
bulens áramlások képesek stabilizálni a mágneses teret. Vi-
szont egyelőre nem tudtak spontán mágneses teret létre-
hozni, ehelyett kénytelenek kezdetben kívülről mágnesessé-
get közölni a rendszerrel, amit a forgó gömb utána már fenn-
tart. Ez érezhetően nem az igazi, hiszen eddig nem sikerült 
igazolni, hogy a Föld mágneses tere a semmiből is létrejöhe-
tett, csupán a fémáramlás hatására. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.sciencenews.org%2Farticle%2Fspinning-core
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MÁRPEDIG AMÍG EZ NINCS MEG, ADDIG A MODELL JÓSLA-
TAIT SEM LEHET IGAZÁN KOMOLYAN VENNI. 

A feltételezések szerint a spontán mágneses mező kialakulá-
sához szükség volt egy másik erőre, amely a forgó Földet ki-
billentette az egyensúlyából - például a Hold gravitációjára. 
Bár a marylandi gömböt nem tudják így billegtetni, egy to-
vábbfejlesztett eszköz, amelyet a drezdai Helholtz Kutatóköz-
pontban terveznek beindítani, két tengely mentén tud majd 
forogni. Ez a Dresdyn-kísérlet, amelyet a Drezda és a dinamó 
szavak összevonásával neveztek el. Az elméleti számítások 
szerint ebben már létre kell jönnie a spontán mágneses tér-
nek. 

A kísérlet nem lesz veszélytelen, hiszen nyolc tonna olvadt 
nátrium forgatásáról van szó. A nátriumot tartalmazó henge-
res tartály a hosszanti tengelye mentén másodpercenként tíz-
szer, az ettől - a Föld viszonyait utánzó - 23,5 fokban eltérő 
tengely mentén pedig másodpercenként egyszer fog forogni. 
A kísérletek közben senki sem fog az épületben tartózkodni, 
azt távolról irányítják majd. 

 

A drezdai tervezett geodinamó-berendezés. A forgatott hen-
ger átmérője két méter. Fotó: HZDR 

A kutatók szerint mindenképpen szükség van e monumentális 
kísérleti eszközökre, hiszen alapvető érdekünk, hogy megért-
sük a földi mágneses mező viselkedését. Extrém esetben akár 
az is előfordulhat, hogy a Föld elveszíti mágneses terét, ahogy 
történt az a Marssal 4 milliárd évvel ezelőtt. Ez elég negatív 
hatást gyakorolna a belvárosi ingatlanárakra, hiszen ezután a 
Föld nagyjából annyira lenne lakható, mint a mai Mars. 

(Borítókép: Dél-Afrika és az Antarktisz az űrből. Fotó: Univer-
sal History Archive / Getty Images Hungary) 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.hzdr.de%2Fdb%2FCms%3FpOid%3D55727%26pNid%3D99
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A környezetvédelmi ipar trükkjei – Nem 
minden annyira zöld, mint amennyire an-
nak látszik 

 

Az éghajlati aktivisták és a ravasz multinacionális cégek zöld 
fejlesztői folyamatosan árasztanak el minket olyan termé-
kekkel, amelyekről állítják, hogy kedvezően hatnak a boly-
gónk környezeti állapotára. Ám ezek közül sok valójában jó-
val kevésbé környezetbarát termék, mint ahogy az a termék-
leírásban szerepel. 

Cikkünk a zöld ipar álszent és hazug propagandáját mutatja 
be – miként hirdetik az igét az organikus evangélisták, és mi-
ért akarják a húsfogyasztást megtiltani? 

2019-08-07 VARGA ISTVÁN pestisracok.hu 

KÉTKEREKŰ E-ROBOGÓ 

A legfrissebb példa pár napos, mivel az úgynevezett Environ-
mental Research Letter közzétett egy tanulmányt, amely a 

hippik által kedvelt elektromos robogók környezeti hatását 
vizsgálja. Kiderült: a nyugati városokban – és már nemcsak ott 
– gombamód terjedő kétkerekű járművek több üvegházha-
tású gázt bocsátanak ki, mint ha busszal, mopeddel vagy ke-
rékpárral közlekednénk. 

 

Eleve rengeteg üvegházhatású gázt bocsát ki a robogók vázá-
nak, motorjának és akkumulátorának legyártása, és ekkor 
még csak az első, apró lépést tette meg a karbonlábnyom. To-
vábbá a robogók napi üzemeltetése, töltése és karbantartása 
komoly szén-dioxid-kibocsátással jár. A gyártók szerint ezek 
az e-robogók használata minimális káros anyagot juttat a le-
vegőbe, ám a tanulmány készítői bebizonyították, hogy ez az 
állítás egyszerűen nem igaz. Öröm az ürömben, hogy leg-
alább a kibocsátás helyét áthelyezik ezzel a városokból az 
erőművek környékére. 

ÖRÖKPALACK 

Nagy divat: a fiatalok imádják az újrafelhasználható palackok 
cipelését egész nap. Ez a környezettudatosság legújabb 
sznobériája, ám valójában egy jól kitalált üzleti fogás az egész. 

https://pestisracok.hu/author/vargaistvan/
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A palackok gyártása azonban sok környezeti mellékhatással 
jár, sokkal többe, mint az egyszerű műanyag üvegeké. Az alu-
mínium előállítása rettentően energiaigényes, nem beszélve 
a bauxitbányászatról, amely pláne nem környezetbarát te-
vékenység. 

 

Nem jobb a helyzet, ha a palack rozsdamentes acélból készül. 
Ehhez nagy mennyiségű vasérc és nikkel kibányászására van 
szükség, amely igen nagy erőforrásigényű tevékenység. Arról 
ne is beszéljünk, hogy a gyártók általában nem újrahasznosí-
tott vasércet használnak, holott ez a technológia régóta is-
mert. 

A NAPELEM RENGETEG MÉRGEZŐ VEGYÜLETET TARTALMAZ 

A napelemek manapság a tiszta energia szinonimái, kiválóan 
alkalmasak az otthonokban vízmelegítésre, illetve áramter-
melésre. Ám a gyártásuk a méltányolhatónál jóval nagyobb 

környezetpusztítással jár. A paneleket 2000 fokon gyártják, 
amely hatalmas mennyiségű fosszilis tüzelőanyag elégetését 
igényli. Alapanyaguk olyan ritkaföldfémek, amelyből nagyon 
kevés van a világon, bányászatuk roppant bonyolult és ener-
giaigényes. Mivel ritkák, ezért egy-egy bánya megszerzésé-
ért szabályos háborúk folynak Afrikában. A napelemek élet-
tartalmának végén szintén nagy kérdőjelek van, mivel ezeket 
az anyagokat nehéz újrahasznosítani. Legtöbbször be sem ke-
rül az újrahasznosítandó szemetek közé: egyszerűen eldobják 
őket, ami erősen mérgezi a környezetet. 

AZ ERDŐK KIVÁGÁSA 

A papírzacskók használata elsőre környezetkímélőbbnek tűn-
het, mint a műanyag társaiké. De csak elsőre! A valóságban a 
papír gyártása az erdők kivágását eredményezi. Holott éppen 
az erdők jelentik a Föld ökoszisztémájának alapját és óvják a 
bolygónk éghajlatát. A papírzacskó előállítása négyszer több 
energiát igényel, mint a műanyagé, és tartóssága is korláto-
zott. Hamar tönkremegy, és a vásárlók kidobják őket. A papír 
a hulladéklerakókban nem bomlik le, mivel ezeken a helye-
ken nincs elég fény és oxigén ehhez. Persze a papír valóban 
újrahasznosítható, ám ez a folyamat rengeteg energiát és 
káros vegyi anyagot igényel. 

ÖKOLÓGIAI ÉLELMISZEREK ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMA 

Mi lehet jobb és finomabb, mint a bio termék, amelyet a ter-
mészet törvényei alapján termesztenek? Sajnos azonban a 
valóság sokkal prózaibb, mint a biopropaganda által festett 
rózsás kép. Az elmúlt évtizedekben számos mítosz terjedt el 
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az ökológiai élelmiszerek körül, és népszerűségük az egekben 
van. Az organikus evangélisták állandóan magasztalják ezeket 
az eljárásokat. Ám ezt cáfolja például a Nature-ban 2018 
őszén közzétett tanulmány. Ebben az olvasható, hogy a ha-
gyományos magas hozamú gazdaságok jobbak környezeti 
szempontból, mint a biofarmok, mivel hatékonyabbak és 
drasztikusan magasabb hozamokat eredményeznek. A tanul-
mány szerint a kevesebb földet használó, intenzívebb gaz-
dálkodás jobb a környezet számára, mivel kevesebb vizet fo-
gyaszt és kisebb talajveszteséget okoz. 

 

A másik mítosz, hogy az ökológiai élelmiszerek táplálóbbak és 
egészségesebbek, mint a hagyományos eljárásokkal termesz-
tett növények. Ezzel már tudományos tanulmányok hosszú 
sora foglalkozott, és még nem találtak erre az állításra bizo-
nyítékot. Jelenleg semmi sem igazolja az ökológiai élelmisze-
rek pozitívabb hatását a szervezetre. 

A HÚSEVÉS MEGTILTÁSA 

Az indiai vallásokban gyökerező mánia, a húsevés megtaga-
dása ma a környezetvédelmi ideológiák egyik alapköve lett. 
És nem fogják elhinni, miért: a szarvasmarhák miatt. Mert 

ezek az állatok az emésztés első fázisában rengeteg metánt is 
termelnek, amely az egyik legerősebb úgynevezett üvegház-
hatású gáz. Ha pedig így van, akkor be kell tiltani. De sokkal 
egyszerűbb, ha leszokunk a húsevésről. 

 

Ez abban a dokumentumban olvasható, amelyet Zöld Új Meg-
állapodásnak (Green New Deal) neveznek, és amit az Egyesült 
Államok kongresszusa elé terjesztettek. Ha hiszik, ha nem, 
104 képviselő meg is szavazta. Na, ebben olyanok olvasha-
tók, hogy az ipari termelést és a marhatenyésztést 2050-re 
meg kell szüntetni. 

MINDENT ELLENŐRIZNI AKARNAK 

Ez a környezetvédelmi elit nemcsak azt akarja szabályozni, 
hogy miként utazik és melegíti otthonát az ember; azt is el-
lenőrizni akarják, hogy mit eszik. Nyisson meg egy tetszőleges 
mainstream magazint, kapcsolja be a televíziót, menjen fel 
egy ilyen híroldalra, és mit lát? Hát ilyeneket: „Táplálkozás ro-
varokkal, jó ez nekünk és a bolygónak?”,  „Kevesebb gyermek-
kel az éghajlatváltozás ellen”, „Tiltsuk meg az 
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autóközlekedést”. Ezek a tiltások valakiknek természetesen 
kiváló üzlet jelentenének.A húsevés megtiltása például az 
úgynevezett műhúsok előállítóinak, stb… Maradjunk annyi-
ban: vigyázat, csalnak! 

Nulla növekedés? 
Az emberiség veszélyes illúziókat táplál az elmúlt évszáza-
dok látványos „sikerei” nyomán 

Bogár László 2019. AUGUSZTUS 26.  magyarhirlap.hu 

A globális beszéd-tér egyre gyakrabban teszi vizsgálódása tár-
gyává azt a feltevést, hogy nemcsak egyszerűen egy újabb, 
esetleg a 2008-asnál is súlyosabb világgazdasági válság köze-
lít, hanem, hogy a világ egy új korszak határához érkezett. És 
e korszak gazdasági növekedésének legfőbb jellemzője az 
lesz, hogy nem lesz. Mármint növekedés. És nem egy-két évig 
nem lesz, hanem talán évtizedekre, vagy akár évszázadokra is 
eltűnhet az emberi világból. Mindez első hallásra felfoghatat-
lannak és elfogadhatatlannak tetszhet, de talán érdemes el-
töprengeni ezen a lehetőségen. Már csak azért is, mert a nö-
vekedést számos, egyébként egymással szemben álló közgaz-
daságtani iskola tette már kritika tárgyává, illetve jelezte azt, 
hogy a mai (elmúlt egy-két évszázadban létező) gazdasági nö-
vekedés egy sajátos extremitás, ami csak igen korlátozott tér-
időben állhat fenn. 

Először is azt kellene megvizsgálnunk, hogy egyáltalán mi is az 
a gazdasági növekedés, és melyek azok az okok, amelyek arra 
utalnak, hogy mindez csak egy rövid időszakon át lehet az 

emberiség kísérője. Ezt egyébként az is alátámasztani látszik, 
hogy az elmúlt egy-két évszázadot megelőző évezredek során 
sem a mai értelemben vett gazdasági növekedés, sem – az ez-
zel egyébként szoros összefüggésben lévő – népességnöveke-
dés nem létezett. Az ősi Egyiptom birodalma például nagyjá-
ból háromezer éven át tartott fenn egy olyan elképesztően 
kifinomult társadalmi, gazdasági, kulturális és technológiai 
komplexumot, amelynek méltóságteljes eleganciája még ma 
is elkápráztat minket, és teljesítményeinek egy részét máig 
sem tudjuk még értelmezni sem. Nos, ez a háromezer év úgy 
telt el, hogy közben mennyiségi értelemben szinte minden 
„mozdulatlan” volt, sem a mai értelemben vett gazdasági, 
sem népességnövekedés nem volt. Ami végbement, az egy 
„minőségi” változás volt, a létberendezkedés szellemi szintjé-
nek – ha nem is mindig visszaesésektől mentes, de – végig lé-
tező emelkedése. 

A nyugatias modernitás létszerveződési módja, ami a XIX. szá-
zad óta nevezi magát kapitalizmusnak, már az önmegnevezé-
sével is utal arra, hogy a korlátlan és egyre gyorsuló növeke-
dés a tőkefelhalmozásból ered. Ennek az egyre gyorsuló 
ütemű anyag-, energia- és munkaerő-felhalmozásnak a fő 
célja és hajtóereje az anyagi értelemben vett közvetlen ha-
szon, a profit növelése, amelynek a termelési rendszerbe tör-
ténő visszakapcsolása hozza létre ezt a vég nélküli növeke-
dést. A fizikai élvezetek kielégítésére alkalmas anyagtömeg 
szakadatlan növekedését. Adódik azonban két nagy súlyú kér-
dés. Az egyik az, hogy vajon értelmezhető-e egy véges rend-
szerben – ez a Föld ökoszisztémája – végtelen növekedés, 
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amely egyre több anyagot, energiát és munkaerőt, vagyis 
egyre nagyobb létszámú embertömeget tud bekapcsolni 
rendszerébe. Még az évi egyszázalékos, ma igen szerénynek 
látszó növekedési ütem is hetven év alatt megkétszereződést, 
hétszáz év alatt ezerszeres, és ezernégyszáz év alatt egymilli-
ószoros növekedést produkál. Vagyis az ősi Egyiptomnak há-
romezer éves fennállása végén több mint ezermilliárdszor ak-
kora gazdasági teljesítményt kellett volna produkálnia, mint 
létrejöttekor. Már persze csak akkor, ha végig megelégedett 
volna a manapság szánalmasan csekély évi egyszázalékos nö-
vekedéssel. És azt azért talán a nyugatias modernitás legel-
szántabb hívei sem gondolhatják komolyan, hogy a Nyugat 
mint létszerveződési mód – ha még életben lesz háromezer 
év múlva – képes lesz mai teljesítményének az ezermilliárd-
szorosát produkálni. Kinek, miért és miből kellene ezermilli-
árdszor annyit produkálni, mindössze ezek a jelentéktelen 
kérdések várnának válaszra. 

Ebből az egyszerű gondolatkísérletből is világosan kitűnik, 
hogy az emberiség egyelőre igen veszélyes illúziókat táplál az 
elmúlt néhány évszázad látványos „sikerei” nyomán, s nem 
nagyon akar szembesülni azzal, hogy már néhány évszázadon 
belül (de lehet, hogy néhány évtizeden belül) végbe kell men-
nie annak a változásnak, amely globális berendezkedésünk 
egész létminőségét alapvetően változtatja meg. Ennek kap-
csán nem is elsősorban azt a kérdést kellene feltenni, hogy 
mekkora létszámú emberiséget tud „eltartani” a Föld, hanem 
sokkal inkább azt, hogy mennyi ideig. Hogy az alapvető kérdé-
sekkel való szembesülés miképpen fog végbemenni, 

egyáltalán végbemegy-e, vagy teljes sebességgel vágódunk 
neki a földi létezés legvégső sziklafalának, azt ma még csak 
nem is sejtjük. Nem árt azonban szellemileg nyitottnak len-
nünk minden olyan történésre, ami segíthet abban, hogy 
megértsük a kihívás lényegét, és elgondolkodjunk azon, hogy 
az elkerülhetetlen korrekció miként vihető végbe. A világgaz-
daságban mostanában és az előttünk álló évek során nagy va-
lószínűséggel végbemenő folyamatok bőven adnak muníciót 
ehhez az elgondolkodáshoz. 

Az egyik ilyen mozzanat az, hogy a gazdasági növekedés egyik 
fontos hajtóerejét adó munkaerő-felhasználás kettős kihívást 
jelent. E kihívás lényege, hogy a világ népessége és azon belül 
a munkaképes korú populáció növekedése a világ nagy részén 
egy-két évtizeden belül leáll és csökkenésbe megy át, törté-
nelmileg feltehetőleg visszafordíthatatlanul. Egyetlen kivétel 
lesz, ez Fekete-Afrika, ahonnan viszont felfoghatatlan bőség-
gel ömlik a világra a minőségét tekintve lényegében tökélete-
sen használhatatlan „munkaerőnek” látszó tömeg. Napjaink-
globális beszéd-terei ugyan ma még alkalmatlannak tűnnek e 
szó szoros értelmében „lét-kérdés” megvitatására, ám a sür-
gető kényszerek talán rövidesen változtatnak ezen a helyze-
ten is. 

Sokan vagyunk és ez a fenyegető bajok ere-
dendő okozója 
Szentgyörgyi Zsuzsa 2019.08.20.   nepszava.hu 

https://nepszava.hu/szerzo/szentgyorgyi-zsuzsa/
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Fotó: - / AFP 

Alapvető kritériuma lehet egy átfogó, pontos teendőkre le-
bontott megoldásnak, hogy összehangoltan, rendszerbe 
foglaltan működjenek benne a tudomány, a kutatások ered-
ményei, a gazdasági-üzleti érdekek és nemkülönben a poli-
tikai törekvések. 

Napjainkra szinte robbanásszerűen vált mindennapos, folyto-
nosan idézett témává – világunkat fenyegető, közelgő rém-
ként – a klímaváltozás. A nagy tekintélyű nemzetközi fórum 
(Éghajlat-változási Kormányközi Testület, IPCC) jelentése ri-
asztó előrejelzésekkel fenyeget: ha nem állítjuk meg már szá-
zadunk közepéig a globális hőmérséklet növekedését, valósá-
gos világvége következhet be a század végére. Előrejelzésük 
szerint Földünk felszíni hőmérséklete 2100-ig akár több fokkal 
is nőhet, ha már most, sürgősen nem hozunk megfelelő intéz-
kedéseket. Ráadásul, még ha ezek meg is történnek, a folya-
mat nem áll le, mivel az üvegházhatást előidéző szén-dioxid 

még hosszú ideig a légkörben marad. A fejleményeket pedig 
igencsak riasztónak írják le az IPCC szakemberei: gleccserek 
megolvadása, tengerszint emelkedése, pusztító árvizek, nagy 
viharok mind gyakoribbá válása, jelentősen terjedő szárazság, 
egyes vízhozamok elapadása, vagy ellenkezőleg, hatalmas 
áradások gyakorisága, amihez egyes invazív fajok elterjedése 
járulhat hozzá, megfékezettnek tartott betegségek mutáns 
változatainak megjelenése. Apokaliptikus jóslat, felér János 
Jelenéseinek félelmetes vízióival. *  

A klímaváltozással foglalkozó tudósok kimutatják, hogy az 
első ipari forradalom, vagyis Thomas Newcomen gőzgépének 
és Joseph Marie Jacquard szövőszékének elterjedése óta nap-
jainkra, a negyedik ipari forradalom korszakára lényegében 
egy Celsius fokkal nőtt Földünk átlaghőmérséklete. És ha ez 
az érték századunk közepére még további fél fokkal növek-
szik, akkor elérjük a vörös vonalat, amelynek átlépésével ka-
tasztrofális változások várhatók bolygónk klímájában. Döbbe-
netes folyamat meglehetősen rövid idő alatt. Az első ipari for-
radalom a XVIII. század első felében indult, jelentős életmód-
beli és társadalmi változásokat, mi több, forradalmakat elő-
idézve (például Franciaországban a század végén). Mindeköz-
ben a Föld népessége is emelkedett, bár korántsem olyan 
nagy léptékkel, mint korunkban. A második ipari forradalom, 
a villamosságé és a közlekedésé is hozott nagy hatású társa-
dalmi forradalmakat: az oroszt és a kínait. A harmadik ipari 
forradalom magában hordozta az előzők technikai eredmé-
nyeit, tetézve a nukleáris technikával, meg a kémia és a bio-
lógia ipari léptékű alkalmazásaival. A jelenlegit, a negyediket 

https://nepszava.hu/AFP


Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 9. szám 

41. oldal 

pedig az elektronika, az infokommunikáció táplálja. Eközben 
az emberiség létszáma folyamatosan növekedett, a sűrűn 
dúló, nagy, kiterjedt háborúk, meg a korábbi nagy járványok 
ellenére. Jelenleg Földünk emberi lakosainak száma közelíti a 
7,7 milliárdot, annak ellenére, hogy a második világháború-
ban elpusztított áldozatok közvetlenül és közvetve erősen 
visszavetették a létszám-növekedést. Közvetlenül a haláluk-
kal és közvetve, hiszen az elpusztult emberek nem nemzettek 
gyerekeket. Ennek ellenére, míg e nagy háború előtt, mintegy 
nyolcvan évvel ezelőtt az emberiség létszáma 2 milliárd fő 
volt, most már ennek az értéknek csaknem négyszerese lakja 
bolygónkat. *  

A klímaváltozás tudományos vizsgálatai szerint a fenyegető 
folyamat legfőbb okozója egyes kibocsátott gázok – elsősor-
ban a szén-dioxid, de nagy veszélyeztető a metán is – üveg-
házhatást előidéző feldúsulása a légkörben. Mármost az alap-
kérdés, miként kerül túl sok veszélyeztető gáz a légkörbe? A 
tudományos magyarázat szerint az emberi tevékenység 
okozza. Másfelől az is nagyon fontos tényező, hogy Földünk 
életében rendszeresen előfordultak jelentős természeti vál-
tozások, sőt, kilengések. Voltak nagy jégkorszakok és erőtel-
jes felmelegedések is. Felmerülhet a kérdés, a mostani válto-
zásokban és kilátásokban mekkora a természeti hatás? Amire 
kétségtelenül rászuperponálódnak az emberiség létéből és 
tevékenységéből származó jelenségek. Zsurnalisztikai rioga-
tásnak számíthat, ha az egy-egy évben, mint idén is jelentkező 
tartósan magas hőmérsékleteket, esetleg aszályokat is feltét-
lenül az emberiség létéből és tevékenységéből származó 

hatásnak tulajdonítjuk. „Hazánkban az 1800-as évek elején 
kezdték összegyűjteni és közzétenni a különleges időjárási 
eseményekről szóló feljegyzéseket, amelyek segítségével ké-
pet kaphatunk a súlyos és kevésbé súlyos, de mindenképpen 
említésre érdemes aszályokról. A 18. században kiemelke-
dően száraz évek voltak 1718-ban, 1790-ben és 1794-ben, 
amikor az emberek a fák rügyeit, héját, gyökereket és füveket 
ettek, megnyúzták és megették az elhullott állatokat is” – ol-
vasható egy fontos szakcikkben (Vermes László – Pálfai Imre: 
Aszályok az újkori történelemben. História. 2007./5-6. szám). 
Közelebb lépve az időben, a XIX. századba, az első ipari forra-
dalom kiteljesedésének időszakára, amikor már rendelke-
zésre álltak rendszeres meteorológiai megfigyelések és ezek-
ből mért adatok, ezt tudhatjuk meg: „az 1863-as esztendőre 
különösen mostoha csapadékviszonyai voltak jellemzőek”. 
Sajnos rá kell mutatni, hogy a klímaféltők általában nem sze-
retik, sőt, esetenként hevesen ellenzik a természeti folyama-
tok felemlítését, mert úgy vélik, ez gyengíti figyelmeztetéseik 
erejét, hatásosságát. Ám a szükséges teendők számbavételé-
hez, meghatározásához elengedhetetlen minden tényező is-
merete és figyelembevétele. Még közelebb lépve az időben, 
kétségtelen, hogy a XX. században már jelentősen megnőtt az 
üvegház-gázok kibocsátása a szénerőművek tömeges elterje-
désével, nemkülönben az autó- és légi közlekedésnek ugyan-
csak tömegessé válásával. A tudományos vizsgálatokból, a vi-
lág számos szakemberének részvételével kialakított IPCC-je-
lentésekből mindenképpen az világlik ki, hogy a jelenlegi, az 
első ipari forradalom óta számított időszakban bekövetkező 
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fenyegető klímaváltozási hatásokban meghatározó része le-
het az emberi tevékenységnek. Így, ha ezeket a káros folya-
matokat meg akarjuk – és reményeink szerint meg is tudjuk – 
állítani, vagy legalábbis fékezni lehet őket, akkor az emberi-
ségnek el kell szánnia magát, hogy új pályákat tűzzön ki cél-
ként maga elé. A döntő kérdés az, hogy milyenek legyenek 
ezek a pályák. Nem kevésbé lényeges, hogy mi módon való-
síthatók meg a kedvező változtatások. Határozott és egyér-
telmű javaslatok, változatok a teendők „mit” és „hogyan” kér-
déseire, ma még voltaképpen váratnak magukra. A kutatások, 
a globális modellek napjainkban még elsősorban a jelenlegi 
állapotok felmérésére és a jelzések elterjesztésére vonatkoz-
nak. Ötletek már vannak, de még nem eléggé összefüggők, 
rendszerbe illők. Még inkább mozgalmak divatja terjed, erő-
sebben érzelmi, mint értelmi alapokon. Alapvető kritériuma 
lehet egy átfogó, pontos teendőkre lebontott megoldásnak, 
hogy összehangoltan, rendszerbe foglaltan működjenek 
benne a tudomány, a kutatások eredményei, a gazdasági-üz-
leti érdekek és nemkülönben a politikai törekvések. Hatalmas 
feladat, rövidtávú megoldások még alig körvonalazónak, mi-
vel ezeket többnyire divergáló, egymással keményen konku-
ráló érdekek vezérelik. Csak egyetlen példa erre az egyik leg-
fontosabb, igen erős, fejlett gazdaságú állam, az USA vezető-
jének elutasító hozzáállása a klímaveszély problémájához. 
Holott a vizsgálatok arra intenek, hogy nagy veszélyeket hor-
doz a késlekedés, mivel közelítünk a vörös vonalhoz. *  

 

Fotó: AFP / ANTHONY WALLACE 

Mint látjuk, Földünk népessége nagyon jelentősen megnőtt 
az első ipari forradalom beköszönte, de főleg a XX. század kö-
zepe óta. A múlt század első harmadában még 2 milliárd fő 
körül járt az emberi népesség mérete, jelenleg pedig mintegy 
7,7 milliárd ember él bolygónkon. Az ember népességnöveke-
désének és az élő természetnek a megváltozott viszonyára 
szemléletes összehasonlítást adott egy jeles magyar biológus 
kutató, Csősz Sándor a Népszavának adott interjúban: „A 
becslések szerint a jelenleg élő emberek mindegyikére körül-
belül egy kilogramm hangya jutna. Ami nem azért lehengerlő 
adat, mert milyen sok a hangya, hanem mert 2500 éve, az em-
beri népesség robbanásszerű növekedése előtt még mindez 
úgy nézett ki, hogy minden emberre a saját súlyával meg-
egyező hangyamennyiség jutott a képzeletbeli batyujába”. Mi 
több, ennek az igen nagy és ráadásul folyamatosan növekvő 

https://nepszava.hu/AFP
https://nepszava.hu/3045259_gondolkodo-szuperorganizmus-minden-amit-a-hangyakrol-es-a-murmekologusrol-tudni-erdemes
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számú emberi népességnek ma már több mint a fele városok-
ban él. Sokéves technikai és civilizációs fejlődés eredménye, 
hogy a korábban elsősorban mezőgazdasági termelésből élő, 
e tevékenységek köré szerveződő falusi közösségek létszámát 
túlszárnyalja a városlakóké. A városi népesség aránya 1900-
ban még a 15 százalékot sem érte el, s 1950-ben is csupán 
Földünk lakosainak 30 százaléka élt városokban. Századunk 
végére ezt az arányt akár 70 százalékra is jósolják. Ráadásul 
mindeközben bolygónk emberi népessége továbbra is növek-
szik, és ugyancsak az előrejelzések szerint 2100 küszöbére el-
érheti a 11, sőt, a 12 milliárdos létszámot is. Kétségtelen, hogy 
a 2000-es évek óta a növekedés üteme lassult, de nagy szám-
nak a kicsi növekménye is nagy értéket jelenthet. A növekvő 
mértékű városiasodással figyelembe kell venni a városlakók-
nak az életminőséggel kapcsolatos igényeit is. A lakóházak és 
a szolgáltató létesítmények építéséhez egyre több betonra 
lesz szükség. Márpedig a beton gyártásához igencsak sok kell 
az egyre értékesebb, mert fogyatkozónak számító vízből. A 
beton összetételében a szárazanyagokon kívül (cement, kőzú-
zalék, homok) 15--20 százalék víz. És ez a víz lényegében el-
vész a körforgásból. Emellett a technika fejlődésével és a civi-
lizációs igények erősödésével a városlakók egyre növekvő 
mértékű energiafogyasztóvá válnak. Egy átlagos magyar ház-
tartás akár néhány tucatnyi villamos készüléket is működtet-
het, a kis-fogyasztású elektronikus eszközöktől a viszonylag 
sokat igénylő fagyasztókig, mosógépekig. Emellett a lakosok 
közlekedése is jelentősen megnöveli az energiatermelés 
iránti igényt. A tudatosság, a takarékosság fontos tényező 

lehet a klímaveszély leküzdésében. De csak adalék, nem teljes 
körű megoldás, mert csupán néhány százalékot jelenthet. A 
káros gázok kibocsátásának redukálása szempontjából fontos 
tényező lehet a közlekedési eszközök átállítása belsőégésű 
motorokról villamos hajtásokra. Ám ennek következménye-
képpen jelentősen növelni kell a villamosenergia-termelés 
mértékét. És ez, összekötve a növekvő létszámú városlakók 
életminőségét szolgáló, egyre bővülő energiaigényével, igen 
nagy mértékben megkívánja új erőművek és kiterjedt hálóza-
tok kiépítését. Míg a klímavédelem egyik elsődleges követel-
ménye, hogy le kell állítani a káros gázokat és szilárd részecs-
kéket kibocsátó szénerőműveket, nem elkerülhető az e szem-
pontból tisztának számító atomerőművek számának bőví-
tése, mivel a megújuló energiaforrásokkal (napsugárzás, szél, 
geotermia, ár-apály, hullámenergia) várhatóan nem lesznek 
teljes mértékben kielégíthetők a megnövekedett fogyasztási 
igények. *  

Bonyolult, egymás változásait erősen befolyásoló és nagy te-
hetetlenségű jelenségek ezek. Nagy tehetetlenségű, mivel a 
beavatkozások után is még jó ideig fennmaradnak a megelőző 
állapotok és folyamatok. Meglehetősen döbbenetes, de csak 
ki kell mondani, hogy a fenyegető kilátások, a veszélyeztető 
folyamatok eredendő okozója Földünk népességének erőtel-
jes növekedése. Márpedig e tényezővel kapcsolatban elfo-
gadható megoldás aligha körvonalazható. Bizonyítja a kínai 
modell csődje is, vagyis az a szigorú és emberellenes törvény, 
amellyel előírták, hogy egy párnak csak egy gyermeke szület-
het. Mi több, az immár 1,5 milliárdnyi indiai népesség esetén 
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ilyen drákói szabályozások gyakorlatilag megvalósíthatatla-
nok. De ugyanígy, a népesség növekedését csökkentő eljárá-
sok éppen a leggyorsabban növekvő létszámú, kevéssé fejlett 
országokban/társadalmakban befolyásolhatók a leggyengébb 
mértékben (Afrika, Kelet-Ázsia, Dél-Amerika). *  

Drámai felütésekben nincs hiány manapság, amikor – immár 
divattá és mellette kiváló üzletté is válva – szinte naponta 
hallhatunk-olvashatunk, monitorokon láthatunk fenyegető 
jóslatokat bolygónk és emberi lakosainak jövőjéről, a klíma-
változás apokaliptikus hatásairól. A globális megoldások mi-
kéntje és hogyanja azonban egyelőre még várat magára. Tu-
domásul kell venni, hogy a cselekvési programok már most is 
igen nagy pénzeknek összevonását-átcsoportosítását igény-
lik. És összefogást lokálisan is, de főleg globálisan. Jelen írás is 
elsősorban a diagnózisok körébe sorolható és nem a terápiát 
megadó javaslatok számát szaporítja. Amelyekre pedig igen 
nagy és máris sürgető szükség van. *  

Mert meglehet már, hogy „A hetedik angyal is kitölté az ő po-
harát a levegőégre.” (Jelenések könyve, 16/17). 

Nincs forgatókönyvünk a klímakatasztró-
fára 
Hargitai Miklós 2019.08.19. nepszava.hu 

 

Fotó: LOIC VENANCE / AFP 

A világban az éghajlatváltozással kapcsolatos összes „hiva-
talos” terv abból indul ki, hogy a felmelegedés megállítható, 
a civilizáció megőrizhető. A kutatási eredmények többsége 
szerint viszont nem, ám erre az opcióra mégsem készülnek 
forgatókönyvek. 

TÁRSADALMI CÉLÚ HIRDETÉS 

Jem Bendell, az University of Cumbria professzora, a vezetés-
tudomány egyik legnevesebb nemzetközi szakértője a tudo-
mányos karrierjét tette kockára (a saját bevallása szerint is) 
annak érdekében, hogy néhány alapvető tényt elmondhasson 
a klímaváltozásról. „Mélyadaptáció: Útmutató az éghajlati 
tragédiához” című tanulmányában azt elemzi, hogy mi lesz 
akkor, ha az emberiségnek nincs szerencséje. Most ugyanis az 
összes tétet arra tesszük fel, hogy szerencsénk lesz, és az ég-
hajlatváltozási opciók közül – annak ellenére, hogy a mért 
adatok rendre az ellenkezőjét mutatják – a valamilyen csoda 
folytán a legkedvezőbb válik valósággá. Hivatkozásokkal és 

https://nepszava.hu/szerzo/hargitai-miklos/
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lábjegyzetekkel gazdagon ellátott tanulmánya kizárólag a 
friss, releváns tudományos eredményeket és azok összefüg-
géseit rögzíti, és a konklúzióban sem merészkedik tovább an-
nak megállapításánál, hogy érdemes lenne terveket készíteni 
arra az esetre is, ha az emberiség nem húzza ki a klímalottót, 
vagyis kénytelen lesz szembenézni a felmelegedés súlyos tár-
sadalmi és civilizációs következményeivel. Az alábbiakban a 
tanulmány legfontosabb megállapításait idézzük az Ali Luca, 
Dr. Sonkoly Judit, Németh Zalán, Nyírő Fanni Orosz Emese és 
Visy Katalin által készített magyar fordítás alapján. 

2 fok nem elég! 

„Vajon megvitatták-e a fenntarthatósági szakemberek mun-
kájuk során azt a lehetőséget, hogy már túl késő elkerülni a 
környezeti katasztrófát és annak következményeit? Egy gyors 
szakirodalmi áttekintés egyértelművé tette, hogy kollégáim 
publikációi között nincs olyan, amely ebből a nézőpontból in-
dul ki, illetve e nézőpontot vizsgálja (…) Amióta 1850-ben el-
kezdtük nyilvántartani az adatokat, a tizennyolc legmelegebb 
évből tizenhét 2001 utánra tehető. Az elmúlt évtizedben tör-
téntek fontos, a klímaváltozás hatásainak enyhítését és az al-
kalmazkodást célzó lépések. Ezek a lépések azonban ahhoz 
hasonlíthatóak, mintha megpróbálnánk felgyalogolni egy 
földcsuszamláson (…) A mai modellek a viharok számának és 
erejének növekedését jelzik előre, a mezőgazdaság visszaesé-
sét, beleértve a tömeges gabonatermesztés gyengülését az 
északi féltekén és a rizstermesztés időszakos zavarait a trópu-
sokon. Kínában századunk végére jelentősen csökkennek a 
hozamok: a rizs 36,25%-kal, a búza 18,26%-kal, a kukorica 

45,10%-kal (…) Indiábanaz elfogadottabb éghajlatváltozási 
forgatókönyvek előrejelzéseiből kiindulva a búza termésho-
zama 2050-ig 6 és 23%, 2080-ra 15 és 25% közötti mértékben 
fog csökkenni (…) A megfigyelések szerint a tényleges hőmér-
sékleti és a tengerszint adatok magasabbak, mint amit az el-
múlt évtizedekben az éghajlati modellek jósoltak a mostani 
időszakra. Az adatok azt mutatják, a környezetünkben tapasz-
talható változások nemlineáris amelyek viszont további meg-
állíthatatlan változásokat indítanak el életterünkben és a me-
zőgazdaságban, majd ezek hatása továbbgyűrűzik a társa-
dalmi, gazdasági és politikai rendszerekre (…) Ahhoz, hogy el-
kerüljük, hogy a klímaváltozás veszélyes és ellenőrizhetetlen 
méreteket öltsön, a politikailag is elfogadott tudományos 
megegyezés szerint 2 fok alatt kell tartanunk a globális felme-
legedést. 2013-ban az IPPC (az ENSZ klímaváltozással foglal-
kozó kormányközi konzultációs szervezete) arra a megállapo-
dásra jutott, hogyha nem tartjuk 800 milliárd tonna alatt a 
széndioxid-kibocsátásunkat, a globális hőmérséklet-növeke-
dést sem fogjuk tudni 2°C alatt tartani (…) Számos tudós nem 
értett egyet az IPCC által becsült szénköltségvetéssel, mert 
számításaik szerint az atmoszférában jelenleg meglévő szén-
dioxid mennyisége már önmagában 5°C-kal emeli a globális 
hőmérsékletet, azaz nem létezik szénköltségvetés, hiszen már 
túl is léptük azt (…) 

Kulturális vakfolt 

Minden kultúrának van vakfoltja – el sem tudja gondolni a sa-
ját lehetséges pusztulását és elmúlását. Az őslakos indián 
törzsfőnökök (…) egyfajta felsőbbrendű képzelőerő 
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segítségével megkísérelték elgondolni, milyen etikai értékek 
mentén tudják majd az új életüket megszervezni a rezervátu-
mokban. A szokásos alternatívák, mint a szabadság vagy halál 
(ti. a saját kultúra szolgálatában való halál) mellett létezik egy 
harmadik választás, kevésbé heroikus, de ugyanúgy bátorsá-
got próbáló: a „kreatív adaptáció”. Ez a fajta kreatív módon 
megkonstruált remény releváns lehet a mi nyugati civilizáci-
ónk számára, amint a klímaváltozás felforgató hatásaival 
szembenézünk. Három olyan fontos faktor van, amelyek a 
környezetvédelemmel foglalkozó szakembereket megtartják 
a tagadás állapotában azzal kapcsolatban, hogy civilizációnk a 
közeli jövőben összeomlik. Elsőként beszéljünk a természet-
tudományos szakmai közösség működésmódjáról. A kiváló 
klímatudós, James Hansen mindig is a konzervatív konszenzus 
előtt járt analízisei és előjelzései tekintetében. Egy a tenger-
szint emelkedésről szóló esettanulmányon keresztül rávilágít 
azokra a folyamatokra, amelyek a „tudományos elhallgatás” 
jelenségéhez vezetnek, azaz megakadályozzák azon következ-
tetések levonását és olyan forgatókönyvek kommunikálását, 
melyek felkavaróan hatnának a munkáltatókra, donorokra, 
kormányokra és az általános közvéleményre (…) A klímaválto-
zással foglalkozó tudósok rutinszerűen alábecsülik a hatáso-
kat, az eredmények rendszerint a kevésbé drámai következ-
mények irányába torzítanak. (…) A második faktor, amely a 
tagadást erősíti, inkább személyes jellegű. George Marshall 
összesítette, hogy a pszichológia tudománya mit mond a klí-
maváltozás tagadásáról (…) Az emberek gyakran inkább nem 
fogalmaznak meg olyan nézeteket, amelyek a társas 

normáknak ellentmondanak, illetve amelyek nem felelnek 
meg saját társas identitásuknak. Különösen az olyan helyze-
tekben, amikor kollektíve tehetetlennek érezzük magunkat, 
biztonságosabbnak tűnik nem csinálni semmit, mint megboly-
gatni a status quo-t. Marshall azt is hangsúlyozza, hogy a ha-
láltól való tipikus félelmünk miatt nem figyelünk igazán 
azokra a jelzésekre, amelyek a halálra figyelmeztetnek (…) A 
harmadik faktor, mely a tagadást erősíti, intézményes szintű. 
Több mint húsz évig dolgoztam olyan szervezeteknél és szer-
vezetekkel, melyeknek a fenntarthatóság a stratégiai céljuk a 
non-profit, a kormányzati és a magánszektorban egyaránt. 
Egyik szektorban sem igaz az, hogy szervezeti szintű önérdek 
kapcsolódna a társadalmi összeomlás valószínűségének vagy 
elkerülhetetlenségének hangoztatásához. Nem áll érdekük-
ben ezt kommunikálni sem az alapítványuk támogatóinak, 
sem a termékük fogyasztóinak, sem a pártjuk szavazóinak (...) 

Kihalási esély 

Az emberiség közeli jövőben bekövetkező kihalására vonat-
kozó elemzés azon geológiai megállapításokon alapul, hogy a 
földi élet utolsó olyan mértékű tömeges kihalását, melynek 
során a fajok 95 százaléka eltűnt, a metán által előidézett 
gyors atmoszféra-felmelegedés váltotta ki. Ezen szcenáriók 
mindegyikéhez –összeomlás, katasztrófa, kihalás –a tudósok 
különböző mértékű valószínűséget rendelnek. Ugyanarról a 
forgatókönyvről egyesek lehetségesként, mások valószínű-
ként, megint mások elkerülhetetlenként írnak. Személyes be-
szélgetéseket folytattam mind a fenntarthatóság és az éghaj-
lat szakértőivel, mind pedig olyanokkal, akik nem voltak 
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közvetlenül érintettek a témában. Úgy találtam, hogy az em-
berek a preferált forgatókönyveket és valószínűségeket nem 
adatok és azok elemzése alapján választják, hanem sokkal in-
kább aszerint, mely történettel szeretnének együtt élni (…) 
Olyan korszakba léptünk, amelyben a materiális fejlődés nem 
feltétlenül lehetséges, és az ehhez való ragaszkodás akár kife-
jezetten káros következményekkel járhat (…) Ha elfogadjuk, 
hogy a tudósok arra a következtetésre jutnak, hogy a társa-
dalmi összeomlás elkerülhetetlen, akkor a kérdés a követ-
kező: Melyek azok a normák és viselkedésminták, amelyek ér-
téket képviselnek a számunkra, és amelyeket az emberi tár-
sadalom meg kíván tartani a túlélésért folytatott küzdelem 
során? (…) Az egyének és közösségek számára egy bizonyos 
ponton felmerülhet, hogy elengedjenek bizonyos dolgokat - 
anyagi javakat, viselkedéseket, nézeteket -, amennyiben azok 
megtartása immár csak rontana a helyzeten. Példaként fel-
hozhatjuk a partszakaszokon lévő települések elhagyását, se-
bezhető ipari létesítmények leállítását, vagy lemondást bizo-
nyos fogyasztási szokásokról (…) A nyugati társadalmak a kör-
nyezeti kihívásokra adott hatékony válaszát a 1970-es évek 
óta a neoliberális gazdaságfilozófia dominanciája akadá-
lyozza, amely hiperindividualista, radikális piacpárti (…) meg-
közelítésekhez vezetett (…) Az éghajlatváltozást a piac, a 
pénzügyi szektor és bankok felügyeletétől független problé-
maként gondolja el, és nem kísérel meg olyan gazdasági rend-
szert felvázolni, amely megengedné vagy elősegítené a fenn-
tarthatóságot. Ez az ideológia a legtöbb egyetemen hatással 
van a kutatók munkaterhelésére és prioritásaira, amely 

korlátozza az éghajlati tragédiára adott válaszlehetőségein-
ket. Vegyük például a saját esetemet: fizetés nélküli alkotói 
szabadságra mentem, e döntésem következtében jött létre 
többek között ez a tanulmány (…) Igen, arra utalok, hogy an-
nak érdekében, hogy az éghajlati tragédia tudatában maga-
sabb szintre léphessünk az életünkben, lehet, hogy fel kell ad-
nunk a munkahelyünket – vagy akár a karrierünket is. Viszont 
akik erre készen állnak, ezután új meggyőződéssel köteleződ-
hetnek el egy másik munkáltató és szakmai közösség mel-
lett.” 

Tanulmány a svéd falanszterből 
Haraszti Gyula 2019. 08. 24. magyarnemzet.hu 

Fizetett megmondóemberek és tudósok Európában és szerte 
a világon azt állítják, hogy mindennek akadálya és gátja, sőt 
rákfenéje maga az ember lenne. Ma már ott tartunk, hogy ez 
a csoport arra buzdítja az emberiséget, hogy ne szüljön cse-
csemőt, mert csak így mentheti meg a Földet. Ezt az eget verő 
ostobaságot pedig „tudományosan” is igazolják, neves folyó-
iratokban közölnek róla tanulmányokat, hátha egyre többen 
csatlakoznak a gyermektelenség szektájához, betöltve a min-
dent felülíró egoizmus egyre szélesebbé táguló köreit. 

Nemrég például nagy szenzációként számolt be a sajtó egy ta-
nulmányról, amelyben egy svéd kutatócsoport „eredmé-
nyeit” ecsetelik, természetesen jelentősnek vélt számadatok-
kal. A kutatók szerint négyféle módon lehet csökkenteni a 
személyes szén-dioxid-kibocsátást. A svéd falanszter 
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méregkeverői arra a következtetésre jutottak például, hogy 
aki tenni akar a klímaváltozás ellen, annak semmiképpen sem 
szabad húst ennie, mert a nagyipari állattartás okozza a szén-
dioxid-kibocsátás egy jelentős részét. Ezt a felvetést talán 
még el is lehetne fogadni, ha figyelmen kívül hagynánk, hogy 
nem a szokásainkat kell megszüntetni, hanem inkább a mód-
szereken kellene elgondolkodni, amelyekkel ezek kiszolgálha-
tók. 

A „tudósok” másik javaslata, hogy mondjunk le kollektív mó-
don a repülőutakról és az autók használatáról egyszer s min-
denkorra. Ezt is látatlanban aláírná bárki, aki komolyan veszi 
a klímaváltozás elleni harcot, ha eközben nem azt tapasz-
talná, hogy luxusjárgányokkal öntik a füstöt a levegőbe azok 
a filmsztárok, politikusok és döntéshozók, akik egzotikus tája-
kon vitatkoznak és értekeznek a környezetszennyezés ártal-
mairól, nem beszélve a témáról szóló konferenciákon lufit há-
mozó tudósokról. A svédek legfontosabb megállapítása azon-
ban egyenesen elkeserítő. Szerintük nem is a húsevés és a 
gépjármű-közlekedés a természet legnagyobb ellensége, ha-
nem maga az ember, ezért az lenne a legjobb a világnak, ha 
holnaptól kezdve meg sem születnénk. 

Ezek a „kiváló professzorok” persze előállnak a számokkal is, 
amelyek szerintük mindent megmagyaráznak, akár a csilla-
gok. Kiszámolták, hogy ha egy ember lemond az autóról, 
évente 2,4 tonna klímakárosító szén-dioxidot spórol meg. A 
hús nélküli táplálkozás szerintük 0,8 tonnányi, a repülőutakról 
való lemondás pedig évi 1,6 tonnányi szén-dioxiddal keve-
sebb kibocsátást jelent. Már ezeknél az adatoknál is érdemes 

lenne megállni egy kicsit, hiszen jó lenne tudni, hogy milyen 
minták alapján jöhettek létre a következtetések, kimaradha-
tott-e belőlük például néhány százezer eltévedt tehén Afriká-
ból vagy forgalomból kivont pakisztáni taxi Afganisztán utcái-
ról. 

A legfurcsábbnak viszont az emberi szaporodásról szóló feje-
zet adatai tűnnek. Ezek szerint minden meg nem született 
gyermek évente 58,6 tonna szén-dioxidot spórol meg a világ-
nak. A kutatók állítják, hogy egy amerikai család, amely úgy 
dönt, kevesebb gyereket vállal, annyira járul hozzá a szén-di-
oxid-kibocsátás csökkentéséhez, mint 684 felnőtt, akik életük 
hátralévő részében újrahasznosítják a szemetüket. Most pró-
báljunk meg túllépni azon a tényen, hogy ezt a tanulmánynak 
nevezett valamit egy tekintélyes tudományos lapban, az 
Environmental Research Lettersben jelentethették meg az al-
kotók, nyilván azért, hogy felborzolják a vele a kedélyeket. Ha 
pedig megnyugodtunk, vegyünk egy mély levegőt, és röviden 
tekintsük át a valódi okokat és adatokat. 

A szakemberek egyöntetű véleménye szerint a szén-dioxid-ki-
bocsátás egyik legfőbb oka a fosszilis energiaforrások (szén, 
kőolaj, földgáz) égetése. Egy másik tanulmány szerint, amely 
szintén az Environmental Research Lettersben jelent meg Ro-
bert Socolow, a Princeton Egyetem kutatója tollából, a fosszi-
lis erőművek emissziója csak 2012-ben 19 milliárd tonna volt. 
Mivel a világ szén-dioxid-kibocsátása összesen nagyjából 27 
milliárd tonnára tehető egy évben, világosan látható, hogy ez 
csaknem hetven százalékát teszi ki az összes emissziónak. A 
szülészetek helyett tehát az ilyen erőműveket kell sürgősen 
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bezárni! Nem az emberiség természetes szaporodásának sza-
bályozásán kell gondolkodni, hanem az energiaellátási szük-
ségleteink kielégítésének módszerein. A valódi kutatások sze-
rint a szén-dioxid-kibocsátás többi harminc százaléka sem el-
sősorban azon múlik, hogy hány ember születik a Földre, bár 
az kétségtelen, hogy ez befolyásolja az arányokat. 

A fennmaradó okok legsúlyosabbika a benzines autók haszná-
lata közben kibocsátott szennyező gázok növekedése. A ben-
zines autókat tehát egyszer le kell tenni, ha meg akarjuk állí-
tani a pusztulást, ebben egyet lehet érteni a svédekkel. Itt 
sem arról van szó azonban, hogy a gyermektelenség a megol-
dás, mert ha kevesebb az ember, kevesebb lesz az autó is. A 
gépjárművek hajtására használt alternatív energiaforrásokon 
kellene már komolyan elgondolkodni, és megküzdeni a nagy-
hatalmakat zsebükben tartó olajlobbival. Egy kis százalékát a 
szén-dioxid-kibocsátásnak ugyanakkor valóban az élelmiszer-
iparban tartott óriási állatállományból, a rizsföldekről és a 
sarkvidéki tengerfenékről származó metánkibocsátás okozza, 
de ez elenyésző lenne, ha sikerülne megoldani az előző két 
problémát. És talán ami a legfontosabb, hogy le kellene állí-
tani az esztelen erdőirtásokat, különösen a trópusi területe-
ken, amelyeknek csak az egyik oka a fejlett világ megnöveke-
dett fa- és papírigénye és az állattartáshoz szükséges legelők 
növekedése. 

Nem az embert kell tehát kiiktatni a rendszerből, hanem a 
rendszert kellene megváltoztatni, de sürgősen. Aki nem a 
rendszer megváltoztatásán gondolkodik, hanem a születések 
megállításában fedezi fel a végső megoldást, az nem látja a 

fától az erdőt. Vagy éppen azon dolgozik, hogy a Föld felvilá-
gosultabb felén, ahol olvassák a tanulmányát, egyre kevesebb 
ember jöjjön a világra, hogy az elmaradottabb régiókból mil-
liókat lehessen ide betelepíteni. 

Nem biztos, hogy megéri lenyelni egymilli-
árd bacit 

 

VILÁGI MÁTÉ 2019.08.30. index.hu 

Antibiotikum-kúra mellé gyakran ajánlják az orvosok, de so-
kan irreális elvárásokat támasztanak a pro-, és prebiotiku-
mokkal szemben. Hasmenés ellen jók, de a közhiedelemmel 
ellentétben az immunrendszert nem erősítik, és az allergiát 
sem gyógyítják. Joghurtokat, matracokat és krémeket is hir-
detnek probiotikumokkal, de ezeknek valójában nincs sok 
pozitív hatásuk. 

Nagyjából 100 billió (tizenkét nulla) baktérium él a szerveze-
tünkben. Ez gyakorlatilag elképzelhetetlenül sok, de nem 

https://index.hu/szerzo/vilagi_mate
https://www.thestar.com.my/news/community/2012/10/16/probiotic-mattress-enters-the-bedroom-product-market/
https://www.scientificamerican.com/article/do-probiotics-really-work/
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mind felesleges potyautas: a legtöbb hozzájárul a szerveze-
tünk optimális működéséhez. Kitúrják az utólag betolakodó 
káros mikrobákat, segítenek lebontani a rostos ételeket, K- és 
B12-vitaminokat termelnek. Amikor ilyen, hasznos bacik után 
kutatunk a gyógyszertárban, három kifejezéssel találkozha-
tunk a dobozokon: 

• Probiotikum: olyan élő mikroorganizmus (hasznos 
baktérium- vagy gombatörzs), ami megfelelő meny-
nyiségben adagolva hasznos a szervezetnek; 

• Prebiotikum: olyan, nem emészthető élelmiszer-ösz-
szetevő, amely változatlan formában jut a vastag-
bélbe, és ott segíti a jótékony baktériumok szaporo-
dását; 

• Szinbiotikum: az előző kettő együtt. 

A bélflóránkat még egy negyedik módon is befolyásolhatjuk: 

SZÉKLETTRANSZPLANTÁCIÓVAL. 

Ez azt takarja, hogy egy egészséges ember székletét összetur-
mixolják, szűrik, majd ezt egy beteg ember vastagbelébe jut-
tatják, hogy így pótolják az ő hiányzó baktériumait. Ennek a 
kezelésnek a probiotikumokhoz nincs sok köze, de nekem el 
kellett olvasnom, így muszáj volt továbbadnom az élményt. 
Szívesen. 

Az ember, ha minden jól megy, először születésekor találkozik 
baktériumokkal. Ha a szülés klasszikus módon folyik, akkor 
először az anya hüvely- és bélflórájával kontaminálódik a 

csecsemő – írja 2014-es tanulmányában Dr. Kovács Márta 
gasztroenterológus.  

Ha az anyánál a hasznos baktériumok vannak többségben, ak-
kor a gyerekkel is így lesz. Ezzel szemben ha inkább a rosszak, 
akkor azokat kapja meg. Császármetszés esetén a baba a kór-
házi baktériumokkal érintkezik először, így azok játszanak 
meghatározó szerepet. Ha esetleg a patogének kerülnek 
azonnal túlsúlyba, az anyatejjel vagy a prebiotikummal dúsí-
tott tápszerekkel még javítható a helyzet. A felnőttekre jel-
lemző bélflóra két-három éves korra alakul ki. 

 

Fotó: Vitaly Nevar 

Miután kialakult, matematikailag durva hátrányba kerülünk – 
ha megszámoljuk a testünkben lévő sejteket, arra jutunk, 
hogy mindössze 43 százalékunk van emberből, a többi mik-
roba. Egy egészséges emberben ez az eszméletlen mennyi-
ségű szimbionta sok feladatot lát el. Többek között hatásuk 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.webbeteg.hu%2Fcikkek%2Femesztorendszer%2F871%2Fprebiotikumok-probiotikumok-szinbiotikumok
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.webbeteg.hu%2Fcikkek%2Femesztorendszer%2F871%2Fprebiotikumok-probiotikumok-szinbiotikumok
https://index.hu/techtud/2019/08/10/a_szekletatultetes_lehet_a_jovo_csodafegyvere_de_nem_veszelytelen/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.mgyt.hu%2Fimages%2Fgyogyszereszet%2F2014%2FGyogyszereszet-2014-10.pdf
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van az immunrendszerre, segítenek az emészthetetlen karci-
nogének, toxinok lebontásában, befolyásolják az anyagcserét 
és a testsúlyt. 

Se nem csodaszer, se nem túl hasznos 

Sokan gondolják, hogy jól beinthetnek a gonosz gyógyszer-
gyártóknak, ha probiotikumot használnak, de ez persze ko-
ránt sincs így. Néhány tünet kezelésre jó, például antibioti-
kum-kúra során jelentkező hasmenésre, akut hasmenésre, 
csecsemőkori kólika és koraszülötteknél előforduló nekro-
tizáló enterokolitisz kezelésére. Széles körben kutatott téma, 
így folyamatosan jelennek meg az új eredmények, és a régiek 
cáfolatai. Kovács Márta tanulmánya 2014-es, és azt írja 
benne, hogy bizonyos mikrobatörzsek az ekcéma megelőzé-
sére is alkalmasak. Ezzel szemben egy 2018-as Cochrane-ta-
nulmány szerint nincs arra erős bizonyíték, hogy egy probio-
tikum-kúra szignifikánsan befolyásolná az ekcéma tüneteit. 

A legtöbb friss tanulmány inkább arra jut, hogy a probiotiku-
mok kicsit hasznosak, de inkább feleslegek. Egy dolog biztos 
(egyelőre), hogy egy egészséges szervezetnek nem ártanak az 
ilyen jellegű készítmények. Értelemszerűen a gyártók honlap-
jaikon olyan tanulmányokra hivatkoznak, amik bizonyítják a 
saját szerük hatékonyságát, de ezeknek a hitelességét többek 
között Kovács dolgozata, és Dr. Novák Hunor cikke is megkér-
dőjelezi. Novák Hunor kérdésünkre elmondta, hogy 

Bár kimutatták, hogy egyes probiotikumtörzsek hatásosak 
hasmenés ellen, de kérdés, hogy mit tekintünk statisztikailag 
szignifikánsnak. Hatásos lehet egy készítmény akkor, ha 

alkalmazása esetén mondjuk nyolc nap helyett csak hét napig 
tart a hasmenés, tehát nem egy csodaszer, de igazoltan hatá-
sos. 

Novák arra is kitért, hogy fertőzéses eredetű hasmenés ese-
tén csak egyes törzseknek van bizonyítottan hatása, de ez a 
hatás enyhe, így például kifejezetten hasmenés elleni gyógy-
szereket javasolt elsősorban alkalmazni, a probiotikum csak 
kiegészítő lehet. Antibiotikum használata mellett jelentkez-
het mellékhatásként hasmenés, azonban átlagosan hét em-
bernek kell antibiotikum mellett probiotikumot szedni, hogy 
egynél megelőzhető legyen ez az amúgy legtöbbször 
enyhe hasmenés - tehát nem feltétlenül költséghatékonyak. 

Novák szerint nem szabad minden gyógyszergyártónak el-
hinni, hogy bizonyítottan hatásos a termékük. 

Nagyon egyszerű kutatásokat statisztikai próbákkal machi-
nálni és bizonyos eredményeket kihozni, másrészt benne van 
a jóhiszemű tévedés esélye is. 

A tudományos kutatásoknak több szintje is van, és gyakran 
összeülnek független vizsgálóbizottságok, hogy értékeljék az 
egyes tanulmányokat. Ha látják, hogy egy tanulmányt 
egy gyógyszergyártó cég szponzorált, és felfedezhető némi 
részrehajlás, azt gyakran kidobják. Ez persze senkit nem gátol 
meg abban, hogy hivatkozzon a tanulmányra, hisz az átlag vá-
sárló nem fog utánanézni azok hitelességének. Sokszor nem 
is linkelnek semmilyen tanulmányt, higgye el csak mindenki, 
hogy becsszó léteznek. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.informed.hu%2Fbetegsegek%2Fpediatrics%2Fnewborns_babies%2Fenterocol_necr%2Fnekrotizalo-enterokolitisz-ujszulottnel-1530.html
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.informed.hu%2Fbetegsegek%2Fpediatrics%2Fnewborns_babies%2Fenterocol_necr%2Fnekrotizalo-enterokolitisz-ujszulottnel-1530.html
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.cochrane.org%2FCD006135%2FSKIN_probiotics-treating-eczema
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.cochrane.org%2FCD006135%2FSKIN_probiotics-treating-eczema
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.novakhunor.hu%2Fgyogyszerek%2Fa-nagy-probiotikumatveres-bizonyitott-hatas-vs-marketing-melyik-probiotikumot-vegyuk
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Ahogy láthattuk, sok olyan vizsgálat is van, amelyek ellent-
mondanak egymásnak. A tudomány  általános megoldása 
erre az, hogy rengeteg vizsgálatot végzünk, majd azokról egy 
metaanalízist, ami összegzi az eredményeket. 

Azt látni kell, hogy iszonyatos marketing van emögött, telje-
sen be vannak őrjítve az emberek ebbe a vegán-bio-természe-
tes vonalba, és ebbe teljesen belepasszolnak a »természe-
tes«, »jótékony baktérium«, »élő mikroorganizmus« szavak, 
azaz nem gyógyszer, nem káros, természetes gyógymód. Emi-
att nyakra-főre szedik. 

- mutat rá Novák Hunor. 

Akár még káros is lehet 

Egy izraeli kutatócsoport arra jutott, hogy a boltokban kap-
ható probiotikumos termékeknek semmi hatásuk nincs a 
szervezetünkre. Nem mindegy ugyanis, hogy pontosan milyen 
törzset alkalmazunk. Szerintük a probiotikum-kúráknak sze-
mélyre szabottnak kell lenniük, hogy hatékonyan kezeljék az 
egyes betegségeket, tüneteket. 

Készítettek egy saját koktélt 11 hasznos baktériumból, amit 
25 önkéntes egy hónapig szedett. Altatás után a gyomrukból 
és a beleikből is több helyről mintát vettek, hogy lássák, hol 
tudtak megtelepedni a bevitt baktériumok. Az esetek felében 
elfogyasztás után megállás nélkül áthaladtak az emésztőrend-
szeren, és kijöttek a túloldalon. 

 

Fotó: Jeff Greenberg 

Egy másik vizsgálat során azt tesztelték, hogy valóban hasz-
nos-e véletlenszerűen a polcról levett probiotikummal ellen-
súlyozni a gyógyszert. Sajnos gyakran pont az ellenkezője tör-
tént: több esetben is gátolták az őshonos baktériumok rege-
nerálódását, kiszorították azokat. 

Dr Trevor Lawley, a Sanger Intézet kutatója nem lepődött 
meg az eredményeken. 

A probiotikumok már jó ideje kaphatóak, és csak most kerül-
nek szigorú vizsgálatok alá. Ezek innovatív kutatások, de még 
kezdetlegesek az eredmények, és meg kell ismételnünk őket. 

– mondta a BBC-nek. 

Megkérdeztük minderről a Magyarország egyik legnépsze-
rűbb probiotikumos termékének számító Normaflore gyártó-
ját is. A Sanofitól azt a válasz kaptuk, hogy  “Természetesen 
számos kutatás és vizsgálat zajlik a bélflórát célozva annak 

https://www.bbc.com/news/health-45434753
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érdekében, hogy jobban megértsük szervezetünk e részét és 
annak szerepét az egyensúly fenntartásában. A vizsgálatok 
összeállításában óriási a szórás. Ebből kifolyólag, vélemé-
nyünk szerint a probiotikum kategória hatásosságának meg-
ítéléséhez érdemes figyelmünket egy-egy konkrét vizsgálatról 
a teljes, átfogó képre irányítani. Általánosságban elmond-
ható, hogy a normál bélflóra a szervezet működésének egyik 
alappillére, köszönhetően az emésztőrendszerben közremű-
ködő sok mikroorganizmus összehangolt működésének. Szá-
mos területen bizonyított a gyógyszer minősítésű probiotiku-
mok hatásossága, folyamatos kutatás és vizsgálatok folynak 
az összetett, bélflórára gyakorolt és egyéb egészségügyi hatá-
saikkal kapcsolatosan.” 

Minden nap egy alma, az orvost távol tartja. 

Mivel mindenkinek más a mikrobiomja, valószínűleg soha 
nem készítik el a probiotikumok jolly jokerét, ami mindenki-
nél hatékony. Egy olyan probiotikum-beviteli formáról tu-
dunk, ami 100 százalékban hasznos az embernek: együnk friss 
zöldséget és gyümölcsöt, joghurtot és savanyúkáposztát. Egy 
almában nagyjából 100 millió baktérium található, legtöbbjük 
a magház környékén. Nagy előnyük, hogy sok különböző bak-
tériumtörzs él együtt az almában, és ritka köztük a kifejezet-
ten kártékony. 

 

Fotó: Photofusion 

Hiába nem ártalmasak a probiotikumok, a tudomány jelenlegi 
állása szerint nem is túl hasznosak. Az biztos, hogy egy egész-
séges embernek nem lesz jobb tőlük, de egy beteg bélflórát 
még károsíthatnak is. Aki rákeres az interneten, olvashat min-
dent: jó, nem jó, kicsit jó, kicsit rossz. 

Érdekes, hogy azoknál a cikkeknél, ahol cáfolják a hatékony-
ságukat, azt leggyakrabban kutatás vagy forrás megjelölésé-
vel teszik, míg azok, amelyek azt állítják, mindenre IS jók, ál-
talában forrás nélkül teszik azt. Biztos van, akinek minden 
baja elmúlt probiotikumok hatására, de ez valószínűleg a pla-
cebo-hatásnak köszönhető. A reklámok vak követése helyett 
a csodaszerekhez mindig némi szkepticizmussal álljunk, és 
együnk sok gyümölcsöt. Az biztos nem árt. 

https://www.theatlantic.com/health/archive/2019/08/probitoic-foods/595687/?utm_term=2019-08-07T18%3A27%3A22&utm_medium=social&utm_content=edit-promo&utm_campaign=the-atlantic&utm_source=facebook
https://www.theatlantic.com/health/archive/2019/08/probitoic-foods/595687/?utm_term=2019-08-07T18%3A27%3A22&utm_medium=social&utm_content=edit-promo&utm_campaign=the-atlantic&utm_source=facebook
https://index.hu/tudomany/2015/11/18/feldobom_semmi_leesik_gyogyszer_mi_az/
https://index.hu/tudomany/2015/11/18/feldobom_semmi_leesik_gyogyszer_mi_az/
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Megfejtették a Holt-tengerben lesüllyedő 
sókristályok titkát 
ORIGO 2019.07.11.  

A tudósokat nagyon érdekelte a folyamat, amely miatt a só-
kristályok lassan lesüllyednek és elterülnek az izraeli-jordániai 
tó fenekén, mivel ez látszólag ellentmond a fizika szabályai-
nak. 

A Kaliforniai Egyetem, az Izraeli Geológiai Kutatóintézet (GSI) 
és a Bar-Ilan Egyetem tudósainak közös tanulmánya, amely a 
Water Resources Research című tudományos lapban jelent 
meg, magyarázatot ad a szokatlan jelenségre, és segít annak 
megértésében, hogyan alakultak ki a Földön a nagy sóraktá-
rak. 

 

Holt-tenger. FORRÁS: AFP 

A Holt-tenger a világ legalacsonyabb szárazföldi pontján, több 
mint 433 méterrel a tengerszint alatt fekszik Izrael délkeleti 
részén.Vizében nincs élet a magas, több mint 34 százalékos 
sótartalom miatt.1979-ben fedezték fel, hogy a víz felsőbb ré-
tegeiben kiváló sókristályok lassan, a kutatók szerint hava-
zásra hasonlító módon leszállnak és felhalmozódnak a fené-
ken. 

 

Amikor a kutatók leeresztették a kábeleket, hogy méréseket 
végezzenek,a kábeleket sókristlyok borították be. FOR-
RÁS: HTTPS://WWW.ISRAEL21C.ORG/NEW-STUDY-SOLVES-
ONE-OF-THE-BIGGEST-MYSTERIES-IN-THE-DEAD-SEA/ 
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Nyáron a nap felmelegíti és részben elpárologtatja a felszíni 
vízréteget, így az a terület még sósabb. A hószerű só innen 
származik, a kristályok apró rudacskákká állnak össze, ame-
lyekre egyre több réteg rakódik. Az ezeket körülvevő mele-
gebb, kevésbé sűrű víz azonban nem keveredik az alatta lévő 
hidegebb réteggel. Ezért volt eddig rejtély, hogyan jutnak le a 
sópelyhek a fenékre. 

 

Sókristályok a Holt-tenger partján. FORRÁS: 
HTTPS://WWW.IFLSCIENCE.COM/ENVIRONMENT/SCI-
ENTISTS-SOLVE-MYSTERY-OF-WHY-ITS-SNOWING-SALT-IN-
THE-DEAD-SEA-/ 

A tudósok számítógépes szimulációk segítségével arra jutot-
tak, hogy amikor a tóban hullámok vagy más mozgások hatá-
sára a felső vízréteg megremeg,a sórudacskák turbulenciát 
képeznek, a meleg víz pedig emiatt lejut a hidegebb ré-
tegbe.Mivel a hő gyorsabban oszlik el, mint a só, a lejutó víz 
gyorsan kihűl. Amint a víz lehűl, csökken a sótartalma, a 

sórudacskák széttöredeznek és kristályok formájában süllyed-
nek le. (Forrás: MTI) 

Napenergiához és tiszta vízhez juthat több 
százmillió ember a Földön 
JEKI GABRIELLA 2019.07.10. origo.hu 

Az Abdullah Királyi Tudományos és Technológiai Egyetem 
kutatói kifejlesztettek egy olyan készüléket, amely képes a 
napfényből villamos energiát termelni és ezzel egy időben 
vizet is tisztítani. A szakemberek szerint ez a találmány így 
egyszerre két világméretű problémát tud megoldani, egyet-
len ütemben. 

Nem csupán egy zöld energiaforrás 

A kutatók állítják, hogy a most kifejlesztett eszköz nem csak 
egyfajta zöld energiaforrás, hanem alternatívát kínál a víz tisz-
títására szolgáló jelenlegi technológiák kiegészítéséhez. Ezek 
a technikai megoldások gyakran nagy mennyiségű villamos 
energiát fogyasztanak és mindemellett olyan infrastruktúrát 
igényelnek, amely számos közösség számára nem elérhetőek, 
így nem férnek hozzá a biztonságos ivóvízhez. 



Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 9. szám 

56. oldal 

 

Még napjainkban is az emberiség legalább kétharmada nem 
jut megfelelő minőségű ivóvízhez FORRÁS: PHLES-
SONS.COM 

Ez a drámai helyzet a világon több mint 780 millió embert 
érint. Ezek az emberek naponta akár órákig is gyalogolhatnak 
azért, hogy a távoli forrásokból vizet szerezzenek be és sok-
szor akár kétszáz méterre is le kell ásniuk érte– mondta Peng 
Wang, a Szaúd-Arábia-i Abdullah Királyi Tudományos és Tech-
nológiai Egyetem kutatója, a készülék előnyeiről beszámoló, 
Nature Communications tudományos folyóiratban megjelent 
tanulmány társszerzője. – Ez az új technológia ott biztosít-
hatja a tiszta vizet, ahol arra a leginkább szükség van, ráadásul 
akár a hátsó udvarban is elfér, de az ipari méretű igényeket is 
ki tudja szolgálni. 

Hozzátette: naponta jelentős mennyiségű édesvizet állíthat-
nak elő, ami azt jelenti, hogyaz eddig igazi kihívást jelentő 

feladat ezután könnyen teljesíthetővé válik.Az előállított vizet 
a közösségek nem csak ivóvízként tudják majd felhasználni, 
hanem öntözésre is. 

Kétféle technológiát kombinálnak benne 

A most bemutatott készülék tetején egy vízszintes szilícium 
napelem fekszik, ami alatt több szint áll rendelkezésre, ame-
lyeken keresztül át tudják futtatni a sóoldatot, a sós vagy 
szennyezett felszíni vizet. A napelemből származó hulladékhő 
felmelegíti a közvetlenül alatta elhaladó sós vizet, a víz elpá-
rolog, áthalad egy membránon, majd újra cseppfolyóssá válik, 
hogy ennek eredményeként tiszta vizet kapjunk. Végül jöhet 
a hőkezelés, majd a víz a „következő szintre" lép. Ez így halad 
szintről szintre, hogy a legvégén a tisztított víz kifolyjon a ké-
szülékből, amit a közösség tagjai össze tudnak gyűjteni. 

 

A globális fejlődésnek jócskán akadnak árnyoldalai is, ame-
lyek egyike az ivóvíz válság FORRÁS: WATER SHOR-
TAGE 
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Az új technológia az Egészségügyi Világszervezet által bizton-
ságosnak tartott szint alatt tartja az ólom-, réz-, nátrium-, kal-
cium- és magnéziumszintet az ivóvízben– magyarázta Wang. 

A készülékben található napelemek hatékonysága körülbelül 
11 százalék, ami magasabb annál, amit a szakemberek vár-
tak.Emellett képes volt a tengervízből is tiszta vizet előállí-
tani.Az eszköz, bár nem az első, amely napkollektoros desztil-
lációt alkalmaz, különösen előnyös, mert kétféle technológiát 
kombinál. 

Hús- és repülésmentes élet, négynapos 
munkahét: ez a recept a katasztrófa elke-
rüléséhez? 
Major András 2019. július 11. portfolio.hu 

A klímaváltozás egyre egyértelműbbé válásával és a szüksé-
ges politikai döntések elmaradásával egyre erősödik az 
igény az egyéni hatáskörben megtehető klímavédelmi lépé-
sek iránt. A globális szén-dioxid-kibocsátás 72 százaléka a 
háztartások döntéseivel függ össze, vagyis a kényelmes mo-
dern életvitel és a változtatás elutasításának igazolására 
gyakran hangoztatott hiedelemmel szemben az egyéni dön-
téseknek igenis jelentős szerepe lehet a klímaváltozás elleni 
küzdelemben - persze, csak amennyiben a változtatásra haj-
landók száma eléri a kritikus tömeget.  

Hús- és repülésmentes élet, négynapos munkahét: ez lenne 
a recept a katasztrófa elkerüléséhez? 

A világ klímaszennyezésének zöméért az emberiség mindösz-
sze 10 százaléka felelős, mégpedig azon tizede, amely napi 
legalább mintegy 23 dollár (körülbelül 6500 forint) összegből 
él. Ezen emberek többsége a nyugati gazdag országokban él, 
akik így szokásaik megváltoztatásával jelentősen mérsékelhe-
tik a földi klíma szennyezését. A téma szakértői maguk is igye-
keznek saját személyes életmódjukban is olyan módosításo-
kat végrehajtani, amelyek egyéni hatása ugyan elhanyagol-
ható, azonban amennyiben a társadalomban tömegesen kö-
vetőkre találnának, akkor már annál inkább működhetnének. 
A sikerhez ugyanakkor az individuális intézkedések önmaguk-
ban nem elegendőek, ezek mellett a gazdasági, politikai dön-
téshozók aktív hozzájárulására is szükség lenne a klímavé-
delmi célkitűzések teljesüléséhez. 

Az egyéni hatáskörben meghozható, legnagyobb potenciális 
pozitív hatással járó döntések zömét három nagy téma alá le-
het csoportosítani: mobilitás/közlekedés, étrend, háztartási 
energiafogyasztás. A legtöbb szó kétségkívül a háztartások 
energiahatékonyságának növelését és karbonlábnyomának 
csökkentését legjobban szolgáló módszerekről esik (szigete-
lés, fűtéskorszerűsítés, megújuló energia források telepítése, 
energiatakarékosság, passzív ház, okos technológiák, stb.), 
ezért ezúttal a "három nagy" eszközből az első kettőre fóku-
szálunk. 

Az egyik legnagyobb és leggyorsabb csökkentést az egyéni 
döntésekhez fűződő üvegházgáz-kibocsátásban a hús- és 
egyéb állati eredetű élelmiszerek fogyasztásának mérséklése 
jelentheti. Egy, a Nature című tudományos lapban 2018 
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végén publikált nemzetközi tanulmány szerint a fenntartható 
élelmiszergazdaság kialakítása, illetve a Párizsi Klímaegyez-
ményben vállalt célok teljesítése érdekében a Föld minden la-
kójának átlagosan 75 százalékkal kellene mérsékelnie marha-
hús-, 90 százalékkal a disznóhús-, és 50 százalékkal a tojásfo-
gyasztását. Ugyanakkor a pillangósvirágúak - mint például a 
bab - fogyasztásában háromszoros, a diófélék és egyéb ma-
gok fogyasztásában pedig négyszeres bővülést kellene elérni. 
Ezekkel a kétségkívül jelentős változtatásokkal a jelenlegi fe-
lére lehetne visszaszorítani az állattartási ágazat globális 
üvegházgáz-emisszióját, ami nem mellesleg olyan járulékos 
kedvező hatásokkal is járhatna, mint például az elhízottság 
visszaszorulása a nyugati világban.  

 

Abban az elméleti esetben, amennyiben megszűnne az em-
beriség hús- és tejtermékfogyasztása, úgy a világ élelmezésé-
hez a jelenleginél több mint 75 százalékkal kisebb termőföld-
terület is elegendő lenne. Míg a hús- és tejtermékek összes-
ségében a termelt élelmiszereknek kalória szempontjából 
mindössze 18, fehérjetartalom tekintetében pedig csak 37 

százalékát teszik ki, addig előállításuk a mezőgazdasági ter-
mőterület 83 százalékát veszi igénybe, az ágazat teljes üveg-
házgáz-emissziójának pedig mintegy 60 százalékát produkál-
ják. Bár a növénytermesztés is járhat jelentős környezeti ter-
heléssel, összességében azonban a legkevésbé fenntartható 
módon termelhető élelmiszernövények karbonlábnyoma is 
sokkal kisebb, mint a leginkább fenntartható állattartási mó-
doknak. Becslések szerint a globális hús- és halfogyasztásnak 
mintegy 20 százaléka a házi kedvencekhez, elsősorban ku-
tyákhoz és macskákhoz fűződik, azonban az ő étrendjük jelen-
tette klímaterhelés is mérsékelhető tekintettel például arra, 
hogy egyes állateledel-gyártók kínálatában már állandóan el-
érhetők a növényi, illetve rovar alapú tápok is. 

Túl a húson? 

A globális élelmezési helyzet egyensúlytalanságai miatt, míg a 
fejlett országokban a fogyasztás radikális csökkentése lenne 
indokolt a hús- és tejtermék esetében, addig a legszegényebb 
országokban a klímacélok figyelembe vétele mellett is cél-
szerű lenne az egy főre jutó hús- és tejtermék-fogyasztás fo-
kozása. Elgondolkodtató, hogy például Magyarországon nap-
jainkban is a húsfogyasztás ösztönzését célzó kormányzati 
kampányok futnak. A mesterséges húst előállító technológiák 
fejlődésének köszönhetően az is elképzelhető azonban, hogy 
hamarosan ismét nyugodt lelkiismerettel fogyaszthatunk 
húsféléket, aminek azonban az állattartók már nem feltétlen 
fognak felhőtlenül örülni. A hús ugyanis jó eséllyel egyre ke-
vésbé leölt állatokból, sokkal inkább laboratóriumokból kerül 
majd a tényérra: az AT Kearney prognózisa szerint 2040-re a 
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forgalomba kerülő hús mintegy 60 százaléka lehet mestersé-
ges eredetű, amelynek előállítása körülbelül 90 százalékkal jár 
kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátással, mint a hagyomá-
nyos módszer a University of Michigan kutatása, illetve a 
Beyond Meat vegán hamburgeres vállalkozás adatai alapján. 

A különféle közlekedési eszközök szintén gyakran kerülnek 
szóba a klímaváltozással kapcsolatban, ám míg a közúti közle-
kedés esetében számos alternatíva már jelenleg is elérhető 
(elektromos hajtás, autómegosztás, kerékpár..), addig a repü-
lés esetében egyelőre nem igazán látszik az átmenet a fenn-
tarthatóság felé. Pedig a repülés jelenleg a globális üvegház-
gáz-kibocsátásnak összességében mintegy 3-5 százalékáért 
tehető felelőssé, és ez az arány várhatóan jelentősen tovább 
emelkedik majd, nem csupán a szén-dioxid, de a nagy magas-
ságban kibocsátott egyéb szennyező anyagok miatt. A légifor-
galom 2050-ig várhatóan megnégyszereződik 2006-hoz ké-
pest, miközben a globális felmelegedéshez való hozzájárulása 
optimális esetben is - javuló üzemanyag-hatékonyság, korom-
kibocsátás mérséklése - közel háromszorosára nőhet. 

Az egyén itt szintén a fogyasztáscsökkentéssel mérsékelheti 
saját karbonlábnyomát, magyarul azzal, ha a korábbinál rit-
kábban ül repülőre. Ez bizonyos távolságok és munkakörök 
esetében nyilván nem megoldható, de a szabadidős utazások, 
illetve a szoros időkorlát által nem szorított hivatalos utak 
esetében akár a kevésbé karbonintenzív vasúttal is kiváltható 
a repülőgép. Ezzel együtt a repülés nem teljesen "tilos", a klí-
mavédelmi megfontolásokat figyelembe véve személyenként 
legfeljebb két-három évente lenne célszerű repülőre ülni, 

vagyis egy középkorú ember még legalább tíz alkalommal in-
dulhat világot látni ilyen módon. 

Az alternatív - elektromos, gáz és elektromos hibrid, illetve 
hidrogén - hajtásmódok előtt mindenesetre még hosszú fej-
lesztési folyamat áll, amíg a kicsi, már ma is működő, helikop-
terszerű járművek után az Airbus A380-ashoz hasonló méretű 
repülőgépekben is alkalmazhatók lesznek, és a bioüzemanya-
gok részaránya is mindössze 2 százalékot érhet el 2025-ig az 
IATA céljai szerint. Néhány légitársaság egyéb opciókat is kínál 
utasaik számára a karbonlábnyom csökkentése vagy inkább 
csak lelkiismeretük megnyugtatása érdekében, így például 
felárat fizethetnek a rájuk eső emisszió ellensúlyozására, 
amely konstrukció eddig a visszajelzések alapján nem váltotta 
ki a közönség elsöprő tetszését. Ennél némileg racionálisabb 
lépésnek tűnik a SAS részéről, hogy felhagy a vámmentes ter-
mékek fedélzetén történő értékesítésével, ekképp üzem-
anyagot megtakarítva és csökkentve a gépek károsanyag-ki-
bocsátását is. A légitársaság stratégiai célja, hogy a 2005-ös 
szinthez képest 2030-ra 25 százalékkal fogja vissza emisszió-
ját. 

Repülővel a klímatüntetésre 

A repülés bojkottálására felszólító mozgalom lassacskán kezd 
olyan kiterjedtté válni, amelynek az idén várhatóan mintegy 
4,6 milliárd utast reptető, ezermilliárd dolláros üzletet képvi-
selő légiiparra várható hatásai már mérlegelés tárgyát képez-
hetik. A Svédországban született repülésellenes mozgalom 
egyre bővül, olyan szlogeneket is bevetve, mint például "a 

https://www.forbes.com/sites/michaelgoldstein/2019/06/04/does-flight-shaming-over-climate-change-pose-an-existential-threat-to-airlines/#69cbbebb3cfc
https://www.forbes.com/sites/michaelgoldstein/2019/06/04/does-flight-shaming-over-climate-change-pose-an-existential-threat-to-airlines/#69cbbebb3cfc
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repülés szégyen". A kezdeményezést celebritások is támogat-
ják, például Emma Thompson színésznő, aki az áprilisi londoni 
Extinction Rebellion című klímatüntetésen szót is emelt a té-
mában. Részvétele azonban egyben élesen rávilágít a helyzet 
összetettségér, illetve a változtatás nehézségeire is, ugyanis a 
megmozdulásra a British Airways járatával utazott el első osz-
tályon, amely ezen az egyetlen úton utasonként két tonna 
szén-dioxid-kibocsátást generált. A mozgalomnak már az 
Egyesült Államokban is vannak hívei, a Green New Deal című, 
mindkét nagy pártból támogatókkal rendelkező klímavédelmi 
törvénytervezet nagysebességú vasútvonalak építésével vál-
taná ki a repülést azon vonalakon, ahol az már nem kizáróla-
gosan elfogadható megoldás. A javaslat, illetve a klímavé-
delmi intézkedések kérdése várhatóan a 2020-as amerikai el-
nökválasztási kampánynak is hangsúlyos témája lesz. 

 

A potenciálisan jelentős pozitív hatású, az egyéni életvitelt 
alapjaiban átalakító klímavédelmi intézkedések közül 

legkönnyebben valószínűleg a négynapos munkahét beveze-
tésének indokoltságáról lehetne meggyőzni a zömmel mun-
kavállalókból álló közvéleményt - a munkaadók ugyanakkor 
vélhetően kevésbé lelkesednének az intézkedésért. Ez ugyan 
szintén a fogyasztás csökkenésével járna, és ezzel együtt 
többnyire valószínűleg a gazdasági (és háztartási anyagi) nö-
vekedés egy részéről is le kellene mondani, azonban a fenn-
tartható életvitel kialakításáért, illetve a katasztrofális mér-
tékű klímaváltozás elkerüléséért egyre többek számára nem 
tűnik túl nagy áldozatnak a bevételek és kiadások mérsékelt 
csökkenése - már amennyiben erről meg tudnak alkudni fog-
lalkoztatóikkal. 

Mindenesetre a gazdasági aktivitás csökkenése egyértelműen 
a szén-dioxid-emisszió esését okozza, ahogyan ez a legutóbbi 
világgazdasági válság idején is történt. Egy kutatás szerint a 
munkaórák 1 százalékos visszafogása mintegy 0,8 százalékkal 
mérsékelné az üvegházgázok kibocsátását. Az Autonomy 
nevű tanácsadó cég friss tanulmánya szerint a jelenlegi körül-
belül 40 órás munkahét hosszú távon egyszerűen nem fenn-
tartható. A következtetés szerint ahhoz, hogy a globális fel-
melegedés mértékét a század végéig 2 Celsius-fok alatt lehes-
sen tartani, rendkívül drasztikus munkaidő-csökkentésre 
lenne szükség: az OECD és Németország esetében alig több 
mint heti 5, az Egyesült Királyságban 9, Svédország esetében 
pedig elméletileg mindössze 12 órából állna a klímaszem-
pontból kívánatos munkahét. 

A munkaidő ilyen mértékű visszavágása persze egyelőre nem 
reális lehetőség, azonban a négynapos munkahét már sokkal 
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inkább az lehet, különösen az olyan egyéb párhuzamos tren-
dekre tekintettel, mint az automatizálás, illetve a mestersé-
ges intelligencia előretörése. A négynapos munkahétre való 
általános áttérés ugyanakkor rövid távon szintén nehezen el-
képzelhető nem csak Magyarországon, ahol inkább a munka-
idő kiterjesztése irányába módosul a jogszabályi környezet, 
ám egyelőre a fejlett európai országokban sem sokkal reáli-
sabb a bevezetése a gazdasági érdekekre tekintettel. Aho-
gyan azonban a klímahelyzet súlyosbodik, ezeket hamarosan 
felülírhatják az éghajlatvédelmi megfontolások, az Egyesült 
Királyságban pedig már kezdeményezés is indult a négynapos 
munkahét bevezetéséért. 

Hús az újrahasznosítható bevásárlószatyorban? 

A köztudatban keringő, az egyes egyének saját fogyasztásá-
nak csökkentését célzó javasolt intézkedések hatásait te-
kintve óriási szórást mutatnak. Amennyiben például valaki 
úgy dönt, egy évig kizárólag növényi alapú étrenden él, azzal 
mintegy 150-szer több üvegházhatású gáz kibocsátást előz-
heti meg, ahhoz képest, mintha egy évig kizárólag újrahasz-
nosítható bevásárlószatyrokat használna. Egyetlen London-
New York repülőút során pedig egyetlen utasra akkora üveg-
házgáz-kibocsátás jut, amit nyolc évnyi, teljes körű háztartási 
újrahasznosítással lehet "ledolgozni". Ezzel együtt a szakértők 
természetesen senkit nem beszélnek le a kisebb pozitív ha-
tású életmódbeli változtatásokról sem, mivel a klímavédelmi 
célok eléréséhez vélhetően minden bevethető eszközre szük-
ség van, és a siker még így sem garantált. 

Klímavita – kinek van igaza? 
Három közép-európai ország, Lengyelország, Csehország és 
Magyarország megtagadta hozzájárulását egy olyan klímaszö-
veg elfogadásához, amely kijelenti, hogy 2050-re az Európai 
Unió országainak el kell érniük a zéró nettó szén-dioxid-kibo-
csátást 

Lóránt Károly 2019. JÚLIUS 5. magyarhirlap.hu 

A nettó kibocsátás azt jelenti, hogy az egyes országok csak 
annyi szén-dioxidot bocsáthatnak ki, amennyit valamilyen 
módon – például erdők telepítésével vagy a földbe pumpálás-
sal – ki is tudnak vonni a légkörből. A hisztérikus hazai sajtó-
kommentárok az ügyet úgy tárgyalják, mintha ez a három or-
szág, de különösen hazánk, ezzel a döntésével megakadá-
lyozta volna a klímaváltozás megállításának nemes és szüksé-
ges célját, környezeti katasztrófák bekövetkeztét segítvén 
elő. 

Az unió legfőbb vezetői, nem utolsósorban a legutóbbi válasz-
tásokon megerősödött zöld csoportok nyomására is, elköte-
lezettek a zéró emisszió elérése mellett. Emmanuel Macron 
francia elnök például arra kérte az EU-t, hogy állapítson meg 
egyértelmű célt a zéró nettó szén-dioxid-kibocsátás 2050-ig 
történő elérésére. Ám hogy mennyit érnek az unió vezetőinek 
ilyen jellegű célkitűzései, azt jól minősíti, hogy mit értek el a 
korábbi, hasonlóan hangzatos célkitűzésekkel. Az Európai Ta-
nács (tehát az uniós miniszterelnökök összessége) például 
2000-ben Lisszabonban olyan stratégiai célt fogadott el, hogy 
2010-re az Európai Uniónak a világ legversenyképesebb, leg-

https://www.magyarhirlap.hu/szerzo/lorant-karoly
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gyorsabban növekvő, tudásalapú gazdaságává kell válnia, 
amely képes arra, hogy fenntartható gazdasági növekedés 
mellett több és jobb munkahelyeket és nagyobb szociális ko-
héziót biztosítson. 

A célkitűzés eleve irreális volt, és mint ismeretes, 2010-re az 
unió épp a világ egyik válságövezetévé vált, de még 2004-ben 
is, amikor már nyilvánvaló volt, hogy a kitűzött célokat nem 
lehet elérni, az unió vezetése olyan jelentést tett közzé (Wim 
Kok-riport), amelyben a célok elérésének lehetőségét vizio-
nálta. Ez most sincs másképp, a Der Spiegel épp nemrég köz-
ölt egy cikket, amelyben beismeri, hogy a klímapolitikai terén 
éltanuló németek sem fogják teljesíteni a 2020-ra vállalt cél-
jaikat, nem utolsósorban azért, mert a német energiapolitiká-
ban tökéletes a káosz: az atomerőműveket leállítják, és szén-
erőműveket építenek helyettük. 

Hogy a közmondásosan józan németek hogyan jutottak el 
idáig, az külön értekezés tárgya lehetne, de most fókuszáljunk 
magára a klímaváltozásra. Abban mindenki egyetért, hogy a 
klíma mindig is változott, a Föld történetében az átlaghőmér-
séklet 12 és 22 °C között mozgott, és az utóbbi évtizedek át-
lagos 14 °C-os hőmérséklete azt jelenti, hogy épp egy jégkor-
szakból tartunk kifelé. A legutolsó, Würmnek nevezett jégkor-
szak mintegy 10-12 ezer éve ért véget, azóta tart egy felme-
legedési periódus, amely hol gyorsabban, hol lassabban halad 
előre. Földtörténeti szempontból azonban jelenleg még jég-
korban élünk, mert a jégsapkák jelenléte számít rendellene-
sen hideg éghajlatnak, hiszen a földtörténeti átlagos 17 °C-os 
hőmérséklet mellett a Föld jégmentes. Az elmúlt ezer évben 

is jelentősen változott a Föld éghajlata, Vörös Erik 982-ben 
Grönlandot még zöldnek látta, ezért nevezte el zöld földnek. 
Ebben az időben a Jeges-tenger jégmentes volt, Grönlandon 
és Izlandon élénk mezőgazdasági tevékenység folyt, ennek el-
lenére a tengerek szintje nem különbözött lényegesen a mai-
tól. 

Később hidegebb időszak, „kis jégkorszak” következett, ami a 
19. század közepéig tartott. Leghidegebb periódusában Nyu-
gat–Európában az átlaghőmérséklet 1-2 °C-kal maradt el a 20. 
század végét jellemző adattól. Az 1960–70-es években még 
egy újabb jégkorszaktól féltünk, a hetvenes évek végétől 
azonban gyors felmelegedési periódus következett be, amely-
nek során mindmáig egy évtizedenkénti 0,17 °C-os melege-
dést tapasztalhattunk. 

Az éghajlatváltozásnak mind természetes, mind emberi ere-
detű okai vannak. A legfontosabb természeti hatások a nap-
ciklus (napfoltok), a Föld pályaelemeinek (a tengely dőlés-
szöge, a tengely pörgettyű jellegű mozgása, a Nap körüli, el-
lipszis alakú pálya lapultsága) változása, a földkéreg mozgása 
és a vulkáni tevékenység. Az emberi okok döntő részét szén-
dioxid-kibocsátáshoz kötik. Ezek arányáról folyik jelenleg a 
vita. A véleményskála egyik végén azt mondják, hogy az em-
beri tevékenység hatása kismértékű, a másikon – és a klíma-
kutatók többsége ezt vallja –, hogy az emberi hatás erős. Eb-
ből következik az a klímacél, hogy a szén-dioxid-kibocsátást 
mérsékelni kell. 
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A 2015-ös párizsi éghajlatvédelmi egyezmény azonban nem a 
szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozik, hanem a Föld átlaghő-
mérsékletére, és azt mondja, hogy a Föld átlaghőmérsékleté-
nek növekedését az ipari korszak előttihez képest jóval 2 °C 
(lehetőleg 1,5 °C) alatt kell tartani. Az már a Föld hőmérsékle-
tének változását döntő mértékben a szén-dioxid-kibocsátás-
hoz kötő klímamodellekből következik, hogy e cél eléréséhez 
a világ éves szén-dioxid-kibocsátását negyven gigatonna alatt 
kellene tartani. Ezzel szemben még ha a nemzeti célok elér-
hetők is lennének, 2030-ra a jelenlegi 33 gigatonnás emisszió 
55 gigatonnára fog növekedni. 

E növekedés megállítása irreális célkitűzés, mert a ma még 
fejletlen országok iparosodása nehezen képzelhető el a szén-
dioxid-kibocsátás növekedése nélkül. Ezek az országok 
ugyanis nem olyan gazdagok, hogy szélerőművekkel kísérle-
tezzenek, energiafelhasználásukban szükségképpen fosszilis 
energiahordozókra (szénre, szénhidrogénekre) fognak tá-
maszkodni, és a kibocsátás-növekedés döntően ezekből az or-
szágokból fog származni. 

Mindebből következik, hogy ha valaki hisz abban, hogy a Föld 
átlaghőmérséklete a szén-dioxid-kibocsátással egyértelműen 
szabályozható, annak nem azon kell törnie a fejét, hogy ho-
gyan lehetne még irreálisabb követelményeket támasztani 
mondjuk a német autóiparral szemben, hanem azon, hogy a 
gazdag országok hogyan segítsék a szegényeket abban, hogy 
energiafelhasználásukban minél kevésbé támaszkodjanak 
fosszilis energiahordozókra. A mai technológiai ismeretek 
mellett ennek leggazdaságosabb módja az atomenergia. Kína 

például kis kapacitású atomerőműveket fejleszt, hogy azok 
hő- és villamosenergia-termelésével megoldja az eddig dön-
tően széntüzelést használó északi régiók szennyezésmentes 
energiaellátását. A kis kapacitású atomerőművek alkalmazá-
sával meg lehet spórolni a távvezetékek költséges kiépítését, 
amibe egyébként a német szélerőműprogram is belebukott. 
A kis atomerőművek Afrikában is alkalmazhatók lennének, 
ahonnan a jövőbeli szén-dioxid-kibocsátás növekedésének je-
lentős része várható. 

A szén-dioxid-kibocsátás mérséklésének tehát – ha már hi-
szünk klímabefolyásoló képességünkben – lennének észszerű 
megoldásai is, de még okosabb dolog felkészülni a klímavál-
tozás esetleges hatásaira. Az Országos Meteorológiai Szolgá-
latnál folyó klímamodellezés szerint Magyarország területén 
a 21. század közepére 1-2 °C-os, míg az évszázad végére akár 
3-4 °C-os melegedés is várható, de évszakonként eltérő mó-
don. A nyári időszakokban várható a legnagyobb melegedés, 
ennél kisebb lesz a telek hőmérséklet-növekedése, míg ta-
vasszal csak mérsékelt lesz a változás. A téli időszak melege-
dése azt is jelenti, hogy kevesebb lesz, az évszázad végére 
akár a felére is csökkenhet a fagyos napok (amikor a napi mi-
nimum hőmérséklet 0 °C alatt van) száma. A csapadék alaku-
lása sokkal bizonytalanabb, mert Magyarország két olyan 
zóna határán van, ahol ellentétes irányú változás várható: tő-
lünk délebbre szárazabb, északabbra nedvesebb lehet majd 
az éghajlat. Emellett valószínűsíthető a modelleredmények 
alapján, hogy a 21. században a nyarakat a csapadék csökke-
nése, míg az őszi és téli hónapokat a csapadék növekedése 
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fogja jellemezni. Azonban a csökkenő és növekvő tendenciák-
nak köszönhető jövőbeli csapadékösszegek mennyisége nem 
fogja meghaladni a mediterrán éghajlat jellemző nyári és téli 
csapadékösszegeit. 

Akár hiszünk, akár nem a klímamodelleknek, az óvatosság 
arra int, hogy készüljünk fel az esetleges változásokra, ami a 
vízgazdálkodást és a növénynemesítést érinti elsősorban. Az 
első esetben újra kell gondolnunk, hogy értelmes dolog volt-
e leállítani a Bős–Nagymaros vízlépcsőrendszert, és nem kel-
lene-e utólag mégis megépíteni ahelyett, hogy egyszer a ho-
mokzsákokkal szaladgálunk, másszor meg vízhiány miatt leál-
lítjuk a hajózást. Végig kell gondolni, hogy nem kellene-e meg-
építeni a Kiskunságon átvezető Duna–Tisza-csatornát, amely-
nek gondolata kereken háromszáz éves. És az is meggondo-
landó, hogy a genetikát tagadó, Liszenko-féle magatartás he-
lyett nem lenne-e célszerű a 21. század genetikai ismereteit 
alkalmazni a növénynemesítésben. 

Európai szinten pedig bátran fel kell lépni az irracionalitások 
ellen, bármilyen színben és formában jelentkezzenek is azok. 

Stockholm lesz az új Budapest, London pe-
dig átveszi a mai Barcelona klímáját 2050-
re 
Tbg 444.hu 2019.07.20  

2050-re olyan mértékben változik meg az éghajlat, hogy a vi-
lág városainak ötödében eddig soha nem tapasztalt klíma jön 

létre, miközben az északi városok átveszik a déli városok me-
leg klímáját, derült ki a Plos One által publikált, a 
svájci Crowther Lab által készített tanulmányból. 

London 2050-ben olyan meleg és száraz lesz, mint most Bar-
celona, és ahogy a katalán főváros, úgy London is kénytelen 
lesz majd vizet importálni a fenntartáshoz. Svédország fővá-
rosában olyan lesz a klíma, mint a mai Budapesten, és a déli 
városok, mint pl. Madrid Marokkó fővárosa, Marrakech Ra-
bat klímáját fogják megörökölni. 

És mi lesz azokkal a déli városokkal, amikben már most elkép-
zelhetetlen, hogy még nagyobb forróság legyen? Erre a kuta-
tás sem tudott választ adni: valószínűleg élhetetlenül forrósak 
és szárazak lesznek ezek a települések, amelyek a világ vá-
rosainak az ötödét jelentik majd. 

A jövő városainak klímáját itt, a kutatók által készített inter-
aktív térképen lehet böngészgetni. 

Persze nemcsak az számít, hogy mennyire északon fekszik egy 
város, meghatározó lesz a felmelegedésben a tengertől való 
távolság is: nem véletlen, hogy relatíve a legrosszabb kilátá-
sokkal Szlovénia fővárosa, Ljubljana rendelkezik, itt 8 fokkal 
melegebb lesz a legmelegebb hónapban, mint most, de ha-
sonlóan járnak a környékbeli nagyvárosok - így Budapest is, 
ahová a mai szkopjei időjárást jósolja a tanulmány. 

A kutatók szerint a vársoknak olyan kihívásokkal kell szembe-
nézniük, amelyekkel eddig nem, és ez nemcsak technikai, de 
politikai kihívások elé fogja állítani a társadalmakat is: gyako-
rivá válnak az áradások és a szárazságok, erre pedig az 

https://444.hu/author/tbg
https://www.facebook.com/CrowtherLab/photos/a.392701807810739/712330889181161/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAMxYvMBTknA9kcBm8JMqkbk-0mFPuQho0hdGLZBGGCDctIdE20oS3IWGmvRbQxo-3SyGiEPRaG3Zv3fYsQr6gT6DRSQH4y76imgYTxcqs-fvOy1ZjW8JqBYtsdfKtv_aEybFfCiyF3cOCiTFaxo-QbLZUPUgisncrH1-hTeqZTP9R9dGrvOJrX9DsAKEZeG4xeDic61b2qxf79SO-HdU1msloRjh3NaRU4FKf6wbGNWHx6V9I6oKMhQf9_SDYPAxlWRHT4RUG23aMeXFgWFppHNFRfFXj_T7PQSNnNAbwnGSR1P1HmlWRlWSfZIg8ZXwYK6RW5xQw3HI_k-ciyXSI&__tn__=-R&_ga=2.244448448.431753817.1562841934-741283359.1511251237
https://crowtherlab.pageflow.io/cities-of-the-future-visualizing-climate-change-to-inspire-action#213121
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infrastruktúra, amelynek fejlesztése komoly költségekkel jár 
egyszerűen nincs felkészítve. 

Annak például akár örülhetnek a londoniak, hogy nem kell 
Spanyolországba menni nyaralni, csakhogy a száraz forróság 
egészen más következményekkel jár egy olyan városban, amit 
annak idején hűvösebb körülményekben terveztek: az aszt-
más megbetegedések és a forróság miatti szívproblémák sok-
kal inkább fognak jelentkezni Londonban az agyagos föld ki-
száradása miatt, mint Barcelonában. 

Vagy például a talajdnedvesség gyorsabb ütemű változása is 
nagyon komoly statikai problémákat jelenthet majd a vá-
rosokban: az épületek süllyedése teljesen máshogy történ-
het, mint korábban. 

A Guardian által megkérdezett oxfordi kutató, Friederike Otto 
egyébként óvatosságra int a svájci kutatással kapcsolatban, 
amelyet inkább jó illusztrációnak, mint előrejelzésnek tart. 
Számos olyan nagy hatású változás előtt állunk, amit egysze-
rűen lehetetlen előre látni, túl sok változóval kell kalkulálni, 
ami lehetetlenné teszi a pontos előrejelzést. 

A kutatás vezetője,  Tom Crowther is hasonlóan nyilatkozott 
a Guardiannak: szerinte azért is kell azonnal elkezdeni a fel-
készülést, mert a legtöbb változás menet közben fog kide-
rülni. (Guardian) 

Új ipari korszak kezdődhet az óceánok mé-
lyén 
Herczeg Márk 2019.07.09 444.hu 

A világ óceánjai új ipari korszak előtt állnak, ugyanis a cégek 
sorban állnak azért, hogy fémeket és ásványokat bányászhas-
sanak ki a Föld ökoszisztémájának legfontosabb helyszínein 
– ismertetett egy új jelentést a Guardian. 

A Greenpeace tanulmányából kiderült, hogy bár még nem 
kezdték el a mélytengeri bányászatot, 29 kutatási engedélyt 
már ki is adott egy ENSZ alatt 1982-ben létrehozott testület, 
a Nemzetközi Tengerfenék Hatóság (amiben egyébként Szij-
jártó Péter külgazdasági és külügyminiszter képviseli Magyar-
országot) a Csendes-, az Atlanti- és az Indiai-óceán területe-
ire, összesen 1,3 millió km2-re, ami ötször akkora, mint az 
Egyesült Királyság. 

A bányászok nagy gépeket engednének le a tengerfenékre, 
hogy kobaltot és más ritka fémeket ássanak ki. A Nemzetközi 
Tengerfenék Hatóság jövő júliusra véglegesítheti a szabályo-
zást – írja a Financial Times. Olyan nagy cégek is versenyez-
nek, mint a kínai állami Minmetals vagy a Lockheed Martin 
amerikai biztonságtechnológiai és repülőgép-ipari konglome-
rátum. 

Kína után az Egyesült Királyság kormánya adott engedélyt a 
legnagyobb területek kiaknázására, miközben a brit miniszte-
rek egyébként sokat tesznek a vízi élővilág védelméért. David 
Cameron akkori miniszterelnök 2013-ban azt mondta, a 

https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/10/global-heating-london-similar-climate-barcelona-2050
https://444.hu/author/herczegm
https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/03/deep-sea-mining-to-turn-oceans-into-new-industrial-frontier
https://444.hu/2016/05/18/orban-most-bedobta-a-melyvizbe-szijjartot
https://444.hu/2016/05/18/orban-most-bedobta-a-melyvizbe-szijjartot
https://www.ft.com/content/1d7e9024-9cd2-11e9-9c06-a4640c9feebb
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következő 30 évben 40 milliárd fontot fog hozni a brit gazda-
ságnak a mélytengeri bányászat. A kormány most közölte: „Az 
Egyesült Királyság továbbra is szorgalmazza a legmagasabb 
nemzetközi környezetvédelmi sztenderdeket, a mélytengeri 
ásványi kitermelésben is. Két kutatási engedélyt támogat-
tunk, amik lehetővé teszik a tudományos tengeri kutatásokat, 
hogy teljesen megértsük a mélytengeri bányászat hatásait, és 
a környezeti hatás teljes körű értékelése nélkül nem adunk ki 
egyetlen hasznosítási engedélyt sem.” 

 

Egy Haixing 6000-es kínai mélytengeri robot víz- és talajmin-
tát vesz 6001 méter mélyen egy 2018. október 23-i expedí-
ción. Fotó: Yang Qing/Xinhua 

Környezetvédők szerint ez a bányászat nemcsak létfontos-
ságú ökoszisztémákat fenyeget, hanem az éghajlatváltozás el-
leni globális küzdelmet is akadályozhatja. Azt mondják, az 
óceánok kulcsfontosságúak a szárazföldi túlélésünk szem-
pontjából is, a mélytengeri (azaz a 200 méternél mélyebben 

folyó) bányászat a vízi élővilág és az emberiség számára 
is pusztító következményekkel járna. 

Szerintük az óceánfenék kevéssé megértett régióinak meg-
semmisítése mellett a műveletek elmélyítik a „klímavészhely-
zetet” a tengerfenék üledékeiben lévő szénraktárak megzava-
rásával, csökkentve az óceán képességét arra, hogy tárolja 
azokat. Úgy vélik, láttuk, hogy már a szárazföldi bányászat is 
mekkora károkat okozott, és az óceánok mélyén még csak fel 
sem tudnák mérni a pusztítás mértékét, akár visszafordítha-
tatlanul károkat is okozhatunk. 

Az iparág szerint viszont a mélytengeri bányászat alapvető 
fontosságú ahhoz, hogy kinyerjék a zöld gazdaságra való átté-
réshez szükséges anyagokat, nyersanyagot biztosítva kulcs-
fontosságú technológiákhoz, ideértve az elemeket, számító-
gépeket és telefonokat. Azt mondják, a mélytengeri bányá-
szat kevésbé ártalmas a környezetre és a munkavállalókra, 
mint a legtöbb bevett bányászati tevékenység, nem jár erdő-
irtással és légszennyezéssel, sem gyerekmunkával. 

Az elektromos autók elemének gyártásánál kulcsfontosságú a 
kobalt, amit szinte csak a Kongói Demokratikus Köztársaság-
ból lehet megszerezni, ott pedig még van gyerekmunka. De a 
Seas at Risk brüsszeli központú NGO szerint nincs egyetlen ta-
nulmány sem, ami szerint a mélytengeri bányászat miatt be-
zárnák a kongói bányákat, sőt mivel a mobiltelefonokhoz 
szükséges nyersanyag kereslete csak nőni fog, biztosan nem 
fognak bezárni. 

https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--cYauymC6--/7KEseqApQcHlBw5zs.jpeg


Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 9. szám 

67. oldal 

A Greenpeace tanulmánya azt írja, a mélytengeri bányászati 
iparág úgy tartja magáról, hogy az alacsony szén-dioxid-kibo-
csátású jövő szempontjából alapvető jelentőségű, de a meg-
újuló energia, az elektromos járműveket és az akkumulátoro-
kat gyártó szektorok nem támasztják alá ezt az állítást. Az 
ilyen érvek figyelmen kívül hagyják az erőforrások végtelenül 
zajló kitermeléséről a fenntartható és körkörös gazdaságra 
való átállás szükségességét. 

A jelentés tudósokat, környezetvédőket és a halászati ipar 
szereplőit idézve sürgeti a kormányokat, hogy 12 hónapon 
belül állapodjanak meg egy erős, globális szerződésben, ami-
vel megvédhetik a vízi élővilágot. 

A tenger alján található potenciális zsákmányra először 1873-
ban figyeltek fel, amikor egy, a Kanári-szigetek felfedezésére 
induló brit hajó, a HMS Challenger az Atlanti-óceán északi ré-
szén kiemelt „több különálló fekete ovális testet, amik majd-
nem tiszta mangán-oxidból álltak”. Akkoriban a mangánt a 
textíliákban használt pamut fehérítésére használták, abban az 
időben ez volt az egyik legnagyobb iparág Angliában. 

100 évvel később, az 1970-es években az Inco és a Lockheed 
Martin kutatni kezdett a témában, és az utóbbi vezetésével 
egy konzorcium a Csendes-óceán keleti részén, a 4,5 millió 
km2-es Clarion-Clipperton zónában egy hajóhoz egy 5000 mé-
ter hosszú csővel rögzített tengerfenéki járművel mangánt 
hoztak fel. De a nemzetközi szabályozás hiánya akadályozta 
az erőfeszítéseket. 

Az első vállalat, ami az utóbbi időben megpróbált mélytengeri 
bányászatot folytatni, a Nautilus Minerals volt, és Pápua Új-
Guinea környékén akart ásni, de a céget márciusban pénzügyi 
nehézségek miatt törölték a torontói tőzsdéről. 

A múlt hónapban viszont a DeepGreen nevű startup közölte, 
hogy a svájci központú Glencore bányászati cég és a Maersk 
hajózási csoport támogatásával 150 millió dollárt szedett ösz-
sze arra, hogy a Csendes-óceán fenekéről ásványokban gaz-
dag göröngyöket szedjen fel, nikkelt, mangánt, rezet és kobal-
tot kinyerve mobiltelefon- és elektromosautó-elemekhez. A 
földdarabokat gyakorlatilag felszippantanák, és egy csövön 
felküldenék a felszínre, hogy ott válogassák ki az értékes 
anyagokat. 

A US Geological Survey szerint a Föld felszínének kb. felét ki-
tevő mélytengerben több nikkel, kobalt és vélhetően egyéb 
ritkaföldfém található, mint a szárazföldi lelőhelyeken. Ezen a 
térképen látható, a Földön hol vannak a nagy óceáni nyers-
anyaglelőhelyek. Az országok partvidékein legális lehet a bá-
nyászat, de nemzetközi vizeken egyelőre nem az. A US Geo-
logical Survey azt várja, hogy 2030-ra a ritka fémek kb. 5, 
2050-re pedig 15 százaléka mélytengeri bányászatból szárma-
zik majd. (Guardian, FT, FT) 

Előzősávban gyorsítani hazai termékekkel 
Pál József 2019. 07. 11. magyarnemzet.hu 

Nehezen lenne vitatható, hogy a korunk előtt álló legnagyobb 
feladatok egyike a természeti környezet pusztulásának 

https://worldoceanreview.com/en/wor-1/energy/marine-minerals/
https://worldoceanreview.com/en/wor-1/energy/marine-minerals/
https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/03/deep-sea-mining-to-turn-oceans-into-new-industrial-frontier
https://www.ft.com/content/1d7e9024-9cd2-11e9-9c06-a4640c9feebb
https://www.ft.com/content/00b2e3c8-e2b0-11e8-a6e5-792428919cee
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(pusztításának) megakadályozása vagy legalább lassítása. S az 
sem, hogy ebben a küzdelemben mindenkinek részt kell ven-
nie. A tudomány fejlődése és részben ezzel összefüggésben a 
Föld lakosságának ugrásszerű növekedése olyan helyzetet 
eredményezett, amelyben az új felfedezések nem feltétlenül 
abban az értelemben jelentenek veszélyt az emberiségre, 
ahogy az atomkutatók (és például Szent-Györgyi Albert is) a 
múlt század közepén gondolták. Nem szükséges hozzá gyors 
véget jelentő atomháború, más, lassabban ható és alattomo-
sabb eszközök is járhatnak szörnyű következményekkel. A 
legveszélyesebb, ha a pusztító vírusok magát az immunrend-
szert veszik birtokukba, s irányításuk alá vonják a természetes 
védekezést. 

Idén tavasszal új vagy csak láthatóbb összefüggésrendszer 
alakult ki ökológia és politika között. A tények: az uniós vá-
lasztások előtt jelentős mértékben csökkent a baloldali szava-
zók száma, miközben egyértelműen emelkedett a zöldpártok 
népszerűsége. A baloldallal és liberálisokkal összefonódott 
jobboldali centrum szintén gyengült, erősödtek viszont s több 
fontos országban győztek a nemzet céljait radikálisabban 
megfogalmazó irányzathoz sorolható pártok és azok vezetői 
(Farage, Le Pen, Salvini stb.). 

Témánk szempontjából a balról zöld irányra váltó szavazók 
motivációi tűnnek a legérdekesebbnek. Az egyre kevésbé 
trendi balos retorika helyét a sajtóban sokszor és nagy erővel 
az újfajta katasztrofizmus, a pusztulás közvetlen veszélyének 
víziója foglalja el. A környezeti változások hamarosan vissza-
fordíthatatlanok lesznek, állítják – vagy már azok. (Európa 

történetében számos világvégevárás volt már.) Mindazonáltal 
a veszély valós. Szavazzunk tehát a zöldpártokra. Ezek a pár-
tok viszont a klímaváltozásra is hivatkozva egytől egyig támo-
gatják a migrációt és az európai parlamentben működő lobbi-
csoportok mögött álló globalista nagytőkét, amely a sajtó na-
gyobbik részét is birtokolja, továbbá működteti a különféle, 
politikai célokat megvalósítani akaró NGO-kat, civil szerveze-
teket. 

Egy bizonyos szempontú (az európai őslakosok biztonsága 
azonban nem számít) humanitárius értékekre hivatkozva kí-
vül helyezik magukat a demokrácia működésének szabály-
rendszerén, skrupulusok nélkül erőszakot téve egy ország tör-
vényes rendjén (migránshajók erőszakos partra szállása Lam-
pedusa szigetén). Vagyis aktívan munkálkodnak a nemzetek 
fölött álló európai szuperállam létrehozásán. Felvetődik a 
gyanú, hogy a környezetvédelem ebben az esetben valójában 
nem más, mint európai szinten sikeresen alkalmazott politikai 
termék. (Nálunk az önmagukat zöldnek állító pártocskák eb-
ben is megbuktak.) 

A mindenki aktivitására számító igazi természetvédelem csak 
földgolyó méretű lehet. A bajok forrása, a környezetszennye-
zés nem kis részben éppen a globális termeléssel, az iparral és 
a kínálattal van összefüggésben. Az áruk szabad mozgásában 
bekövetkező változás bizonyos mértékű, észszerű csökkenése 
máris jelentős mértékben tehermentesítené a környezetet. 
Európa autósztrádáin gyakori jelenség, hogy a külső sávban 
folyamatosan haladnak az óriási mennyiségű káros anyagot 
kibocsátó kamionok, viszik a javakat innen oda, onnan ide. A 
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nagyáruházak polcain a világ szinte minden helyéről származó 
árucikk megtalálható, s nem csak a kíváncsiság kielégítésére 
szolgáló kis mennyiségben. 

Ha főleg a környezetünkben megtermelt, kevés járulékos 
(lég)szennyeződéssel készült élelmiszert fogyasztanánk, s a 
piacokon vagy egyéb módon maguktól a termelőktől vásárol-
nánk, többet tennénk a környezetvédelem ügyéért, mint ha 
kiütnénk gyermekeink kezéből a tejbe merített műanyag szí-
vószálat. 

A hazai, lokális termékek fogyasztásának előtérbe állítása, az 
önellátásra nagyobb súlyt fektető közösség szükségszerűen 
erősítené az egyes országokat. Csökkentené „kitettségünket” 
a külső hatásoknak, növelné szuverenitásunkat. A gondolko-
dásmód és a vásárlási gyakorlat ilyen jellegű általánossá vá-
lása után a globalizmus elvein és anyagi hátterén nyugvó je-
lenlegi zöldpárti politika önmagával kerülne ellentmondásba, 
amit a farkas figyelmeztet farkasveszélyre taktika alapján csak 
ideig-óráig lenne képes elfedni. 

Természetesen senki sem gondolja azt, hogy kizárólag ittho-
nit fogyasszunk, de azt igen, hogy változtassunk az arányo-
kon, s figyeljünk a környezetvédelem „kamionos” aspektu-
sára is, ne csak a műanyag zacskókra. 

A szerző egyetemi tanár 

Mind régebbinek és összetettebbnek tűnik 
a Homo sapiens története 
ORIGO 2019.07.11.  

A modern ember jóval korábban hagyta el Afrikát és 150 
ezer évvel korábban érkezhetett Európába az eddig véltnél - 
állapították meg német és görög kutatók egy Görögország-
ból származó koponya elemzése alapján. 

Ez a valaha Afrikán kívül talált legrégebbi modern ember 

A modern emberi koponya a Görögország déli részén lévő 
Apidima-barlangból került elő - közölték a Tübingeni és az 
Athéni Egyetem kutatói a Nature című tudományos lapban 
megjelent tanulmányukban. A koponyát még az 1970-es 
években találták meg, később az Athéni Egyetem múzeumá-
ban őrizték. 

 

Cro-magnoni emberek a késői pleisztocén korbanFORRÁS: 
ZDENEK BURIAN 



Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 9. szám 

70. oldal 

Sérült részeit virtuálisan rekonstruálták, és korát mintegy 210 
ezer évben határozták meg. 

Bizonyos jellemzői, például a kerek nyakszirt miatt a Homo sa-
piens egyik korai formájaként azonosították. Így ez a valaha 
Afrikán kívül talált legrégebbi modern kori ember koponya - 
állapították meg a tudósok. 

 

Cro-magnoni vadász rekonstrukciója FORRÁS: ZDENEK 
BURIAN 

Az eddigi ismert és Európában talált Homo sapiens-leletek 
megközelítőleg 150 ezer évesek. 

Jóval korábban vette kezdetét a kivándorlási hullám 

A tudósok abban megegyezésre jutottak, hogy az anatómiai-
lag modern ember Afrikában fejlődött ki, és onnan terjedt el 
az egész világon. 

 

A modern cro-magnoni  valamint a neandervölgyi ember fosz-
szilis  koponyája FORRÁS: AFP/MANDEL NGAN 

A most publikált kutatási eredmények viszont kimutatták, 
hogy az első elterjedési hullám jóval korábban zajlott le, és 
földrajzilag szélesebb körű hatással rendelkezett Európában, 
mint azt eddig hitték - mondta Katerina Harvati, a Tübingeni 
Egyetem paleoantropológusa. 
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A Würm-galciális idején terjedet el széles körben a cro-mag-
noni ember Európában, kiszorítva a neandervölgyi embereket
 FORRÁS: AFP/JACQUES BEAUCHAMP 

Egy másik koponyát, amelyet szintén az Apidima-barlangban 
találtak, neandervölgyi ember maradványaként azonosítot-
ták, amely az elemzések szerint 170 ezer éves.    

 

Pleisztocén tájkép a Würm-galciális, az utolsó nagy eljegese-
dés idejénFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

A kutatók ebből arra következtettek, hogy a mai Görögország 
területén a középső pleisztocén földtörténeti korban csak a 
Homo sapiens egy korai populációja és később neandervöl-
gyiek éltek. 

Elnyomták a neandervölgyieket az új jövevények 

A koponyaelemzések arra utalnak, hogy a neandervölgyi em-
bereket később elnyomták az újonnan érkezett, anatómiailag 
modern emberek. 

 

Neandervölgyi ember rekonstrukciója FORRÁS: 
FLICKR.COM 

Faysal Bibi, a berlini Természettudományi Múzeum munka-
társa szerint a kutatási eredmények illeszkednek az elmúlt 
évek felfedezéseinek sorába, amelyek által a Homo sapiens 
története mind régebbinek és összetettebbnek tűnik. 

(Forrás: MTI/AP/dpa) 


