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Dr. Papp Lajos kirohanása: "milliók fognak 
meghalni a hazugság miatt" 
http://napitema.blogspot.com/2018/02/dr-papp-lajos-kiroha-
nasa-milliok-fognak.html 2018.02.03 

Dr. Papp Lajos magyar szívsebész az egész világot megdöbben-
tette kirohanásával. Szerinte milliók halnak meg, mert a szívbe-
tegségek nem azért alakulnak ki, amit az orvosok mondanak. 
Azt elismeri, hogy a dohányzás nagyon káros, de szerinte az az 
emberek tudatos döntése, hogy mérgezik magukat, ám van 
más is, amiről nem tudnak. 

 

"Mi orvosok a sok képzés, a hatalmas tudás felhalmozódása 
és a hatalom miatt gyakran meglehetősen nagy egóval rendel-
kezünk, ami nagyon megnehezíti, hogy bevalljuk, ha 

tévedünk. Én most mindenki előtt készséggel elismerem, hogy 
tévedésben éltem." 

Az orvos több mint 25 éves tapasztalattal háta mögött, renge-
teg szívműtét után ismerte el, hogy nem jól gondolkodott. 

"Évekig osztottam más prominens orvosok véleményét. A szak-
irodalom folyamatosan a döntéshozók véleményét szajkózza, 
mely szerint minden szívbetegség a megemelkedett koleszte-
rinszint következménye. Az elfogadott terápia pedig koleszterin 
csökkentő gyógyszerek felírása, és az előírt diéta, amely szigo-
rúan korlátozza a zsírbevitelt. Az ezektől eltérő javaslatokat 
eretnekségnek ítélték. Pedig látjuk, ez nem működik! Ezek az 
ajánlások sem erkölcsileg, sem tudományosan nem védhetők. 
Néhány évvel ezelőtt kiderült, hogy a szívbetegség valódi oka 
az érfalak gyulladása. A hosszú múltra visszatekintő étrendi 
ajánlások eredménye a járványos elhízás és cukorbetegség, 
amelybe rengetegen belehalnak. Annak ellenére, hogy a lakos-
ság negyede szedi a drága koleszterincsökkentő sztatin gyógy-
szereket és zsírszegényen étkezik, több amerikai fog meghalni 
ebben az évben szívbetegségben, mint valaha. 

Több millió ember szenved szívbetegségben, rengeteg a cukor-
beteg és milliók vannak diabétesz előtti állapotban már. Itthon 
és szerte a világon. Egyre több a fiatal beteg minden évben. 
Egyszerűen megfogalmazva, ha az érfalak nincsenek 

http://napitema.blogspot.com/2018/02/dr-papp-lajos-kirohanasa-milliok-fognak.html
http://napitema.blogspot.com/2018/02/dr-papp-lajos-kirohanasa-milliok-fognak.html
https://2.bp.blogspot.com/-uHlUvZNJ76c/WnUoS-0bTiI/AAAAAAAAFhA/1FNSccBYGTg06oylRlLqsy29s8njYmQgwCLcBGAs/s1600/maxresdefault.jpg
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begyulladva, a koleszterin nem tud felhalmozódni az erekben, 
nincs szívroham és nincs stroke.  

Gyulladás nélkül a koleszterin szabadon áramlik a testben, és 
kiürül. Ez a gyulladás okozza a koleszterin lerakódását. A gyul-
ladás a szervezet természetes védekezéseként alakul ki az ide-
gen anyagok: a baktériumok, toxinok vagy vírusok megjelené-
sekor. 

Ha a szervezetben állandóan jelen vannak ezek a toxinok vagy 
élelmiszerek, az krónikus gyulladást okoz. Ennek oka a sok fel-
dolgozott, egészségtelen élelmiszer és a környezet szennyezés, 
nem a zsírdús étrend (cukor, liszt és az összes belőlük készült 
termékek), valamint a szója, a kukorica és a napraforgó, és az 
ezekből készült olajok. Ezek az ételek folyamatosan irritálják a 
szervezetet, amely képtelen meggyógyulni, a krónikus gyulla-
dás pedig szívbetegséghez, sztrókhoz vezet." 

Az orvos szerint, ha egészséges alapanyagokból, otthon készült 
ételeket ennénk, kerülnénk az étolajat, cukrot, lisztes, kukori-
cás termékeket, a szervezet magát gyógyítaná. Míg, ha to-
vábbra is mérgezzük az ereket, akkor hiába a sok gyógyszer és 
a zsírszegény diéta, elkerülhetetlen a szívbetegség kialakulása. 

Íme egy másik orvos leleplező állításai. 

A nagy koleszterin átverés: egyes szakemberek szerint az egész 
csak humbug 

"Nekünk az orvosi szakmában teljesen egyértelmű a koleszterin 
létfontosságú szerepe a szervezetben, azonban az embereket 
teljesen rászedték azzal, hogy elhitették velük, hogy ez az anyag 
okozza a szív és agy artéria betegségeket. 

A gyógyszergyártó cégek elég nagy haszonra tettek szert a 
„rossz koleszterin” szlogenjükkel és mérgező kémiai anyagokat 
hoztak létre, amelyek minimálisan csökkentik a szervezet ko-
leszterinszintjét. 

Azonban ezalatt emberek ezreinek károsítják a máját és sokan 
bele is halnak ezeknek a gyógyszereknek a szedésébe. 

Elég furcsa, hogy a gyakran idézett és a média által népszerű-
sített orvosok nem gondolkoztak el azon a tényen, hogy a ko-
leszterinszintet a vénákból vett vérben mérik, de az orvosi iro-
dalomban nincs egy árva eset sem, ahol a koleszterin elzáródást 
okozott volna a vénákban. 

A vénákban a vér sokkal lassabban folyik, mint az artériákban, 
ezért az sokkal jobban ki van téve a koleszterin lerakódásoknak, 
feltéve, hogy olyan dolog, hogy „rossz koleszterin” valóban lé-
tezik. 

Ez az orvosi szakmában elkövetett nagy tévedés és a gyógyszer-
gyárak ebből nagy hasznot húzva, egy, a mai napig folyamatos 
csalás áldozatává tették a társadalmat. 
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Az artéria az ereknek az a fajtája, amely a szervezetet a szívből 
érkező friss, oxigéndús vérrel látja el. A koleszterin teória sze-
rint a beszűkülés, azaz a koleszterin lerakódás ezekben az arté-
riákban történik. 

Az erezetnek egy másik fajtája a vénák. Miután az artériákból 
elágazó hajszálerek eljuttatták a tápanyagokat és az oxigént a 
szövetekbe, azután ezek a hajszálerek újra egyesülnek. Innen 
már vénáknak hívjuk, a vénákon keresztül visszaáramlik az „el-
használt” vér a szívbe, hogy a körforgás újra kezdődhessen elöl-
ről. 

A koleszterin lerakódás nem a vénákban, hanem az artériákban 
történik, és mindebben az a logikai bukfenc, hogy a vénákban a 
vér sokkal lassabb folyik, tehát, ha valahol lerakódásnak kellene 
képződnie – ahogy a koleszterin elmélet hívői hajtogatják – ak-
kor annak a lassú áramlású vénákban kellene történnie. Ezzel 
szemben az orvostudomány mai állása szerint a „koleszterin 
probléma” az artériákban van. 

Az igazság azonban az, hogy az úgynevezett „rossz” koleszte-
rin sokkal hasznosabb, mint tartják. A koleszterinszint meg-
emelkedésének oka a testben a krónikus és nem szándékos de-
hidratáció és az ebből származó elégtelen mennyiségű vizelet-
termelődés. 

A dehidratáció egy koncentrált, savas irányba tolódott vért 
eredményez, ami még dehidratáltabbá válik, mialatt áthalad a 
tüdőn és eléri a szívet – ez a légzés alatt a tüdőből elpárolgó víz 
miatt van. 

A szív vérerei és az agyba vezető fő artériák membránja sebez-
hetővé válnak a sűrűbb, savasabb vér nyomása miatt. 

A toxikus vér nyomóereje horzsolásokat és apró repedéseket 
okoz az artériák bélésében, amik leválhatnak és embóliát [az ér 
elzáródása] okozhatnak az agyban, vesében és más szervekben. 

Azért, hogy a test a sérült vérerek falának leválását megakadá-
lyozza, alacsony sűrűségű (úgynevezett „rossz”) koleszterin ka-
bátot képez az erek belsejében, hogy lefedje a horzsolásokat és 
megvédje az alatta lévő szöveteket, mint egy vízálló kötés, amíg 
a szövet meggyógyul. 

Így az alacsony sűrűségű koleszterin életbevágó és életmentő 
szerepe bizonyítja, hogy ez az anyag nagyon fontos, hogy meg-
mentse azok életét, akik szervezete nem megfelelően hidratált, 
hogy a vérük könnyen tudjon folyni az erekben anélkül, hogy 
kárt okozna bennük. 

A koleszterin egy olyan anyag, amiből a hormonjaink nagy része 
készül. A D vitamint a szervezet állítja elő a napnak kitett bőr-
ben lévő koleszterinből. Koleszterint használ az idegrendszert 
borító szigetelő membrán is. 
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Nincs olyan dolog, hogy rossz koleszterin. Ha a szervezet min-
den fő összetevője elérhető a normális működéshez, akkor az 
emberi test nem fog elkezdeni olyan dolgokat termelni, amik 
rosszak lennének a túléléséhez. Eddig nem tudtuk, hogy a víz 
volt az az életbevágóan fontos tápanyag, amire a szervezetnek 
állandóan szüksége van – megfelelő mennyiségben. 

A víz maga – nem koffeines üdítőitalok, amik még jobban de-
hidratálnak – jobb koleszterincsökkentő orvosság, mint bár-
milyen kémiai anyag a piacon. 

Akkor most rákot okoz a vörös hús vagy 
nem? 
MOLNÁR CSABA 2019.10.02. 16 index.hu 

 

Ahogyan a fél világsajtó, az Index is beszámolt egy minapi ta-
nulmányról, amelyben a szerzők az eddig általánosan elfoga-
dottnak tűnő állásponttal szembe menve azt állították, hogy 
a vörös húsok és a feldolgozott húskészítmények fogyasztása 
mégsem egészségtelen, mert nincs arra bizonyíték, hogy je-
lentősen növelné a rák és a szívbetegségek kockázatát. Ezért - 
a kutatók sokasága által támadott szerzők szerint legalábbis - 
nem is kell ezek fogyasztását visszafognunk. Mindez arra vilá-
gít rá, hogy az étkezéssel kapcsolatos iránymutatások sokszor 
nagyon gyenge lábakon állnak, és szinte hetente fordulnak az 
ellentettjükre. 

Az új irányelveket, amelyek rengeteg korábbi tanulmány meg-
állapításainak metaanalízisén alapszanak, a Dalhousie és a 
McMaster Egyetemek kutatói jegyzik. A munkájukat a Nut-
riRECS nevű, nemrég alakult nemzetközi kutatási konzorcium 
tagjaiként végezték. A konzorcium célja, hogy bizonyítékokon 
alapuló tanácsokkal szolgáljanak a laikus közönség számára a 
táplálkozást illetően, ennek érdekében tanulmányok lehető 
legszélesebb körét elemzik újra, és az általuk a lehető legobjek-
tívebbnek tekintett módszer segítségével vizsgálják tudomá-
nyos értéküket és megbízhatóságukat. 

Ez esetben a vörös húsok egészségi hatásait vizsgáló tanulmá-
nyokat tekintették át, és nem találtak 

https://index.hu/szerzo/molnar_csaba
https://index.hu/techtud/egeszseg/2019/10/01/ketsegbe_vonja_a_voros_hus_veszelyesseget_egy_uj_tanulmany/
https://edition.cnn.com/2019/09/30/health/red-meat-low-quality-evidence-controversy-wellness/index.html
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semmilyen bizonyítékát annak, hogy a vörös és a feldolgozott 
húsok fogyasztása rákot, cukorbetegséget vagy szívbetegséget 
okozna. 

Alacsony minőségű bizonyítékok 

A tanulmány összefoglalójában megfogalmazott ajánlás így 
hangzik: “a felnőttek továbbra is ugyanannyit fogyaszthatnak a 
vörös és a feldolgozott húsokból, mint eddig (gyenge ajánlás, 
alacsony minőségű bizonyítékok)”. Itt fontos a zárójel. Vagyis a 
kutatók maguk is elismerik, hogy az ajánlásuk ereje csekély, 
mert azok a bizonyítékok, amelyek alapján megfogalmazták 
őket, nem éppen tekinthetők a legmegbízhatóbbnak. 

DE MIÉRT FOGALMAZTAK MEG AJÁNLÁSOKAT EGYÁLTALÁN, 
HA MAGUK IS ELISMERIK, HOGY ŐK SEM HISZNEK EZEKBEN 
MARADÉKTALANUL? 

- teszi fel a kérdést a táplálkozáskutatók nagy része. Vannak 
akik egyenesen veszélyesnek nevezték az ajánlásokat, amelyek 
gyakorlatilag minden egészségügyi szervezet irányelveivel 
szembemennek. De vajon hogy lehet ez? 

A NutriRECS-ben részt vállaló kutatókat nem lehet egyszerűen 
kóklernek vagy lefizetett húsipari ügynököknek bélyegezni: is-
mert egyetemek valós tudományos fokozatokkal rendelkező 
szakemberei ők, többen is közreműködnek a rendkívül nagy te-
kintélyű, és hasonló egészségügyi metaanalízisek készítésével 

foglalkozó Cochrane-konzorcium munkájában is. Ugyanakkor 
nincs mögöttük semmilyen állami hatóság vagy országos egész-
ségügyi társaság - márpedig jellemzően utóbbiak szoktak táp-
lálkozási ajánlásokat megfogalmazni. 

Miért állítanak hát olyat, ami miatt egy teljes szakma szinte 
minden számottevő képviselője háborodik föl? Ők azt állítják, 
hogy azért, mert erre lehet következtetni a rendelkezésre álló 
adatokból. Ami még furcsább, hogy ugyanazokból az adatokból 
dolgoztak, mint mindenki más, a legfurcsább pedig az, hogy 
számszerűleg ugyanaz jött ki nekik is, mint másoknak. Csakhogy 
ők ebből 

GYÖKERESEN ELTÉRŐ KÖVETKEZTETÉSEKET VONNAK LE. 

Hogyan lehet ez? A szerzők, illetve a tanulmányt megjelentető 
folyóirat főszerkesztője szerint úgy, hogy a táplálkozástudo-
mány nem tekinthető tökéletesen megbízható diszciplínának, 
vagyis egy csomó ajánlást valójában könnyen megkérdőjelez-
hető, és rendszerint meg is cáfolt eredmény alapján alkotják 
meg. A főszerkesztő, Christine Laine szerint a kutatók által al-
kalmazott értékelési módszer, az úgynevezett GRADE ragadta 
meg a figyelmét, ezért hozta le a tanulmányt. A módszert azért 
alakították ki, hogy ezzel küszöböljék ki a sok egyéb újraelemző 
eljárásból adódó értékelési problémákat. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fannals.org%2Faim%2Ffullarticle%2F2752328%2Funprocessed-red-meat-processed-meat-consumption-dietary-guideline-recommendations-from
https://nutrirecs.com/about/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.gradeworkinggroup.org%2F
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Éttermi felhasználásra szánt nyers vadhús Fotó: Varga György 
/ MTI 

Be nem tartott utasítások  

De más kutatók szerint ez a megközelítés teljes félreértésen 
alapul, hiszen ezt a módszert a randomizált, kontrollcsoportok 
bevonásával végzett kísérletek eredményeinek újraelemzésére 
találták ki, és az életmód (például a táplálkozás) egészségre gya-
korolt hatásainak vizsgálata tipikusan nem ilyen. 

Az egész probléma innen ered. Ok-okozati összefüggéseket 
csak randomizált kísérletek alapján lehetne felderíteni (ahol 
csak a véletlenen múlik, hogy az adott személy milyen kezelést 
kap). Amikor nagy népesség életmódja és kórtörténete között 

próbálnak összefüggéseket találni, az sosem bizonyítja tökéle-
tesen azt, hogy egy-egy konkrét tényező miatt kapott el az illető 
valamilyen betegséget. 

Etikai okokból természetesen nem lehet kötelezni embereket 
arra, hogy dohányozzanak vagy egyenek cukrot 40 évig, miköz-
ben azt figyelik a kutatók, hogy meghalnak-e rákban, és meny-
nyire híznak el. Másrészt pedig úgysem tartanák be az utasítá-
sokat, ahogy a kockázati csoportokba tartozó betegek sem tart-
ják be azokat az életmódbeli ajánlásokat (például a testmoz-
gást, zsírszegény étkezést), amelyeket az orvos előír számukra. 

Ez kétségtelenül bizonytalanságot visz az eredményekbe, leg-
alábbis a laboratóriumi állatkísérletekhez viszonyítva. Ugyanak-
kor ezzel tisztában vannak maguk a kutatók is, akik statisztikai 
módszerekkel folyamatosan azért küzdenek, hogy a kétségeket 
kiküszöböljék. 

MINDEZEK ELLENÉRE KÖZEL SEM IGAZ, HOGY NEM TUDHA-
TUNK SEMMIT A VÖRÖS HÚSOK ÉS A RÁK, ILLETVE EGYÉB HA-
LÁLOS BETEGSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATRÓL. 

Rengeteg bizonyíték áll például rendelkezésünkre arról, hogy e 
húsok fogyasztása rettentően megemeli a vastagbélrák kocká-
zatát. Az Egyesült Királyságban a becslések szerint évi 5000 em-
ber kap vastagbélrákot kifejezetten a feldolgozott 
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húskészítmények fogyasztása miatt. Hasonló összefüggéseket 
találtak a szív- és érrendszeri megbetegedésekre és a cukorbe-
tegségre is. 

 

Feldolgozott húskészítmények egy szupermarket húspultjában
 Fotó: Jeff Greenberg / Getty Images Hungary 

A mostani tanulmány sem vitatja ezeket. A NutriRECS-konzor-
cium elemzése (amely 180 tanulmányon alapszik) úgy találta, 
hogy a vörös hús fogyasztása 18 százalékkal növeli meg a rák 
kockázatát. Ugyanerre jutottak más szervezetek is. Csakhogy, 
míg utóbbiak szerint ez elég nagy kockázatnövekedés ahhoz, 
hogy figyelmeztetést adjanak ki, és karcinogénnek (rákkeltő-
nek) minősítsék ezeket a húsokat, addig a NutriRECS munkatár-
sai szerint ez a kockázatnövekedés elhanyagolható, és nem 

indokolja, hogy az ember lemondjon a felvágottról vagy a 
steakről. 

Szükségtelen bukósisak 

A konzorcium kutatói azzal érvelnek, hogy az embereknek tud-
niuk kell, hogy az eddig tényként elfogadott ajánlások gyenge 
minőségű kutatásokon alapultak. Ezzel - szerintük - visszaadják 
a döntés szabadságát az emberek kezébe arról, hogy változtat-
nak-e életmódjukon vagy sem. Csakhogy a “döntés szabadsá-
gával” kapcsolatos érvelés sokak szerint álságos, vagy éppen tu-
datlanságról árulkodik. Számtalan pszichológiai kísérletben be-
bizonyították már, hogy az ember döntéseiben nem csak a be-
látás és az ismeretek objektív értékelése játszik szerepet, ha-
nem rajtunk kívül álló tényezők sokasága: a családi háttér, tár-
sadalmi környezet, vagyoni helyzet, a tradíciók, a divat stb. 

A kritikusok szerint azzal érvelni, hogy a vizsgálatok szerint csak 
kevés ember fog meghalni amiatt, hogy túl sok vörös húst eszik, 
olyan, 

MINTHA NEM LENNE KÖTELEZŐ A MOTOROSOKNAK A BUKÓ-
SISAK, HISZEN TÖBBSÉGÜK ÚGYSEM FOG KARAMBOLOZNI. 

Senki sem állítja, hogy a vörös húsok minden esetben rákot 
okoznak. Viszont a tudományos közösség nagyobbik része által 
elfogadott kutatások szerint, ha csökkentjük ezek fogyasztását, 
azzal 13 százalékkal csökkenthetjük általános halálozási 
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rátánkat, ezen belül 14 százalékkal kisebb valószínűséggel le-
szünk szívbetegek, 11 százalékkal ritkábban rákosak, és 24 szá-
zalékkal csökken a 2-es típusú cukorbetegség esélye is. 

Persze ettől még sokkal népszerűbb lesz az az ajánlás, ami sze-
rint nyugodtan csináljuk azt, amit eddig is. 

HISZEN EBBŐL KIDERÜLT, HOGY ÖSZTÖNÖSEN OKOSAK VA-
GYUNK. 

(Borítókép: Szamár feldolgozott csomagolt húsa vadgazdálko-
dási tájközpont feldolgozójában.  Fotó: MTI / Fotó: Varga 
György) 

Valahol nagyon mélyen mindenki gyíkem-
ber 
NAK 2019.10.02. index.hu 

Amint felvesszük ezt a VR-szemüveget, úgy érezzük, mintha egy 
moziterem közepén lennénk. Egy 20 méteres képernyőt látunk 
20 méter távolságból. 

Az evolúció eddig ismert, valószínűleg legősibb maradványát 
fedezték fel az emberi magzatban: a kézben egy időre kialakul-
nak, majd születés előtt többségében eltűnnek a gyíkokéra em-
lékeztető extra izmok. A kutatók egyelőre nem tudják, hogy az 

emberi szervezet miért építi fel, majd tünteti el ezeknek az 
extra izomstruktúráknak a többségét. 

Az extra izmokat a kutatók 7-13 hetes magzatokról készített 3D-
s felvételeken fedezték fel, derül ki a Development című tudo-
mányos lapban megjelent tanulmányból. Amikor születés után 
is megmaradnak az ősi izmok, az néha a végtag deformitásával 
függ össze. Rui Diogo, az amerikai Howard Egyetem kutatója, a 
tanulmány vezető szerzője szerint felfedezésük segíthet meg-
érteni ezeket a születési rendellenességeket. 

 

Fotó: Rui Diogo, Natalia Siomava, Yorick Gitton 

"A hüvelykujjunk felé sok izom vezet, ezért tudunk vele nagyon 
pontos mozdulatokat végrehajtani, a többi ujjhoz vezető izmok 
közül azonban sokat elveszítettünk. Az evolúció során nem volt 
rájuk nagy szükségünk" – mondta Diogo. A kutató szerint az ősi 

mailto:nak@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/2019/10/02/valahol_melyen_mindenki_gyikember/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fdev.biologists.org%2Fcontent%2F146%2F20%2Fdev180349
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fdev.biologists.org%2Fcontent%2F146%2F20%2Fdev180349
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.eurekalert.org%2Fpub_releases%2F2019-10%2Ftcob-roe092519.php
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.eurekalert.org%2Fpub_releases%2F2019-10%2Ftcob-roe092519.php
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kézizmok időleges fennmaradása meglepőbb, mint más evolú-
ciós maradványok: a vakbélnyúlvány, a bölcsességfogak vagy a 
farokcsont megmaradása. "Mintegy 250 millió éve veszítettük 
el ezeket az izmokat. Egyetlen kifejlett emlős, patkány vagy ku-
tya se rendelkezik velük" – magyarázta a kutató. 

"A tanulmány újdonsága, hogy nagy pontossággal láttatja, a fej-
lődés során mikor tűntek fel vagy vesztek el egyes struktúrák. 
Felveti azt a kérdést, hogy mi mindenünk hiányozhat még, mi 
mindent találhatunk, a részleteiben, fejlődésében vizsgáljuk 
meg a teljes emberi testet, mi az oka, hogy eltűnnek, majd újra 
kialakulnak egyes struktúrák" – mondta Sergio Almécija antro-
pológus, az Amerikai Természettudományi Múzeum kutatója. 
(MTI / BBC) 

Úgy is alkoholistává válhat, hogy nem iszik 
egy kortyot sem 
ORIGO 2019.09.30.  

A májkárosodás a túlzott alkoholfogyasztás egyik leginkább 
nem kívánt velejárója. Hiba azonban azt hinni, hogy ha nem 
iszunk egy kortyot sem, megússzuk a negatív hatásokat. A bél-
rendszerben élő baktériumok egy csoportja ugyanis alkoholt 
állít elő, ami úgy károsíthatja e szervet, hogy közben nem is 
tudunk róla. 

Az úgynevezett nem alkohol okozta zsírmáj (NAFLD) a felnőttek 
nagyjából egynegyedét érinti világszerte. Lényege, hogy a máj 
zsírtartalma úgy emelkedik, mintha az illető napi szinten alko-
holizálna. A betegség pontos okát a mai napig nem ismerik a 
kutatók, a Cell Metabolism című tudományos folyóirat leg-
újabb számában megjelent publikáció azonban most rámutat-
hatott a fő bűnösre. 

Jing Yuan, a Kínai Központi Gyermekgyógyászati Intézet munka-
társa és kollégái egy olyan, súlyos NAFLD-ben szenvedő beteget 
vizsgáltak, aki már attól „ittassá" vált, ha cukros ételeket vagy 
üdítőket fogyasztott. Az állapotot az orvostudomány auto-
erjesztési szindrómaként ismeri. Ez rendszerint az élesztők 
okozta fertőzések egyik velejárója, a betegben ugyanakkor nem 
mutatták ki gombák jelenlétét. 

Yuan további vizsgálatai kiderítették, hogy a bélrendszerben 
keletkező alkohol egy ott élő baktérium produktuma.Teljesen 
megdöbbentünk, amikor kiderült, hogy ez a baktérium ilyen sok 
alkoholt képest termelni"– mondta Yuan. Hozzátette: a szerve-
zetet az így létrejövő alkoholmennyiség túlterheli, így tulajdon-
képpen úgy alakul ki a zsírmáj, hogy közben teljesen absztinen-
sek maradunk. A káros baktérium az érintettek székletében ki-
mutatható, így sikerült végül azonosítani: mint kiderült,a 
Klebsiella pneumonia egyik törzse okozta a bajt. 

https://www.bbc.com/news/health-49876827
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(19)30447-4
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Ugyan a Klebsiella pneumonia szinte mindenkinek jelen van az 
emésztőszervrendszerében, csak jelentéktelen mennyiségű al-
koholt állít elő. A NAFLD-vel érintetteknél azonban a speciális 
törzs négyszer-hatszor annyi szeszt termel, mint normál válto-
zata.Ez olyan mennyiség, mintha a beteg minden este egy üveg 
bort meginna.A legmeglepőbb, hogy a páciensek túlnyomó ré-
sze még enyhe részegséget sem érez közben. 

 

Klebsiella pneumoniae baktérium illusztrációja FORRÁS: 
SCIENCE PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIB-
RARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

A kutatás során Yuan a kórt okozó K. pneumonia törzset kísér-
leti egerekbe juttatta. Pár hónapon belül az állatoknál zsírmáj 
alakult ki, nem sokkal később pedig méregtelenítő szervük 

szinte teljesen tönkrement. Amikor a baktériumot eltávolítot-
ták szervezetükből, a fokozott alkoholtermelés megszűnt. 

A kezelési módok keresése mellett a kutatók most azt akarják 
kideríteni, miért jelenik meg ez a törzs bizonyos emberekben, 
míg másokat érintetlenül hagy. 

Szereti kurkumával ízesíteni az ételeit? Van 
egy nagyon rossz hírünk 
ORIGO 2019.09.26.  

Előnyös tulajdonságait az egészségipar is felismerte, gyógyító 
hatását a modern orvostudomány is intenzíven kutatja. A 
kurkuma, más néven indiai sáfrány az ősi indiai gyógyászatban 
évszázadok óta használt gyógynövény. Színéért, aromájáért 
és egészségre gyakorolt hatásaiért egyaránt a növény gyök-
törzsében található kurkuminoidok, közülük is elsősorban a 
kurkumin felelős. Ám a Stanford Egyetem által vezetett friss 
tanulmány kimutatta, hogy gyógynövény a világ egyik legfon-
tosabb kurkumatermesztő régiójában, Bangladesben ólom-
mal szennyezett. 

A nyolcvanas évek óta okoz problémákat 

Az élelmiszertermékekben az ólomtartalom szó szerint tiltott és 
nem véletlenül. A toxikus nehézfémek közül ez az egyik legré-
gebben ismert, mérgezést okozó anyag. Erős neurotoxin, 
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amelyet még a legkisebb mennyiségben sem lehet biztonságos-
nak tekinteni. 

Egy most közzétett vizsgálat azonban megerősítette, hogy a 
kurkuma fogyasztása az elsődleges kiváltó oka a bangladesiek 
vérében megemelkedett ólomszintnek. 

 

kurkuma gyökerek FORRÁS: FLICKR/JOACHIM SCHLOS-
SER 

Az emberek nincsenek is tudtában annak, hogy valami olyasmit 
fogyasztanak, ami omoly egészségügyi problémákat okozhat– 
mondta Jenna Forsyth, a Stanford Woods Környezetvédelmi In-
tézet posztdoktori hallgatója, a Environmental Science & Tech-
nology tudományos lapban közzétett publikáció vezető szer-
zője. 

A kutatók rámutattak, hogy a probléma egészen a nyolcvanas 
évekre vezethető vissza, amikor az országban hatalmas árvizek 
pusztítottak. 

 

A közvetlen antioxidáns hatás mellett a kurkumin számos anti-
oxidáns enzim aktiválásával fokozza a sejt oxidatív stressz elleni 
védekezését FORRÁS: PIXABAY 

A rengeteg nedvesség tompává tette a kurkuma jellegzetes 
sárga színét. 

Ám a vásárlók a jellegzetes színű terméket keresték, és emiatt 
a termelők cselhez folyamodtak: a játékok és a bútorok színe-
zésére használt ólomkromátot (ipari sárga pigment) adtak a 
gyökérzetből nyert fűszerhez. 

A gyakorlat több helyen továbbra is érvényben maradt, mert 
olcsó és gyors módszer a kívánt szín előállítására. Más vizsgála-
tok szerint az ólomszennyezés emellett a talaj szennyezettsé-
géhez is kapcsolódhat. 
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Már kis mennyiségben is veszélyes 

Már kis mennyiségű ólom jelenléte is komoly szervi károsodá-
sokat okozhat egy felnőtt szervezetben. A legkomolyabb ve-
szélynek az agy van kitéve, amelyben visszafordíthatatlan káro-
sodások alakulhatnak ki.Erős neurotoxinként a szürke fém nö-
velheti a magas vérnyomást, a mentális zavarokat, a fejfájást, 
de többek között izomgyengeséget, hasi fájdalmat is okozhat. 
A legveszélyeztetettebb korosztály a csecsemők és kisgyerme-
kek, akik kettő éves kor alatt fokozottabban érzékenyek az 
ólomra. Ezért válik halálos áldozattá minden negyedik ólom-
mérgezett kisgyermek. 

 

A kurkuma hatékonyan megköti a reaktív oxigéngyököket
 FORRÁS: GETTY IMAGES 

A megnövekedett ólomszinttel diagnosztizált gyermekek mint-
egy 90 százaléka alacsonyabb jövedelmű országokban él, és az 
ebből adódó kognitív károsodások évente óriási problémát je-
lentenek. Más fémekkel ellentétben az ólomra nincs biztonsá-
gos fogyasztáskorlátozás, mert teljes egészében neurotoxin, te-
hát mérgező és veszélyes– magyarázta Stephen Luby, a Stan-
ford Globális Egészségügyi Innovációs Központ kutatási igazga-
tója és orvos-professzora. 

A kutatók vizsgálataik során nyomon követték az ólomkro-
máttal fertőzött kurkuma útját és végül bizonyították a kapcso-
latot a bangladesiek vérében található ólommal.Nem találtak 
azonban közvetlen bizonyítékot arra, hogy a szennyezett 
gyógynövény kikerült volna Bangladesből. 

A kutatók most egy olyan szűrőberendezés használatát javasol-
ják, amely képes az ólom és más vegyi anyagok felismerésére. 
Emellett hatékonyabb és eredményesebb szárítási technológi-
ákat javasolnak a kurkuma feldolgozásához. 

Nagyon beteg a világ agrártámogatási rend-
szere 
Sarkadi Zsolt 2019.09.18 444.hu 

Egy új tanulmány szerint percenként kicsit több mint 1,3 millió 
dollárnyi közpénz megy el világszerte mezőgazdasági 

https://444.hu/author/sarkadizs
https://www.foodandlandusecoalition.org/global-report/
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támogatásokra. Ez éves szinten legalább 700 milliárd dollár, a 
magyar éves GDP kb. ötszöröse (de egyes vélemények szerint 
akár 1000 milliárd is lehet). Ez azért olyan nagyon nem meg-
lepő, elvégre nemcsak a fejlett, de a fejlődő országok kormá-
nyai is hajlamosak elég sok pénzt ölni az agrárium támogatá-
sába, így törekedve arra, hogy a gazdálkodók is elégedettek le-
gyenek, és olcsó élelmiszer kerüljön a boltok polcaira. 

A sokkoló inkább az, hogy a teljes összeg alig 1 százalékát for-
dítják csak a természet javát szolgáló, környezetvédelmi szem-
pontokat is figyelembe vevő beruházásokra. 

 

Fotó: Joe Raedle/Getty Images/AFP Fotó: JOE RAEDLE 

A pénz túlnyomó része ehelyett inkább kifejezetten a termé-
szetre káros tevékenységeket támogat, például magas 

károsanyag-kibocsátással járó szarvasmarha-tenyésztést, erdő-
irtáshoz vezető pálmaolaj-termelést vagy túlzott műtrágya-
használattal és az ebből eredő környezetkárosítással járó inten-
zív, monokultúrás növénytermesztést. A tanulmányt egy, me-
zőgazdasággal és környezetvédelemmel foglalkozó kutatócso-
portokat tömörítő szervezet, a Food and Land Use Coalition, 
azaz Folu publikálta, és kitérnek benne arra is, hogy azok a kör-
nyezeti és egészségügyi károk, amiket a jelenlegi formában mű-
ködő mezőgazdaság okoz a bolygón, jóval nagyobbak, mint am-
ennyit a rendszer által előállított élelmiszer ér. 

A Folu szerint éppen ezért gyorsan és drasztikusan át kell alakí-
tani a mezőgazdasági támogatások rendszerét, és mindenhol 
szakítani kell az eddig alapvetésként kezelt törvénnyel, misze-
rint a gazdálkodók csak hatalmas támogatások árán képesek el-
érhető áron élelmiszert termelni. Nem lehet többé az olcsó, sok 
és silány minőségű élelmiszer előállítása a cél, kevesebbet, job-
bat és okosabban kell termelnünk. 

https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/16/1m-a-minute-the-farming-subsidies-destroying-the-world
https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/16/1m-a-minute-the-farming-subsidies-destroying-the-world
https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/16/true-cost-of-cheap-food-is-health-and-climate-crises-says-commission
https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/16/true-cost-of-cheap-food-is-health-and-climate-crises-says-commission
https://www.thersa.org/action-and-research/rsa-projects/public-services-and-communities-folder/food-farming-and-countryside-commission
https://www.thersa.org/action-and-research/rsa-projects/public-services-and-communities-folder/food-farming-and-countryside-commission
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--IJEPm4cT--/6vZ6RX1BWWS1mOWGs.jpeg
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Zöldséges Szíriában Fotó: OMAR HAJ KADOUR 

Az utóbbi években sorra jelentek meg a tanulmányok arról, 
hogy a jelenlegi mezőgazdasági rendszer fenntarthatatlan: a 
klímakatasztrófa felé löki a világot, miközben több mint 3 milli-
árd ember túlsúlyos, elhízott vagy nem jut elegendő élelmiszer-
hez. Közben a világon szinte mindenhol egyre több a hatalmas 
monokultúrás gazdaság, ahol nagy területen termelnek egyféle 
növényt, ezzel csökkentve a termény ellenállóképességét, koc-
káztatva a biztonságos élelmiszerellátást, az élelmiszer szállí-
tása miatt komoly károsanyag-kibocsátást előidézve, és hátrá-
nyosan érintve a biodiverzitást is. 

De az állattenyésztésben sem jobb a helyzet: mivel a hústerme-
lők és húsfeldolgozók lobbiereje minden országban elég nagy, 
ömlik a támogatás az állattenyésztésbe. Mostanra ez a szektor 

használja az összes mezőgazdasági földterület 83 százalékát, 
miközben globálisan az elfogyasztott energiamennyiségnek 
csak 18, a fehérjemennyiségnek pedig csak 37 százalékát állítja 
elő. Persze a legtöbb legelőn nem lehetne csak úgy elkezdeni 
növényeket termeszteni, ezek ugyanis gyakran sokkal rosszabb 
minőségű földek a szántóknál. A legelőkkel inkább az a gond, 
hogy Dél-Amerikában vagy Ázsiában leginkább erdőirtással sza-
badítanak fel területet a farmerek új legelőknek, ahogyan látjuk 
ezt most Brazíliában is, ahol jórészt emiatt ég az esőerdő az 
Amazonas-medencében. Teljesen logikus, hogy a farmerek 
egyre több legelőt próbálnak szerezni, hiszen a brazil kormány 
támogatja a szarvasmarha-tenyésztést, miért ne próbálnának 
hát minél több legelőt felszabadítani? 

 

Fotó: JOAO LAET/AFP 

https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/28/global-food-system-is-broken-say-worlds-science-academies
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth
https://444.hu/2019/09/06/az-esoerdo-meg-mindig-eg-csak-az-ujsagok-nem-irnak-rola
https://444.hu/2019/09/06/az-esoerdo-meg-mindig-eg-csak-az-ujsagok-nem-irnak-rola
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--dNv4sus9--/6xLW4dhP0hwu1GWqCs.jpeg
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--37Zvku8B--/7LafjTdgg1Uz15kjBs.jpeg
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Sőt, az Overseas Development Institute 2015-ös tanulmá-
nya szerint az erdőirtásban leginkább jeleskedő két országban, 
Brazíliában és Indonéziában kb. 100-szor annyit költenek az er-
dőirtásért felelős iparágak támogatására, mint amennyi nem-
zetközi segélyt az erdők megőrzéséért kapnak. Ez Brazíliában 
elsősorban a szarvasmarha-tenyésztés és a takarmányszója-
termelés, Indonéziában pedig a pálmaolaj-előállítás és a fűrész-
áruipar. Olyan ez, mintha a dohánygyárak milliárdos támoga-
tása mellett adnánk pár milliót a tüdőrák elleni harcra is. 

De a helyzet nemcsak Ázsiában vagy Dél-Amerikában tragikus, 
hanem az Európai Unióban is. Az EU a Greenpeace elemzése 
szerint teljes költségvetésének majdnem ötödét költi az állatte-
nyésztés támogatására, mindezt úgy, hogy az Unió hús- és te-
jelőállító telepeinek lényegében 2010 óta nem csökkent a ká-
rosanyag-kibocsátásuk. Ez az iparág az EU-n belül is egymaga 
felel az teljes üvegházgáz-kibocsátás 12-17 százalékáért. A tá-
mogatott gazdaságok közül pedig csak elenyészően kevés fog-
lalkozik klímatudatos, ökológiai gazdálkodással, a többség kör-
nyezetvédelmi szempontokat egyáltalán nem vesz figyelembe. 

Teszi ezt az EU annak ellenére, hogy tudományos körökben ar-
ról sincs már vita, hogy a fenntarthatóság, és a felmelegedés 
lassítása érdekében nagyon üdvös lenne csökkentenünk a hús- 
és a tejtermékek fogyasztását, tehát pont azokét a dolgokét, 
amik előállítását az EU évente több mint 9000 milliárd forintnyi 

euróval támogatja. Sőt, az ideális, de környezeti szempontból is 
fenntartható étrendhez egy átlagos európainak 77 százalékkal 
kellene csökkentenie a vöröshús-fogyasztását, és minden más 
húsból jócskán vissza kellene vágnia (egy átlagos európai hús-
fogyasztása kicsit több mint a duplája a világátlagnak). Ehhez 
képest az EU agrárpolitikáját szabályozó dokumentumokban 
egyelőre nincs nyoma semmilyen tervnek az élőállat-állomány 
és a hústermelés csökkentésére, amit sok környezetvédő szor-
galmaz. Karl Falkenberg, az EU korábbi környezetvédelmi biz-
tosa a Guardiannek azt mondta, ez azért van, mert az Európai 
Parlament mezőgazdasági bizottságában túlnyomórészt olyan 
képviselők ülnek, akik maguk is gazdálkodnak, vagy valamelyik 
hozzátartozójuk révén érdekeltek a jelenlegi rendszer fenntar-
tásában. 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9577.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9577.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2015/mar/31/subsidies-to-industries-that-cause-deforestation-worth-100-times-more-than-aid-to-prevent-it
https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/12/nearly-a-fifth-of-eu-budget-goes-on-livestock-farming-greenpeace
https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/12/nearly-a-fifth-of-eu-budget-goes-on-livestock-farming-greenpeace
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/commission-report-great-food-transformation-plant-diet-climate-change/
https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/16/new-plant-focused-diet-would-transform-planets-future-say-scientists
https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/16/new-plant-focused-diet-would-transform-planets-future-say-scientists
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/22/eu-ignoring-climate-crisis-with-livestock-farm-subsidies-campaigners-warn
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Aszályos talajmunka idén áprilisban a Hajdú-Bihar-megyei Föl-
des határában Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA 

Az EU mezőgazdasági politikája a növénytermesztés terén is 
több sebből vérzik, sok esetben például nem veszi figyelembe, 
milyen növények őshonosak egy adott vidéken, és az sem ér-
dekli, hogy helyi termékek kerüljenek az emberek kosarába, 
mert ezzel ugyan csökkenteni lehetne az élelmiszerek szállítá-
sából eredő károsanyag-kibocsátást, de a tagállamok közötti 
kereskedelem megsínylené, ha ilyen szempontok is teret nyer-
nének a mezőgazdasági támogatások folyósításánál. 

A Folu tanulmánya szerint nemcsak ezeket a szempontokat kell 
figyelembe venni egy új, környezettudatosabb mezőgazdasági 
támogatási rendszer kialakításánál, de jutalmazni kell azokat is, 

akik erdősítenek, környezettudatosabb állattartásra térnek át, 
és jobb minőségű, magas tápanyagtartalmú élelmiszereket állí-
tanak elő. A kutatók szerint ezzel rengeteg egészségügyi költsé-
get is megspórolhatna az emberiség. 

A dolog hátránya persze az, amivel az EU döntéshozói is gyak-
ran védekeznek: ha a változás csak néhány országban jön el, de 
nem az egész világon, akkor a továbbra is szennyező és az erdőt 
irtó államok gazdálkodói a jelenlegi világgazdasági rendszerben 
versenyelőnybe kerülnének azokhoz képest, akiket az új támo-
gatási rendszer környezettudatos gazdálkodásra kényszerít. 

A bálnahányás régen méregdrága ínyencség 
volt, ma parfümbe keverik 
MOLNÁR CSABA 2019.09.25  index.hu 

Amikor a tengerparton sétál az ember, érdemes figyelmesnek 
lenni. Bármikor találhatunk egy szép csigát vagy kagylót – vagy 
egy jókora darab megkeményedett bálnahányadékot, ami több 
tízmillió forintot is érhet. 

A dolognak, eredete ismeretében, meglehetősen ártalmatlan 
neve van: ambergris (magyarul: ámbra), vagyis szürke boros-
tyán. Nagyon ritka, viszont a beszámolók szerint ellenállhatat-
lan illata van (legalábbis miután átható ürülékszaga elmúlik), 
ezért évszázadok óta vadásznak rá a parfümkészítők. A Stuart 

https://444.hu/2019/09/12/nem-ment-meg-a-klimavaltozastol-az-sem-ha-beerdositunk-egy-kanadanyi-teruletet-de-sokat-javithat-a-helyzeten
https://index.hu/szerzo/molnar_csaba
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--_CCKz60U--/7HyjhXvmnXjO1WZ113s.jpeg
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kori Angliában pedig meg is ették: édességeket, pudingokat, 
jégkrémeket ízesítettek és főképp illatosítottak vele. 

Néhány éve Gary és Angela Williams az egyesült királyságbeli 
Lancashire tengerpartján sétált, amikor egy szivacsos, szürkés 
színű dologra bukkantak, ami majdnem akkora volt, mint egy 
rögbilabda, és 1,57 kilogrammot nyomott. Mint kiderült, 
ambergris volt, az értékét 50 ezer fontra (19 millió forintra) be-
csülték. Korábban egy 2,7 kilós darabért 120 ezer fontot adtak. 
Ez összemérhető az azonos súlyú arany árával. 

Az ambergris a nagy ámbráscetek bélrendszerében képződik. A 
cetek fő tápláléka a tintahal, de a kemény, csőrszerű szájszer-
vüket képtelenek megemészteni. Ezek azonban olyan élesek, 
hogy megsérthetik a bálna beleit, ezért egy ambrein nevű anya-
got választanak ki, ami összetapasztja és beburkolja a kemény 
tintahalcsőröket. Ebbe még beleragad néhány egyéb anyagcse-
retermék, majd az állat az egész masszát kiüríti magából. 

EZ TÖRTÉNHET AZ ÜRÜLÉKKEL EGYÜTT, VAGY FELÖKLEN-
DEZVE A SZÁJON ÁT IS. 

 

Nagy ámbráscet teteme Hunstantonban, Angliában Fotó: Ben 
Pruchnie / Getty Images Hungary 

Kezdetben nincs sok vonzó benne: a víz felszínén úszó, széklet-
szagú, undorító massza. A sós víz és a napfény hatására azon-
ban az anyagai idővel átalakulnak, megkeményedik, és nagyon 
finom illata lesz. Kinézete is megszépül: a fekete, nyúlós állag-
ból egyre jobban kifehéredik és megkeményedik. A szag átala-
kulása egyrészt az ürülék lassú kimosódásának, másrészt annak 
köszönhető, hogy az ambergris szó szerint magába szívja a ten-
ger illatait. Minél tovább úszik a vízben, annál intenzívebbé vá-
lik az illata. Ez az illat a leírások szerint z erdő talaján összegyűlő 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.ibtimes.co.uk%2Fcouple-find-whale-vomit-worth-50000-middleton-sands-beach-1554564
https://theconversation.com/ambergris-how-to-tell-if-youve-struck-gold-with-whale-vomit-or-stumbled-upon-sewage-57834
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avar, illetve a gombák kalapjának alján lévő lemezek finom illa-
tát idézi. 

Az ambrein nemcsak saját illata miatt keresett a parfümipar-
ban, hanem azért is, mert áthatóbbá és tartósabbá teszi a par-
fümök egyéb illatát. Az ambrein molekulák, amikor oxigén éri 
őket, illékonyabbá válnak, mint a parfümök egyéb anyagai, és 
ilyenkor magukkal viszik az egyéb illatmolekulákat. Bár a par-
fümipar manapság már főként szintetikus utánzatokat használ, 
de természetesen 

AZ A PARFÜM, AMIBE IGAZI, ÁMBRÁSCET KIHÁNYTA/KIÜRÍ-
TETTE ABERGRIST KEVERTEK, SOKKAL DRÁGÁBBAN ÉRTÉKE-
SÍTHETŐ. 

De az 1600-as évek második felében, főként a Stuart kori Angli-
ában az arisztokráciának nem tűnt elég luxusnak, ha bálnahá-
nyadékból egyszerűen parfümöt készítenek. Ők sokkal extra-
vangásabb módon szerettek volna kérkedni vele, ha már egy 
vagyonért megvásárolták. Így az 1660-as évektől kezdve meg-
jelentek az ambergrist tartalmazó receptek. Arról nem szólnak 
a történelmi leírások, hogy miképp gondolkodtak arról, hogy 
olyan dolgot esznek, ami már egyszer áthaladt a cet bélcsator-
náján vagy a száján át öklendezte fel (egyébként az állatok által 
már megevett, majd az ürülékkel távozott dolgok elfogyasztása 
nem példa nélküli, ott van például a cibetmacska által félig 

megemésztett kávé). Az egyik fennmaradt, édes-fanyar puding 
receptje a következő összetevőket sorolja fel: 

édesített mandula, rózsavíz, kenyér, tejszín, tojás, cukor, sze-
recsendió, csontvelő és ambergris. 

A XVIII. században folytatódott az ambergris mint a legdrágább 
ételek megkoronázójának népszerűsége, zselékbe, gyógyhatá-
súnak tartott tejszínes italokba, jégkrémekbe is keverték. Csil-
laga akkor áldozott le, amikor a parfümillatú ételek egyszerűen 
kimentek a divatból. 

Sarah Lohman gasztronómiatörténész néhány éve megpró-
bálta reprodukálni az ambergrisszel ízesített jégkrémet. A kós-
tolók nem voltak egyöntetűen elragadtatva. Voltak, akikben az 
illat virágokat idézett, de másoknak inkább az istállót és a hón-
aljszagot juttatta eszébe. 

A NASA csótányokkal etette meg a holdról 
hazahozott első kőzetmintákat 
HANULA ZSOLT 2019.09.29. index.hu 

A Holdon nem élnek kis zöld emberek, de a vesztes világhábo-
rúból odamenekült nácik, de még mikroorganizmusok se, ezt 
ma már mindenki nagyon jól tudja. Az első kettőben a NASA tu-
dósai is biztos voltak a holdra szállást célzó Apollo-program 
előtt, és a harmadikra is 99% esélyt adtak. Viszont 1% esély 

https://www.atlasobscura.com/foods/ambergris-whale-excrement-ice-cream
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.fourpoundsflour.com%2Fthe-history-dish-i-made-ambergris-ice-cream%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.fourpoundsflour.com%2Fthe-history-dish-i-made-ambergris-ice-cream%2F
https://index.hu/szerzo/hanula_zsolt
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arra, hogy az idegen égitestről az űrhajósok behurcolnak a 
Földre valami csúnyaságot, éppen elég volt ahhoz, hogy a haza-
térő űrhajósokat, és a hazahozott, felbecsülhetetlen értékű 
holdkőzeteket elképesztően alapos vizsgálatoknak vessék alá. 

Hogy Neil Armstrong és Buzz Aldrin a hazatérésük után karan-
ténba került, és egy egész orvoscsoport vizsgálta őket három 
héten keresztül, aránylag közismert. Az már kevésbé, mi tör-
tént a kőzetmintákkal, mielőtt a geológusok elkezdhették volna 
vizsgálni őket. 

Az első holdra szállók által hazahozott, kb. 22 kilónyi holdkőzet-
minta egy részét porrá őrölték, majd állat- és növénykísérletek-
ben vizsgálták, hogy van-e bármi negatív hatásuk a földi élet-
formákra. A madarakat képviselő japán fürjek, és az emlősök 
vizsgálatának alanyául szolgáló egerek injekcióban kapták meg 
a holdport, az osztrigáknak és a halaknak pedig az akvárium vi-
zébe szórták. A csótányokkal volt a legkevesebb gond, azok 
úgyis mindent megesznek, ami eléjük kerül, hát egyszerűen 
megetették velük a holdkőzet törmelékét is. 

 

A laboratóriumi technikusok azokat az egereket vizsgálják, 
amelyekbe az Apollo 11 útján összegyűjtött hold anyagot injek-
tálták. 1969 Fotó: NASA 

Egy hónapon át figyelték az állatok viselkedését: a csótányok ki-
mondottan jól voltak, majd kirobbantak az életerőtől, az egerek 
és a madarak semmilyen negatív hatást nem mutattak, 

AZ OSZTRIGÁK KÖZÜL VISZONT SOK ELPUSZTULT. 

A tudósok végül arra jutottak, hogy ez nem a vízbe szórt por 
kozmikus eredete miatt volt, bármilyen porral így jártak volna 
szerencsétlen jószágok. 

A növénykísérletek eredménye a másik irányban volt zavarba 
ejtő volt: a holdi földbe vetett magvak (paradicsom, dohány, 
páfrány, káposzta és hagyma) simán kicsíráztak, sőt, több 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhistory.nasa.gov%2FSP-368%2Fs5ch2.htm
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fscience.sciencemag.org%2Fcontent%2F169%2F3944%2F470%2Ftab-pdf
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növény volt, ami nagyobbra nőtt, mint a hagyományos talajban 
elvetett kontrollcsoport. 

Bár a kísérletek nem hoztak értékelhető eredményt, és a min-
tákat akárhogy is vizsgálták, nem találtak bennük idegen mikro-
bákat vagy veszélyes anyagot, még két éven át folytatódtak a 
vizsgálatok, amihez lestoppolták az Apollo-12 és a 14 által ha-
zahozott mintákat is (a 13 ugye az ismert események miatt 
holdra szállás nélkül jött haza). Végül 1971-ben a NASA ki-
mondta, hogy a holdkőzet az egészségre ártalmatlan. 

Egy-két tonnányi szemét zuhan vissza a 
Földre az űrből – naponta 
Bedő Iván hvg.hu 2019. szeptember. 03.  

Legtöbben nem is gondolják, mennyi űrtörmelék hullik vissza 
a Földre. Az óriási mennyiség mellé persze érdemes odatenni 
azt az értéket is, mennyi az esélye annak, hogy valakit eltalál 
egy űrszemétdarab. Mindenesetre kutatják, hogyan okoz-
hatna minél kevesebb kárt az űrszemét, az egyik megoldás pe-
dig erősen hasonlít egy tábla csokira. 

Akik hallottak már a kék jégről, most hasonló kockázat miatt iz-
gulhatnak. A kék jég ugyebár az utasszállító repülők vécéjének 
fagyott és időnként lezuhanó tartalma. Színét a fertőtlenítő 
adja, jégtömbbé pedig akkor válik, ha viszonylag ritka 

üzemzavar miatt egy szivárgó szelepből kicsöpög az anyag, 
majd odakint lassacskán nagyobb darabbá fagy. Leesni több-
nyire akkor szokott, amikor a repülőtér közelében a gép mele-
gebb légrétegbe kerül. Mióta ez egyáltalán előfordulhat, a va-
lóságban csupán néhány kisebb anyagi kárt jegyeztek föl ennek 
kapcsán. 

Ehhez képest nem is tűnne teljesen elhanyagolhatónak a koc-
kázat, hogy valakire egy darabka műhold vagy hordozórakéta 
potyogjon. Megesett már ilyesmi: 1969-ben öt japán tengerész 
könnyebben megsérült hajójuk fedélzetén, 1997-ben egy ame-
rikai nő, Lottie Williams vállát súrolta egy Delta rakéta becsa-
pódó hulladéka, de nem okozott sérülést. 

Ha csak ennyi, akkor voltaképpen nagy szerencsénk van, el-
végre napi egy-két tonnára becsülik a lezuhanó törmelék meny-
nyiségét. Ennek négyötöde porrá izzik, de így is elég sok, akár 
halált okozni is képes darabka zuhan a Földre – derül ki a The 
Economist összefoglalójából. 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Ftitle%2Ftt0112384%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fcurator.jsc.nasa.gov%2Flunar%2Flnews%2Flnjul94%2Fhist25.htm
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fcurator.jsc.nasa.gov%2Flunar%2Flnews%2Flnjul94%2Fhist25.htm
http://www.urbanlegends.hu/2010/05/kek-jeg-vizelet-az-egbol/
https://www.wired.com/2009/01/jan-22-1997-heads-up-lottie-its-space-junk/
https://www.economist.com/science-and-technology/2019/08/10/no-one-has-yet-been-killed-by-re-entering-space-junk
https://www.economist.com/science-and-technology/2019/08/10/no-one-has-yet-been-killed-by-re-entering-space-junk
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Űrszemét a Föld körül © OHB Systems 

Szerencse, hogy a szárazföldek és pláne az óceánok hatalmas 
területei lakatlanok, így nem túl nagy az esély, hogy valakit 
fejbe találjon az űrszemét. Csakhogy egyre több anyag kerül 
Föld körüli pályára. Tavaly 111 sikeres felbocsátás történt, 
szemben az egy évtizeddel korábbi 66-tal, és újabban több az 
olyan rakéta, amely nem egy, hanem több űreszközt szállít a 
magasba. A műholdakat és társaikat – leszámítva persze az em-
bereket szállító űrhajókat – általában úgy tervezik, hogy felada-
taik végeztével lezuhanjanak, mert különben irányítás nélkül 
imbolyogva összeütközhetnének a még működő társaikkal. 

Hogy a zuhanás végeztével az épségben maradó darabok meny-
nyire veszélyeztetnek emberéletet, az nagyjából megbecsül-
hető. Ezzel foglalkozik például a német Hyperschall Technologie 
Göttingen vállalat. Egy szakvélemény ára 50 ezer euró körül 
van. Ha kiderül, hogy a haláleset vagy sérülés kockázata na-
gyobb mint 1:10 000, akkor át kell tervezni az űreszközt, illetve 
a visszahozatalát. 

 

Az óceáni elérhetetlenség pólusa, azaz a Nemo-pont © Wikipé-
dia (közkincs) 
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A balesetmegelőzés egyik bevált módszere az irányított vissza-
térés. Ilyenkor a műholdat úgy vezérlik, hogy a Csendes-óceán 
déli lakatlan övezetébe érkezzen. Az űrtemető az óceáni elér-
hetetlenség pólusa – vagyis a szárazföldektől legtávolabbi ten-
geri pont, másik nevén a Nemo-pont – környékén van, nagyjá-
ból félúton Új-Zéland és Chile között. A Föld leglakatlanabb ré-
szeinek egyike ez, még a hajók és repülők is elkerülik, de ha 
mégis arra tartanának, értesítik őket a veszélyről. 

Az ilyen leszállás azonban meglehetősen ritka, mert kevés űrhi-
vatal vállalja a 20 millió euróra becsülhető többletköltséget, 
ami abból adódik, hogy több üzemanyagra, erősebb hajtóműre, 
és a feladat végrehajtásához földi irányításra van szükség. Ol-
csóbb a félig irányított visszatérés, amely kevésbé pontosan cé-
lozza meg a lakatlan területet, de elég hozzá a maradék üzem-
anyag vagy egy különleges vitorla. De még erre is kevesen vál-
lalkoznak, mert vagy a küldetést kell lerövidíteni (hogy marad-
jon üzemanyag) vagy a vitorla jelent többletsúlyt. Végső soron 
az űrjárművek nagy többsége véletlenszerűen zuhan a 
Földre. Folynak tehát a kutatások, hogy a zuhanó tárgyak vagy 
ne is érjenek földet, hanem menet közben teljesen elégjenek, 
vagy legalábbis kevés bajt okozzanak, amikor becsapódnak. A 
táblás csoki egyszerű konstrukciójára emlékeztető megoldás 
lenne, hogy az űreszközbe könnyen eltörő részeket terveznek, 
így a szerkezet hamar szétesik, a kisebb darabok pedig jobban 

elégnek. Ebbe az irányba mutat egy európai vállalkozás, az OHB 
Systems ötlete is: emlékező ötvözetből gyártanák a csavarokat, 
szegecseket, így hő hatására a kötőelemek más formát venné-
nek fel és elengednék, amit addig a helyén tartottak. Hasonló-
képpen, a francia–olasz Thales Alenia Space hő hatására szét-
eső illesztésekkel kísérletezik. Ugyanott próbálkoznak azzal, 
hogy titán és acél helyett a könnyebben elpárolgó alumínium-
ból vagy grafitos műgyantából készítsék az alkatrészeket. 

Ami mégis földet ér, azt pedig érdemes úgy preparálni, hogy ne 
sörétként szóródjon szét, hanem egyetlen lövedékként csapód-
jon be, csökkentve a találat valószínűségét. Az OHB Systems 
szerint erős kábelekkel kellene egymáshoz erősíteni a széteső 
alkatrészeket. A Thales Alenia megfelelő borításba építené a 
most még szétszóródó darabokat. 

Ami a kockázat becslését illeti, immár feledésbe merült, miért 
éppen 1:10 000-nél vonták meg a határt – írja a The Economist. 
Mindenesetre ehhez a számhoz tartják magukat a NASA ameri-
kai űrhivatalnál, és sok más országban is. Ha azt vesszük, hogy 
a Földnek most 7 és fél milliárd lakója van, akkor rendkívül cse-
kély – lezuhanó műholdanként egy a 75 trillióhoz – bárkinek az 
esélye arra, hogy eltalálja valami űrszemét. Az említett kísérle-
tezés jelzi, hogy az űrkutatás felelőseinek érdekükben állhat 
csökkenteni még ezt a kis kockázatot is. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spacecraft_cemetery
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Nem biztos, hogy becsapódás esetén mindenkinek olyan sze-
rencséje lenne, mint az ausztrál Stan Thorntonnak. 1979-ben, 
miután az amerikai földi irányítók az Indiai-Óceán és Nyugat-
Ausztrália térségét célozták meg a kiszolgált Skylab űrállomás-
sal, Esperance városában az akkor 17 éves Stan a házuk tetején 
bukkant rá egy roncsdarabra. Egy amerikai napilapnak sokat ért 
az exkluzív sztori – a földet érés nagy médiaesemény volt –, 
a San Francisco Examiner tízezer dollárt ígért annak, aki először 
jelentkezik egy Skylab-darabbal, és valóban meg is vásárolta a 
becses tárgyat. 

Egész jól jönne most egy aszteroida 
ORIGO 2019.09.30.  

Nagyjából 466 millió éve, bőven a dinoszauruszok kora előtt a 
Föld eljegesedett. A globális lehűlést egy űrbéli aszteroidaüt-
közésből származó por okozhatta – állítja egy friss kutatás, fel-
vetve azt is: mi lenne, ha a mostani felmelegedést ennek min-
tájára próbálnánk ellensúlyozni. 

A csaknem félmilliárd éve beköszöntött jégkorszak alatt a sarki 
tengerek jégpáncélba burkolóztak, és a bolygószerte lehűlő 
klíma óriási lendületet adott az új, hűvösebbhez alkalmazko-
dott fajok evolúciójának. Hogy mitől jegesedett el a Föld mint-
egy 466 millió évvel ezelőtt, azt mindeddig csak találgatni lehe-
tett. Most a Science Advances című folyóiratban egy 

nemzetközi kutatócsapat azt állítja, hogy a lehűlést az az extra 
mennyiségű por okozta, amely egy a mélyűrben lezajlott gigan-
tikus léptékű aszteroidaütközés nyomán került a Föld légkö-
rébe. 

A kozmikus por hűtő hatása 

Földünkre folyamatosan érkezik a por az űrből; főleg aszteroi-
dák és üstökösök lemorzsolódó darabjai érnek el így minket. 
Azonban normális körülmények között ez az űrpor elhanyagol-
ható mennyiségű a légkörbe földi forrásokból érkező porhoz 
képest, amely főleg vulkáni hamuból, sivatagi homokból és ten-
geri sószemcsékből adódik össze. De amikor 466 millió éve egy 
150 kilométer átmérőjű aszteroida zúzódott szét valahol a Mars 
és a Jupiter pályája között, a szokásosnál lényegesen nagyobb 
mennyiségű por töltötte meg a Naprendszert. „Bolygónk álta-
lában évente 40 ezer tonnányi földön kívüli anyagot gyűjt össze 
– vázolta Philipp Heck, a chicagói Field Museum kurátora, a 
Chicagói Egyetem tanára és a cikk egyik szerzője. – Képzeljük el, 
mi történik, ha ezt a mennyiséget ezerszeresére vagy tízezersze-
resére növeljük." Vizuálisabbak kedvéért: míg egy átlagos év-
ben ezer kamion rakományának megfelelő mennyiségű űrpor 
ér el minket, az aszteroidaütközés utáni évmilliókban tízmillió 
rakomány érkezett évente.  

https://www.wired.com/2001/03/the-day-the-skylab-fell/
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Azt feltételezzük, hogy a legalább kétmillió éven keresztül a 
Földre szálló extra mennyiségű bolygóközi por fontos szerepet 
játszott a klíma megváltozásában, jelentősen hozzájárulva a le-
hűléshez" – fogalmazott Heck. 

 

FORRÁS: NEWS NATION 

„Eredményeink első alkalommal mutatnak rá arra, hogy az űr-
ből érkező por időről időre drámai mértékben lehűthette a Föl-
det – erősíti meg a cikket jegyző Birger Schmitz, a svéd Lund 
Egyetem és a Field Museum munkatársa. – Elemzésünk az ed-
diginél részletesebb, megfigyeléseken alapuló adatokkal segíti 
e folyamat megértését, és használható a modellszimulációk jós-
latainak ellenőrzésére." 

A kutatás 

A tudósok felkutatták az űrpor nyomait a 466 millió éve kelet-
kezett kőzetekben, és összehasonlították ezt az anyagot az Ant-
arktisz mikrometeoritjaival. „Az egykori tengerfeneket alkotó 
üledékes kőzetekben tanulmányoztuk a földön kívüli anyagot, 
vagyis a meteoritokat és mikrometeoritokat – ismerteti Heck. – 
Az alapkőzetből kivontuk a földön kívüli eredetű összetevőket, 
hogy megtudjuk, pontosan miből állnak, és honnan jöttek."  

A földön kívülről származó anyag – a mélyűrből jött apró mete-
oritok és porszemcsék – kivonásához az ősi kőzetet savval ke-
zelték, hogy feloldják a beágyazó közeget. A savas oldás érin-
tetlenül hagyja az űrport, mely így hozzáférhetővé válik a vegyi 
elemzés számára. A csoport a valahai tengerfenék elemzésekor 
olyan elemek és izotópok – különböző atommódosulatok – 
után kutatott, amelyek a földi kőzetekben ritkán fordulnak elő, 
így árulkodnak az őket tartalmazó anyag földön kívüli eredeté-
ről. A héliumatomok például rendszerint két protonból, két ne-
utronból és két elektronból állnak, de egyesek, amelyeket a 
Nap bocsát ki az űrbe, egy neutronnal kevesebbet tartalmaz-
nak. E speciális héliumizotópok és az aszteroidákra jellemző rit-
kafémek együtt minden kétséget kizáróan bizonyítják egy 
anyagszemcse űri eredetét. 



Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 10. szám 

27. oldal 

 

FORRÁS: BULL53Y3 

Azt korábbi kutatások már kimutatták, hogy a Föld ez idő tájt 
jégkorszakon esett át. A Föld óceánjainak folyékony vízmennyi-
sége befolyásolja a tengerfenéki kőzetek kialakulásának mi-
kéntjét, és az ebből az időszakból származó kőzetek sekélyebb 
óceánokról árulkodnak, ami arra utal, hogy a globális víztarta-
lék egy része gleccserek és tengeri jégpáncél formájában esett 
csapdába. Schmitz és munkatársai elsőként hívták fel a figyel-
met arra, hogy ez az eljegesedés épp egybeesett a légkörben 
megjelenő extra mennyiségű porral. „Az időzítés épp tökéle-
tes" – állítja a vezető kutató. A légkörben felhalmozódott por 
magyarázatot ad a jégkorszakra, hiszen a napsugárzást meg-
szűrő porszemcsék értelemszerűen globális lehűlést idéztek 
elő. 

 

Egy széttöredező aszteroida művészi illusztrációja FORRÁS: 
NASA/JPL-CALTECH 

Virágzott az evolúció a lehűlés hatására 

Mivel a por apránként, kétmillió év leforgása alatt halmozódott 
fel a légkörben, a lehűlés elég fokozatos volt ahhoz, hogy az élő-
világ alkalmazkodjék a változáshoz. Sőt, mintha a hűsebb klímá-
ban kivirágzott volna az evolúció: fajok sokasága jelent meg, 
hogy betöltse az újonnan keletkező ökológiai fülkéket. Heck 
hozzátette: noha ez az elnyújtott lehűlés kedvezett a földi élet-
nek, egy gyorsan bekövetkező klímaváltozás katasztrofális ha-
tású lehet. „Az általunk tanulmányozott globális lehűlés több 
millió éves időskálán zajlott, ezért nagyon különbözik attól a 
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klímaváltozástól, amit a 65 millió évvel ezelőtti meteoritbecsa-
pódás idézett elő, és ami kiirtotta a dinoszauruszokat, de külön-
bözik a ma folyó globális felmelegedéstől is. Ez a lehűlés olyan 
volt, mint egy óvatos terelgetés. Nem volt olyan stresszes."  

Csábító lehet a gondolat, hogy a mai globális felmelegedést a 
466 millió évvel ezelőtti kozmikus poreső valamiféle újrajátszá-
sával próbáljuk meg ellensúlyozni. Heck azonban óvatosságra 
int: „Az efféle bolygómérnöki elképzeléseket kritikusan és nagy 
óvatossággal kell értékelni, mert ha valami balul üt ki, akár na-
gyobb bajt is okozhatunk, mint amit orvosolni akartunk." 
Ugyanakkor a kutató is egyetért azzal, hogy ha nem is okvetle-
nül ez a megoldás a klímaváltozásra, jó ötlet lehet ezen a nyo-
mon elindulni a gondolkodással. Tagadhatatlan, hogy egy glo-
bális felmelegedés közepén vagyunk, és törnünk kell a fejünket, 
hogyan előzhetjük meg, vagy legalább tompíthatjuk annak ka-
tasztrofális következményeit. Ebben a helyzetben mindenfajta 
észszerű ötletet mérlegelnünk kell." 

Rövid hírek, érdekességek 

Száz éven belül megoldható az élelmiszer-ön-
ellátás a Marson 
ORIGO 2019.09.26.  

Száz éven belül elérhető az élelmiszer-önellátás a Marson - ál-
lítják amerikai kutatók egy provokatív új tanulmányban, 
amelyben azt vizsgálták, milyen technológiai stratégiák és for-
rások szükségesek, hogy egy egymillió fős populáció a vörös 
bolygón minimálisan el tudja látni magát élelemmel. 

A New Space: The Journal of Space Entrepreneurship and Inno-
vation című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányuk-
ban a kutatók modellezték a népességnövekedést, az emberek 
kalóriaszükségletét, a földhasználatot, megbecsülték a külön-
böző lehetséges élelmiszerforrásokat. 

Modellezték azt is, hogy a Földről biztosított élelmiszerekről 
miként, mennyi idő alatt lehet átállni a vörös bolygón helyben 
termelt élelmiszerekre. 

Az Egymillió embert élelmezni a Marson című tanulmányban a 
vörös bolygón élő emberek étrendjéhez egy olyan modellt vet-
tek alapul, amely növényekre, rovarokra és sejtkultúrákból elő-
állított agrártermékekre - "tiszta" húsra és halra, algára, tyúk-
mentes tojásra és tehénmentes tejre - épül. 

Kevin Cannon és Daniel Britt, a Közép-Floridai Egyetem kutatói 
számításba vették az élelmiszertermeléshez szükséges energia, 
víz és más rendszerek nagyságát is. 

Az emberek túléléséhez szükséges minimális kalória- és táplá-
lékmennyiség biztosítása bármely holdon vagy bolygón lévő 
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település esetében nélkülözhetetlen tevékenység. Ezen felül 
azonban minden más kereskedelmi tevékenység lehetne"- 
idézte a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportál Ken 
Davidiant, a New Space folyóirat főszerkesztőjét, aki a kereske-
delmi célú űrszállítmányozás területén dolgozik több mint 30 
éve. 

Szökőárral juthatott el egy halálos trópusi 
gomba Észak-Amerikába 
JOÓB SÁNDOR 2019.10.02. index.hu 

Az 1964-es alaszkai földrengést kísérő szökőárakkal érkezett 
Észak-Amerika nyugati partjaihoz egy halálos trópusi gomba, 
amely aztán meg is vetette a lábát a területen, írja az MTI a BBC 
beszámolója alapján, amely az mBio című folyóiratban publikált 
tanulmányt ismertet. A Cryptococcus gattii elnevezésű gomba 
több mint 300 embert fertőzött meg azóta, hogy 1999-ben az 
első esetet regisztrálták a térségben. A tüdőgyulladáshoz ha-
sonló betegség a fertőzöttek nagyjából 10 százalékánál volt ha-
lálos kimenetelű. 

A Cryptococcus gattii elsősorban a melegebb régiókban, így 
Ausztráliában, Pápua Új-Guineában, Európa egyes részein, Afri-
kában és Brazíliában fordul elő. A kutatók eddig úgy gondolták, 

hogy a gomba a hajók ballaszttartályaiban jut el a világ külön-
böző részeire. 

A Washington állam és a kanadai Brit Columbia tartomány part-
jainál talált gomba molekuláris kora egybeesik a dél-amerikai 
kikötők hajóforgalmának beindulásával, ami a Panama-csa-
torna 1914-es megnyitása után lendült fel igazán. 

A Cryptococcus gattii azonban akkor keltette fel komolyan a ku-
tatók érdeklődését, amikor az első emberi megbetegedések je-
lentkeztek 1999-ben. A szakemberek nem értették, hogy az 
emberek hogyan betegedtek meg. A fertőzés kialakulásához 
ugyanis normális esetben arra van szükség, hogy az ember be-
lélegezze a gomba levegőben terjedő spóráit, a kórokozó így 
tud megtelepedni a tüdőben. 

Az mBióban publikált tanulmány szerzői most egy új elmélettel 
álltak elő arról, hogy a Cryptococcus gattii miként vált széles 
körben elterjedté az Egyesült Államok északnyugati és Kanada 
délnyugati partvonalához közeli erdőkben. 

https://index.hu/szerzo/joob_sandor
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Cryptococcus gattii Fotó: Wikipedia 

A szakemberek szerint az Alaszkát 1964-ben megrázó 9,2-es 
erősségű földrengés kulcsszerepet játszott a folyamatban. Az 
északi félteke egyik legnagyobb földmozgásaként számon tar-
tott rengés nyomán szökőárak alakultak ki a régió partvonala 
mentén, érintve a Vancouver-szigetet, valamint Washington és 
Oregon államokat is. 

A VÍZ A SZÁRAZFÖLDRE HORDTA A GOMBÁT, AMELY MEGVE-
TETTE A LÁBÁT A TALAJBAN ÉS A FÁKON, MAJD OLYAN BIO-
LÓGIAI ÉS FIZIKAI HATÁSOK ÉRTÉK, AMELYEK NÖVELTÉK FER-
TŐZŐ EREJÉT. 

"Úgy véljük, hogy a tengervízben töltött idő alatt a C. gattii el-
veszthette az embert megfertőző képességének nagy részét" - 
mondta Arturo Casadevall, a Johns Hopkins Egyetem munka-
társa. Amikor azonban kikerült a szárazföldre, az amőbák és a 

talajban élő egyéb organizmusok behatására három évtized 
alatt olyan új variánsai jöttek létre, amelyek jóval fertőzőbbek 
az állatokra és emberekre nézve egyaránt". 

A szakemberek szerint a szökőárak vizéről régóta tudni, hogy 
veszélyes gombatörzseket hordozhatnak, amit a túlélőknél ki-
mutatott bőr- és tüdőfertőzések is alátámasztanak. Könnyen le-
het, hogy a következő években újabb fertőzések ütik fel a fejü-
ket az olyan földrengések okozta nagy erejű szökőárak nyomán, 
mint amelyek Indonéziát és Japánt sújtották az elmúlt évek-
ben. 

Mikroműanyagok milliárdjai áznak ki a teafil-
terekből 
mfor.hu 2019. SZEPTEMBER 27. 

Egy friss kutatás szerint potenciálisan még annál is sokkal több 
plasztikrészecskét fogyasztunk, mint amit eddig becsültünk. A 
problémás filterek a piramis formájú, megerősített anyagúak, 
melyekbe jellemzően a drágább töltetek kerülnek. 

Egyetlen teafilterből is mikroműanyag-részecskék milliárdjai ol-
dódhatnak ki, mutatta ki egy friss tanulmány, melyről a Guar-
dian jelentetett meg összefoglalót. 

A kanadai McGill University kutatói piramis alakú filtereket 
teszteltek, melyekbe jellemzően a magasabb minőségű tea- és 

https://index.hu/kulfold/2018/12/26/legalabb_430_halottja_van_az_indoneziai_cunaminak/
https://index.hu/kulfold/2011/03/12/nuklearis_veszhelyzetet_okozott_a_japan_foldrenges/
https://www.theguardian.com/food/2019/sep/27/milk-sugar-microplastics-some-tea-bags-found-to-shed-billions-of-particles
https://www.theguardian.com/food/2019/sep/27/milk-sugar-microplastics-some-tea-bags-found-to-shed-billions-of-particles
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egyéb töltetek kerülnek. A gyártók ezeket a kis zsákokat jellem-
zően selyemzsákként írják le, de ami belőlük kiázik, az ugyanaz, 
mint ami a PET-palackok faláról válik le. 

 

 A piramisfilterek a problémásak. (Illusztráció, Depositphotos) 

A kutatók négy különböző féle, a montreáli boltokban általáno-
san kapható teafiltert vizsgáltak meg. A filtereket felvágták, 
majd megtisztították, végül öt percre 95 Celsius fokos vízbe áz-
tatták. A vizet ezután megvizsgálták mikroszkóppal, és riasztó 
felfedezésre jutottak. 

Amikor forráspont közeli vízbe merítik ezeket a filtereket, kö-
rülbelül 11,6 milliárd mikroplasztik-részecske oldódik ki belő-
lük, és még 3,1 milliárd ennél is kisebb, nanoplasztik ré-
szecske. 

Ezzel a friss fejleménnyel felül is kell írnunk azt a néhány hónap-
pal ezelőtt közzétett, és már önmagában is elég rosszul hangzó 

becslést, mely szerint évente átlagosan 50 ezer részecskét 
eszünk meg, és még egyszer ugyanennyit lélegzünk be. Ha egy 
év során akár csak egyetlen bögre piramisfilteres teát meg-
iszunk, már akkor sokszorosan túlütjük a korábban becsült 
mennyiséget. 

A mikroplasztik-kutatás az utóbbi néhány évben pörgött fel, az-
óta megtudtuk, hogy szó szerint az egész világ csurig telítődött 
a műanyagrészecskékkel. Van belőlük bőven a Mariana-árok-
ban, magashegyi környezetben, folyókban - igen, a magyaror-
szági folyókban is - , állatokban, emberben, mindenütt. A kana-
dai kutatók most kicsiben megvizsgálták, milyen hatással lehet 
az elfogyasztott műanyag az élő szervezetre. Vízibolhákat tet-
tek a kiáztatott teafilterek vizébe, és azt találták, hogy a mű-
anyagot fogyasztó bolhák később fejlődési rendellenességeket 
és magatartásbeli változásokat mutattak. 

Hogy az emberre milyen hatással van a mikroplasztik, az még 
nem tiszta. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete augusztusban 
közölt jelentése szerint eddigi ismereteink alapján a vízben levő 
mikroműanyagok nem jelentenek egészségügyi kockázatot, 
azonban a szöveg azt is kihangsúlyozza, hogy idézett ismeretek 
egyelőre erősen korlátozottak, és "sürgősen többet kell tud-
nunk a témáról." 

(Guardian) 

https://mfor.hu/cikkek/makro/legalabb-50-ezer-muanyagreszecsket-eszunk-meg-evente.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/legalabb-50-ezer-muanyagreszecsket-eszunk-meg-evente.html
https://index.hu/techtud/2019/05/13/muanyag-hulladek-merules-mariana-arok-rekord/
https://index.hu/techtud/2019/05/13/muanyag-hulladek-merules-mariana-arok-rekord/
https://mfor.hu/cikkek/makro/muanyagos-eso-esett-a-sziklas-hegysegben.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/mikromuanyagokkal-vannak-tele-a-magyar-folyok.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/mikromuanyagokkal-vannak-tele-a-magyar-folyok.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/megse-akkora-gond-hogy-muanyag-van-az-ivovizben.html
https://www.theguardian.com/food/2019/sep/27/milk-sugar-microplastics-some-tea-bags-found-to-shed-billions-of-particles
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Boldog tyúk, jobb tojás? Mi ez az újabb tojás-
hiszti? 
 Székely Sarolta 2019. SZEPTEMBER 30.  

A tojástermelők aggódnak, némely áruházlánc pedig kö-
vetné a nyugati egységek példáját és fokozatosan kiszorítaná 
kínálatukból a ketreces tartásból származó tojásokat. De jobb 
tojást kapunk-e, ha boldog a madár? A ketrecekben tényleg 
boldogtalanok a tyúkok? Szubjektív. 

"Páros lábban szállnak az áruházláncok a tojástermelésbe a 
gazdák szerint" - ezzel a felütéssel számoltunk be a napokban a 
tojáspiacon kialakult legújabb fejleményekről. Történt ugyanis, 
hogy a Tojásszövetség valós fenyegetést észlel a Magyarorszá-
gon működő áruházláncok felől. Egyrészt problémaként vetet-
ték fel az üzletláncok árazási, pontosabban akciózási gyakorla-
tát, másrészt - ami talán némiképp nagyobb gondot jelenthet a 
hazai termelők számára -, hogy többen is jelezték, a jövőben 
kiszorítanák a ketreces tartásból származó tojásokat a polcaik-
ról. 

A szövetség szerint ezt részben az anyacégek nyomására teszik 
meg, Németországban és az Egyesült Királyságban ugyanis az 
alternatív technológiák sokkal elterjedtebbek a tojástermelés-
ben. Azonban nemcsak, hogy elterjedtebbek, de a termelés 

nagyobb részben az olyan tartástechnológiákra támaszkodik, 
mint az istállós, a mélyalmos, a szabad- vagy a biotartás. 

Magyarországon és Európa nagyobb részén azonban továbbra 
is a ketreces tartás dívik, melyre 2012-től szigorúbb európai 
uniós irányelvek vonatkoznak. A hagyományos ketreceket 
olyanra kellett cserélni, melyek nagyobb mozgásteret, karom-
koptató felületet, tojófészket, ülőrúdat és porfürdőzési lehető-
séget biztosítanak az állatok számára. A szigorodó előírásoknak 
való megfelelés miatt a legkisebb termelők, akik nem tudtak 
beruházni, kiestek a termelői körből, de drasztikus következ-
mények ezt leszámítva nem voltak. 

 

Most azonban drasztikusan megreccsenhet a hazai termelés, 
ha az üzletláncok kitartanak a ketreces tartásból származó to-
jás kitiltása mellett. Ez még a nagyobb gazdaságoknak is 

https://mfor.hu/cikkek/szerzo/szekely-sarolta.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/paros-labbal-szallnak-az-aruhazak-a-tojastermelesbe-a-gazdak-szerint.html
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keresztbe tehet, hiszen egy technológiaváltás nemcsak annyi-
ból áll, hogy felszámolom a ketreceket és kiengedem a me-
zőre a tyúkokat kapirgálni. A teljes folyamatot komplett le kell 
cserélni a nevelőtechnológiától kezdve a kapcsolódó infrastruk-
túráig. Egyrészt az alternatív tartásmódoknak is megvannak a 
saját maguk szigorú előírásai, melynek meg kell felelni, más-
részt a feltételek sem biztos, hogy minden termelő esetében 
adottak - elég ha csak a szükséges területigényre gondolunk. A 
váltás költségvonzata pedig csak a jéghegy csúcsa, hiszen az al-
ternatív tartásmódra történő átállás nem egyszeri kiadást je-
lent, hanem a következő évek költségvetéseit is nagyban befo-
lyásolja. Egyszerűen megfogalmazva minél állatbarátabb és "bi-
obb" a tartásmód, annál nagyobb az egy tojásra jutó önköltség. 
A magasabb önköltség optimális esetben magasabb felvásárlási 
árat, majd pedig magasabb kiskereskedelmi árat eredményez - 
a végén pedig ott a nagy kérdés: lesz-e aki ezt idehaza ki fogja 
fizetni? 

Noha Nyugat-Európa egy-egy országában kifejezetten nagy 
arányban keresik a vásárlók a biotartásból származó tojásokat 
annak magasabb ára ellenére is, a magyar boltokban jellem-
zően inkább az olcsóbb termékek kerülnek a vásárlók kosara-
iba. Idehaza a vásárlók kevésbé tudatosabbak és talán sokkal 
inkább árérzékenyek, mint külföldön. Legalábbis a pénztárcá-
ból kivett összeg nagysága sokkal többet nyom a latba, mint az 

állatjóléti kérdések. Főleg, hogy minden bizonnyal az állatvédő-
kön és a húsmentes táplálkozást mellett hitet tevőkön kívül 
nem valószínű, hogy sokan belegondolnak, milyen körülmé-
nyek közül kerül a polcokra az állattenyésztésből származó ter-
mék. 

Általánosan elterjedt és könnyen interpretálható vélemény, 
amit rendre felhoznak az alternatív tartásmódok mellett, hogy 
boldog állat jobb termékminőséget eredményezhet. Ugyan bi-
zonyos esetekben ennek még lehet is létjogosultsága, főleg a 
húsfélék esetén - stresszes környezetben egymásban is kárt te-
hetnek az állatok, megváltozik az étkezési szokása, ami a fejlő-
désre, húsminőségre már hatással lehet -, a tojásnál azonban 
ez már kevésbé érződik. A tojás minőségére a tartástechnoló-
gia nincs érdemi befolyással, arra sokkal inkább a takarmá-
nyozás, a tápok minősége és megfelelő összeállítása 
hat. Ugyanúgy az is tévhit, hogy a sárgább sárgájú tojás jobb 
minőséget jelent, mint a fakóbb, esetleg zöldesebb. Ebben a 
kérdésben is teljesen lényegtelen, hogy szabadon kapirgál az a 
tyúk, vagy egy ketrecben termel. Ha sok kukoricát eszik, akkor 
halványabb sárga lesz a tojás sárgája, ha sok répát, akkor mély-
sárga, ha pedig sok füvet vesz magához, akkor enyhén zöldes 
árnyalatot is lehet látni a feltörés után. 

Sőt, a biotartás sem eredményez garantáltan jobb termékmi-
nőséget. Ha ugyanis ilyen technológia mellett silányabb 
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takarmányt etetnek a tyúkokkal, akkor azt tojás tápanyag-ösz-
szetétele sínyli meg, hiába a bio-környezet. 

A tartástechnológia és termékminőség összefüggésében a ter-
melők rendre azt hozzák fel érvként, hogy ha annyira rossz 
lenne a környezet az állatoknak, egyáltalán nem is tojnának to-
jást, így egyáltalán nem lenne célszerű ezt a tartásmódot alkal-
mazni. Abból kifolyólag, hogy a tojástermelés legfőbb mércéje 
a megtermelt tojások száma, így magától értetődő, hogy stresz-
szes körülmények között visszaesne a tojók termelése, erre 
kényszeríteni őket nem lehet. 

És azért tisztában kell lenni azza is, hogy a magyar és nyugat-
európai termelők zöme nem véletlenül választotta a ketreces 
tartásmódot: az ugyanis a legalacsonyabb költségigényű, leg-
gyorsabban megtérülő beruházás, a leghatékonyabb termelést 
biztosítja, és a tömegtermelés szempontjából a legoptimáli-
sabb. Az állatoknak alacsonyabb a takarmányigénye, akárcsak a 
technológia élőmunka-igénye is, itt akár 30 ezer tyúkra is elég 
egyetlen ember, míg alternatív tartásmódok esetében egy dol-
gozó legfeljebb 10 ezer tyúkról tud "gondoskodni". 

Nyilván minden joggal lehet azon merengeni, hogy mitől érez-
nénk jobban magunkat, ha egy, a nap 24 órájában, a hét min-
den napján és gyakorlatilag egész életében ketrecbe zárt tyúk 
tojását esszük-e reggelire, vagy egy szabadon kapirgáló 

tyúkét. A kérdés azonban annyira összetett, hogy nem lehet 
ennyire leegyszerűsíteni a választ. Lehet, hogy egyes országok-
ban már tudatosak annyira a vásárlók, hogy inkább a biotartás-
ból származó tojást veszik meg, de a hazai társadalomról ez 
nem mondható el. Az anyagi kérdéseken túlmenően nem sza-
bad elfeledkezni az állategészségügyi szempontokról sem: el 
kell ismerni, a ketreces tartáskörülmények között sokkal jobban 
kontrollálhatók az esetleges megbetegedések, fertőzések, 
könnyebben lehet kezelni és gyorsabban lehet lereagálni egy-
egy betegség felbukkanását, míg például szabadtartás esetén 
az állatok rendkívüli módon kitettek a madárinfluenzának, mely 
akár az egész tojóállományt is veszélybe sodorhatja. Az egész-
ségügyi kérdések mellett a higiéniai szempontokról is érdemes 
szólni. Ketreces tartásnál ugyanis a tojás egyből kikerül a tojó-
fészekből, kevésbé szennyeződik, kevesebb a kárbeveszett 
mennyiség is. 

Összességében a teljes tiltás joggal nevezhető irreális elkép-
zelésnek, ráadásul az egész ágazatra nézve súlyos következ-
ményekkel járhat. Az vitán felül áll, hogy a tartástechnológiák 
arányain lehetne változtatni, és csökkenteni lehetne a ketre-
ces tartás jelenlegi 80 százaléknál is nagyobb részesedésén. 
De ennek eszköze nem lehet a tiltás, hiszen erre sem az ága-
zat, sem a termelők, sem pedig a fogyasztók és pénztárcájuk 
nincs felkészülve. 
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Új csokit fejlesztettek ki, mely gyártása 70 szá-
zalékkal kevesebb a hulladékot termel 
mfor.hu 2019. SZEPTEMBER 30. 11:08 

A WholeFruit csokoládégyártó módszer nem csak a kakaóba-
bot, de az egész kakaógyümölcsöt hasznosítja. A Mondelez a 
héten már be is mutatja az ezzel az eljárással készült, új ter-
mékeit az USA-ban. 

Új csokoládégyártó eljárással rukkolt elő a svájci Barry Calle-
baut cég, mely az egész kakaógyümölcsöt hasznosítja, és ezáltal 
nagyban csökkenti a megtermelt hulladékot a hagyományos 
csokigyártással szemben. A WholeFruit-nak keresztelt új cso-
kitípus ezen a héten az USA-ban már be is mutatkozik. 

A hagyományos csokoládégyártás során a kakaógyümölcsből 
csak a kakaóbabot hasznosítják, a többi részt kidobják. A gyü-
mölcs nagyjából 70 százaléka végzi így a kukában, pedig ezek a 
hulladéknak ítélt részek is hasznosíthatók. A svájci cég állítása 
szerint az új eljárással a gyümölcs 100 százalékát dolgozza fel. 

Az új csokifajta ízét a gyártó gyümölcsösebbnek ígéri. A koráb-
ban kidobott gyümölcshéjat, gyümölcshúst, gyümölcslét a köz-
leményük szerint a csoki mellett italok, smoothiek, desszertek 
és péksütemények magas minőségű összetevőjeként lehet 
hasznosítani. 

A WholeFruit csoki több szempontból is beletalál a korszel-
lembe: egyrészt a csokoládé dráguló világpiaci ára is afelé hajtja 
az ipart, hogy minél több hasznot sajtoljon ki a felvásárolt gyü-
mölcsből, másrészt a vásárlók körében is megnövekedett a ter-
mészetesebb összetevőkből készült csemegék és a hulladékter-
melés visszaszorítása iránti igény is. Az új csoki jó pozícióban 
van ahhoz, hogy mindhárom kapuba bevágja a ziccert. 

Hogy ez a gyakorlatban is sikerül-e, az hamarosan kiderül. A 
Barry Callebaut a csokiipar legnagyobbjainak szállít be, part-
nere a Nestlének, a Hersheynek, az Unilevernek és a Mondelez-
nek is. Utóbbi csokimammut még a héten piacra is dobja a 
WholeFruit eljárással készült csokoládéit a CaPao brand alatt. 
Az új csoki európai bevezetése is tervben van, de egyelőre a re-
gulátorok rábólintására vár. 

Emlékezetes, hogy idén nyáron a Nestlé előrukkolt saját csoki-
ipari újításával. Az ő saját eljárásuk során is a hulladékot csök-
kentették: hozzáadott cukor nélkül kezdtek el csokit gyártani 
úgy, hogy a kakaógyümölcs kakaóbabokat körbevevő, fehér 
színű, kocsonyás és édes részét porították, és azt adták a csoki-
hoz külsős cukor helyett. 

(Guardian) 

https://mfor.hu/cikkek/vallalatok/a-nestle-feltalalta-hogyan-lehet-hozzaadott-cukor-nelkul-edes-csokit-gyartani.html
https://mfor.hu/cikkek/vallalatok/a-nestle-feltalalta-hogyan-lehet-hozzaadott-cukor-nelkul-edes-csokit-gyartani.html
https://www.theguardian.com/business/2019/sep/30/wholefruit-chocolate-barry-callebaut
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Homo calidus (A globális felmelegedés kor-
szakának új embere) 
Szegőfi Ákos nepszava.hu 2019.09.28. 

 

Fotó: NICOLAS ASFOURI / AFP 

Minden két Fahrenheit-fok melegedés az átlaghőmérséklet-
ben 24 000 gyilkosságot és erőszakos támadást jelent: a bűn-
cselekmények ilyen arányú évenkénti növekedésével számol-
nak a klímatudósok az Egyesült Államokban, mikor a várható 
emberi viselkedést a globális felmelegedés összefüggésében 
modellezik. 

 A hőmérséklet és az erőszak közötti összefüggés régóta ismert, 
ám e tudáshoz jórészt olyan csoportok vizsgálatával jutottunk, 
akik beleszülettek egy éghajlatba, vagy kénytelenek voltak 

szokatlanul extrém időjárási körülmények között feladatokat 
végrehajtani, nem pedig olyanokéval, akik számára a klíma né-
hány évtizeden belül változott meg véglegesen. 

Szaunában sakkozni 

A globális felmelegedéssel járó „makroszintű” változások - az 
óceánok vízszintjének emelkedése vagy az éghajlati övek elto-
lódásai - apokaliptikus felhangjaik miatt széles körben ismer-
tek; bár az sajnos nem mondható, hogy széles körben elfoga-
dottak is lennének. A mikroszintű változásokról már kevesebb 
szó esik, noha az emberi viselkedés és a klímaváltozás nem egy-
oldalú viszony: ahogyan az ember hatással van a Föld éghajla-
tára, úgy az éghajlat is hatással van az emberi viselkedésre. Az 
extrém környezet visszahatását az emberre jellemzően egyfajta 
Mad Max-forgatókönyv alapján szokás ábrázolni. Az olyan alap-
vető erőforrások, mint a víz, egyre szűkösebbek, ami nem meg-
lepő módon az erőszakos konfliktusok ugrásszerű növekedésé-
hez vezet. A régi világ intézményrendszere nem képes egy-
szerre etetni és kordában tartani a népességet, így végül mind 
visszazuhanunk egy civilizációnk romjai által tarkított termé-
szeti állapotba, ahol a legnagyobb fenyegetést nem is az aszfal-
tot megolvasztó hőség, hanem a többi ember jelenti. A szíriai 
polgárháború bizonyos szempontból példázza ezt a folyamatot: 
az ország a térség egyik legszilárdabb állama volt egészen ad-
dig, amíg a földek egyszerre kiszáradtak és a népesség 

https://nepszava.hu/szerzo/szegofi-akos/
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feláramlott a városokba politikai változásokat követelve. Nem 
állíthatjuk, hogy a Mad Max-forgatókönyv nincs logikailag tet-
szetősen felvázolva – arról nem is beszélve, hogy milyen veszet-
tül jól mutat a mozivásznon –, de ennél kicsit többet sejtünk 
már a globális felmelegedés következményeiből az emberi vi-
selkedésre, a kockázatvállalásra vagy akár a produktivitásra. 
Merthogy mindegyikre hatással van, ha hirtelen feltekerjük az 
agyunk körül a fűtést. Az emberi információfeldolgozásról en-
nek megértéséhez annyit érdemes tudni, hogy kutatók két No-
bel-díjas tudós, Daniel Kahneman és Amos Tversky nyomán fel-
tételeznek két rendszert, amelyek eltérő sebességgel, eltérő 
mélységben és eltérő költségekkel dolgozzák fel a külvilág ese-
ményeit. A hőség hatására ezen rendszerek egyensúlya és költ-
ségeik megváltoznak. A két rendszer közül az első az automati-
kus, gyorsan meghozott, érzelem és asszociatív alapú intuíciók 
kialakításáért felel. A másik egy lassabb, kritikus gondolkodású, 
analitikus rendszer, aminek ugyanakkor sokkal több energiára 
– hogy konkretizáljuk: cukorra (glükózra) – van szüksége, és 
nagy terhelés alatt viszonylag gyorsan kimerül. Nem véletlenül 
szokás halomra csokoládét zabálni valamilyen memóriát teszt-
elő dolgozat megírása közben, jegyzi meg Kahneman. Ezeknek 
a rendszereknek nem csak a működését, de az információfel-
dolgozásban betöltött egyensúlyát is befolyásolja a változó hő-
mérséklet. Ha valaki próbált már szaunában sakkozni, az 

tudja:  a bábuk mozgatásának szabályaira még emlékszünk, de 
a stratégiai gondolkodásért felelős készségek gyorsan kimerül-
nek, a valaha játszott egyik legrosszabb játékunkat eredmé-
nyezve. Kutatók végeztek még néhány hasonló kísérletet, ered-
ményeik a kognitív teljesítmény (például a tudatos tervezés) és 
a produktivitás hirtelen visszaesése felé mutattak olyan esetek-
ben, mikor a test úgynevezett maghőmérséklete átlépte a 39 
Celsius-fokot. 

Megborult egyensúly 

Belegondolva, nem túl meglepő, hogy a hőmérséklet változása 
különleges hatást gyakorol az emberi agyra és a gondolkodásra. 
Valójában az egyszerű hőségnél rosszabb a helyzet, mert itt 
nem „csak” melegről van szó, hanem egyúttal megszokott kör-
nyezetünk teljes felfordulásáról, azaz az évszakok feleződésé-
ből és a minket körülvevő vegetáció átformálódásából fakadó 
hihetetlen stresszről is. A folyamatos felmelegedés miatt egyre 
inkább támaszkodhatunk majd az egyes, automatikus rend-
szerre, mivel az elemző gondolkodás működtetése egyre nö-
vekvő költségekkel jár. De mégis - merülhet fel a kérdés –, miért 
probléma, ha az intuitív egyes rendszer kerül előtérbe? A vil-
lámgyors benyomásokat és érzelmeket produkáló egyes rend-
szer evolúciósan rendkívül hatékony eszköz. Képes gyorsan 
konklúziókat gyártani, elkülöníti a meglepő eseményeket a nor-
málisaktól, és megpróbálja mindenáron elkerülni, hogy 
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veszteséget szenvedjünk. Az egyes rendszer olyan, akár a festők 
vastag ecsete, amivel széles és gyors mozdulatokkal felviszik a 
vászonra képük alapszíneit, kitöltik a teret és néhány elnagyolt 
kontúrt is megalkotnak vele, míg a kettes rendszer a vékony 
ecset, amivel a festő a részleteken dolgozik a háttér felvázolása 
után. Egy képzeletbeli „kognitív impresszionista” látszólag jog-
gal vethetné fel, hogy az egyszerű benyomások nyomán festett 
képeket éppoly élvezetes nézni, mint a hiperrealistákat. Az 
egyes rendszer azonban amilyen gyors, olyan pontatlan, és ha 
mindez nem lenne elég, úgy tűnik, hiszékeny is (bár ez jelenleg 
vita tárgya). Gyakran kellő mennyiségű információ nélkül ugrik 
hibás végkövetkeztetésre – klasszikus példa a bírósági tárgyalá-
son megjelenő jóképű vádlott, akit puszta kinézete miatt ked-
vező belső tulajdonságokkal is felruházunk anélkül, hogy bármit 
tudnánk róla. Az egyes rendszer hajlamos felületes megfigyelé-
sek és benyomások alapján döntéseket hozni emberekről vagy 
akár társadalmi folyamatokról is. A lényeg, az egyes rendszer (a 
vastag ecset) torzításait a kettes rendszer (vékony ecset) pon-
tosíthatja, ha rendelkezésre állnak erőforrások és motiváció. 
Mivel az erőforrások a környezet felmelegedése miatt korláto-
zottabbak, és mert melegben a saját testünk és viselkedésünk 
szabályozásával is többet kell foglalkozni, így a felülvizsgálat 
problémásabb. Ez azt jelenti, hogy a kettes rendszer több eset-
ben fogja kritika nélkül átvenni az egyes által kreált logikailag 

hibás első benyomásokat, és fog ez alapján döntéseket hozni, 
illetve hiedelmeket kialakítani. A gondolatmeneten tovább ha-
ladva, a globális felmelegedés által fémjelzett jövő embere még 
a mainál is fogékonyabb lehet az érzelmi alapú politikai üzene-
tekre, a marketingátverésekre és az olyan leegyszerűsítésekre, 
mint például az összeesküvés-elméletek. 

A homo calidus 

A változó klíma nem csupán élhetetlenebb környezetet vázol 
fel elárasztott part menti városokkal, elsivatagosodott egykori 
erdőkkel és kiszáradt folyómedrekkel, de egy olyan embert he-
lyez ennek a tájnak a középpontjába, aki türelmetlenebb, több 
cukrot fogyaszt és indulatos. Hajlamos gyors és kockázatos dön-
tések meghozatalára, miközben rosszabbul teljesít logikai fel-
adatokban – ez katasztrofális kombináció. A homo calidus (a 
„calidus” kifejezés latinul egyszerre jelent forróságot és meg-
gondolatlanságot) jobban ragaszkodik az előítéleteihez és érzé-
ketlenebb mások problémáira is – meglepő eredmény, hogy a 
hőmérséklet változása hatással van még arra is, ahogyan az 
igazságosságot érzékeljük. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, 
összességében egy kevésbé „tudatos” emberről beszélünk. Az 
eddigi kísérleti tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a gyorsuló 
felmelegedés növelheti az emberi hibák mennyiségét is. Az ösz-
szefüggésnek az életünk szinte minden területére kiterjedő ha-
tásai lehetnek a veszélyesebbé váló közúti közlekedéstől az 



Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 10. szám 

39. oldal 

orvosi műhibákon át egészen a társadalmi igazságosság érzéke-
lésének megváltozásáig és a közbeszéd totális eldurvulásáig. A 
forrófejű homo calidus és a változó környezet együtt várhatóan 
nem csupán veszélyesebb közéletet, de egy újfajta politikai ka-
raktert is ki fog termelni, amelynek előképe már most körvona-
lazódik: ő a klímapopulista. Ha nagyon odafigyelünk, már lát-
hatjuk is dögevőként a klímakérdés körül ólálkodni. A klímapo-
pulista röviden az a hatalmi játékos, aki igyekszik majd politikai 
hasznot húzni a globális felmelegedés okozta indulatokból, mi-
közben egyáltalán nem lesz érdekelt valódi megoldásokban. 
Hosszútávú klímastratégiából nem lehet azonnal profitálni, 
ezért a nagy elődök nyomdokait követve klímapopulistánk 
könnyen azonosítható bűnbakokat talál majd, és elképesztő 
konspirációelméleti cirkuszt húz fel köréjük. Emlékeztetőül: 
már eddig is tömegek voltak képesek elhinni, hogy zsidó sza-
badkőművesek titokban uralják a világot. Nem kell annyira 
megerőltetni a képzeletünket hogy belássuk, azt is el fogják 
hinni, hogy valaki készakarva (mondjuk galád módon a nemzet 
üdvére törve) változtatta meg az egész Föld klímáját. Míg a 
klasszikus összeesküvés-elméletek egyszerűsítő (ál)magyará-
zattal szolgálnak egy bonyolult világra, a klímakonspiráció elfo-
gadása mögött lesz egy másodlagos motiváció is: a globális fel-
melegedésben való felelősség áthárítása másokra. Vegyük Jair 
Bolsonaro-t, aki az amazonasi erdőtüzek mögött azonnal „civil 

szervezeteket” sejtett, mialatt őt magát az esőerdő irtásában 
érdekelt vállalatok tartják a hatalomban. Ő a klímapopulisták 
korai fáklyahordozója. Még azt is megkockáztatom, hogy a leg-
nagyobb klímapopulisták azok közül fognak kikerülni, akik az 
ember okozta globális felmelegedést leginkább tagadták egé-
szen addig, míg a következményei nem váltak teljesen nyilván-
valóvá. Adott szituációban ezek a figurák szempillantás alatt al-
kalmazkodnak, és új ideológiai mimikriben pompázva kezdik el 
hergelni közösségüket egy tetszőleges bűnbak ellen. Elődjeik-
hez hasonlóan mindent meg fognak tenni, hogy a homo calidus 
torzításait és gyengeségeit kihasználják. Ha rajtuk múlik, a klí-
mapopulisták által épített világot a megismerő elménk kettes 
rendszere veszi majd kezelésbe, és a felületes benyomásokból 
és délibábos összefüggésekből teljes hiedelemrendszert fog 
építeni, egyre távolabb és távolabb sodorva minket a megoldá-
soktól – és egyúttal egymástól is. 

Ketyeg a metánbomba 
ORIGO 2019.09.02.  

Az óceánok mélyén hatalmas mennyiségben lerakódott fa-
gyott metánról, a metán-hidrátról szinte mindenki hallott 
már. Ha máshonnan nem is, Frank Schätzing Raj című izgalmas 
sci-fijéből lehet ismerős. Egyes kutatók szerint megoldhatja a 
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jövő energiagondjait, mások szerint a felmelegedés miatt fel-
szabaduló metán globális katasztrófához vezethet. 

A metán-hidrát szilárd anyag, de instabil elegy, amely alacsony 
hőmérsékleten képződik metánból a tengerek mélyén, a ten-
gervíz keltette nagy nyomás alatt 1000-1500 méteres vízmély-
ségben, 5 °C körüli hőmérsékleten. 

A globális becslések ugyan eltérőek, de az Egyesült Államok 
Energiaügyi Minisztériuma szerint a hidrátokban található me-
tántartalom "hatalmas lehet, esetleg meghaladhatja az összes 
ismert fosszilis üzemanyagok energiamennyiségét". 

 

Fagyott metán-hidrát egy mélytengeri hideg forrásnál
 FORRÁS: NOAA OFFICE OF OCEAN EXPLORATION AND 
RESEARCH 

Ez a fosszilis energiahordozókat kitermelő vállalatoknak jó hír, 
mert ha sikerül megoldani a mélytengeri bányászat problémáit, 
akkor hosszú időre elegendő üzemanyaghoz jutnak. 

A bolygó jövőjéért aggódók azonban nem annyira örülnek e ha-
talmas metánkészletnek. Már napjainkban is úgy becsülik, hogy 
az óceáni aljzatról felszabaduló metán nagyjából 20 százalékát 
teszik ki az üvegházhatású gázoknak. 

Igazi aggodalomra azonban az ad okot, hogy a klímaváltozás ha-
tására egyre jobban melegednek az óceánok. A metán-hidrát 
pedig annál gyorsabban bomlik le és szabadul fel belőle a „ket-
recbe" zárt metán, minél magasabb a hőmérséklet. 

 

Metánbuborékok szállnak fel a bomló metán-hidrátból
 FORRÁS: NOAA OFFICE OF OCEAN EXPLORATION AND 
RESEARCH 
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Bár a kutatók egyre több ismeretet gyűjtenek össze a tenger 
mélyén rejtőző különleges anyagról, azt még megbecsülni se 
tudják, mi lesz, ha az óceánok aljzatán megkötött metán akár 
egyre gyorsulva, akár egyszerre nagy mennyiségben felszaba-
dul. 

„Felébresztettük a metánsárkányt, pedig ezt igazán jobb lett 
volna a ketrecben tartani" – mondja Samantha Joye, a metán-
hidrátokkal foglalkozó egyik kutató. 

Az oxigénhiány miatt kezdődött tömeges ki-
halás az ősóceánban 
ORIGO 2019.09.02.  

Az őskori Szilur földtörténeti korszak végén, körülbelül 420 
millió évvel ezelőtt, egy pusztító, nagy kihalási esemény miatt 
a tengeri fajok mintegy 60 százaléka eltűnt a Föld felszínéről. 
A kutatók szerint a bűnös az oxigénkatasztrófa lehet. Eredmé-
nyeiket a Geology tudományos folyóiratban jelentették meg. 

Az ősóceán minden területéről eltűnő oxigén 

A kutatók évek óta próbálják megérteni a Föld történetének 
egyik legdrámaibb kihalási eseményét. A Floridai Állami Egye-
tem kutatói most megerősítették, hogy a pusztítást ért egy jól 
ismert bűnös a felelős: a gyors és az ősóceán minden területé-
ről eltűnő oxigén.A régóta megoldásra váró „paleoklimatikus 

rejtély" azonban újabb aggodalmakat vet fel az óceánjaink je-
lenlegi állapotával kapcsolatban. 

 

A dinoszauruszoknál egyértelmű a kihalás oka FORRÁS: 
MGA / SCIENCE PHOTO LIBRARY 

Más, híres tömeges kipusztulási eseményektől eltérően – ame-
lyek szorosan összekapcsolhatók más, „apokaliptikus balese-
tekkel", például meteor becsapódással vagy vulkánkitörésekkel 
– eddig nem tudtak magyarázatként hasonló, látványosan rom-
boló okokat felsorakoztatni, ami a szilur-korszakbeli eset mellé. 
Ez az egyike annak a kevés kihalási eseménynek, amely össze-
hasonlítható a jelenleg zajló biológiai sokféleség nagymértékű 
pusztulásával, és értékes adatokkal szolgálhat a jövőbeli éghaj-
lati forgatókönyvekhez– magyarázta Seth Young, a tanulmány 
társszerzője, a Department of Earth, Ocean and Atmospheric 
Science professzora. 
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Úttörő kutatási stratégiát alkalmaztak 

A kutatók azt már régóta tudják, hogy ebben az időszakban a 
Föld egy hosszú, meleg üvegház fázisban volt, és meleg, sekély 
tengerek borították az egyenlítői szárazföldeket. Azt is ismerik, 
hogy a kihalási esemény összefüggésben lehet a Föld szénciklu-
sával, amelynek során hatalmas mennyiségű szerves anyag 
okozott jelentős éghajlati és környezeti változásokat. Ám az 
időzítés nem passzol. 
Addig az nem volt világos, hogy az események időzítése hogyan 
kapcsolható össze az éghajlati zavarokkal, és hogy volt-e köz-
vetlen bizonyíték arra, hogy az elterjedt alacsony oxigéntar-
talmú körülmények okozhatták-e a tömeges kipusztulást– 
mondta Chelsie Bowman, az FSU doktori hallgatója, a tanul-
mány vezetője, aki munkatársaival úttörő kutatási stratégiát al-
kalmazott az eset megoldására. 

 

A tömeges kihalási esemény végére a világtenger üres lett. Kész 
csoda, hogy az élet újra fejlődésnek indult a súlyos katasztrófa 
után FORRÁS: REDDIT 

Fejlett geokémiai módszereket (tallium-izotópot, a mangán-
koncentrációt és a képalkotó izotóp méréseket) alkalmaztak a 
lettországi és a svédországi kulcsfontosságú helyeken, ahol re-
konstruálni tudták az óceán oxigénkatasztrófáját a globális 
szénciklus későbbi változásainak függvényében. 

A csapat új és meglepő eredményei megerősítették a kutatók 
eredeti hipotézisét, miszerint a rekordméretű kipusztulási ese-
ményt az óceán oxigénellátásának visszaesése okozhatta. 

A mérések egyértelmű kapcsolatot mutatott a víz oxigén-
katasztrófája és a kihalás fokozatos jellege között. 

Zavaró kapcsolatot fedeztek fel a mai állapotokkal 

Kutatásaik azt is felfedték, hogy a tömeges kipusztulást valószí-
nűleg részben a szulfidos óceáni körülmények fokozódása is 
okozhatta. A kutatásunk először mutat egyfajta mechanizmust 
a megfigyelt fokozatos kihalási események okairól, amelyek 
először egybeestek az óceán oxigénellátásának csökkenésével, 
amit még ennél is súlyosabb és mérgezőbb óceáni körülmények 
követtek– sorolta Bowman. 
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Az őskori Szilur földtörténeti korszak végén a tengeri fajok 60 
százaléka eltűntFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

A kutatók azonban rámutattak arra is, hogy a világ óceánjaiban 
manapság is egyre csökken az oxigénellátás, ami „zavaró előfu-
tárként" is szolgálhat. 
Talán ez lehet a kezdeti lépés egy újabb tengeri tömegpusztulás 
felé– figyelmeztetett Jeremy Owens, a Department of Earth, 
Ocean and Atmospheric Science professzora. – A távoli múlt 
ökológiai válságaiból még ma is fontos tanulságok vonhatók le. 

Klímavész: ami a hosszú távú gazdasági elő-
rejelzésekből kimarad 
Bart István portfolio.hu 

 

2019. szeptember 30.  

A hosszútávú gazdasági előrejelzések rendszerint nem számol-
nak a klímavész közvetett gazdasági hatásaival és továbbra is 
végtelen fogyasztásbővülésre számítanak. Ez nem csak pontat-
lan, de felelőtlen is, hisz a hosszútávú előrejelzések alakítják a 
jövőre vonatkozó várakozásainkat, és azzal áltatnak, hogy ha az 
éghajlat bajban van is, a fogyasztás azért csak nőhet tovább. 

Képzeld el, hogy egy szép meleg kora-szeptemberi napon épp a 
reggeli kávédat kortyolgatod. A munkahelyedre készülsz, egy 
bankban dolgozol, de a lelki szemeid előtt még a múltheti nya-
ralás képei lebegnek. A kávéhoz rádiót hallgatsz, és azt hallod, 
hogy tudósok megállapították, hogy egy kisebb meteor halad a 
Föld felé, és 2 év múlva pont beletrafál a Földbe, valahol Afri-
kában az Egyenlítő mentén. Nem akkora, hogy elpusztítsa az 
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emberi civilizációt, de egy-egy nagyobb várost eltöröl majd és a 
becsapódás által felvert por évekre elhomályosítja a napot, ami 
hosszú évekre felborítja majd az egész Föld mezőgazdaságát, ez 
pedig ki tudja milyen hatással lesz a gazdaság többi részére, és 
a politikára. A tudósok híradása annyira meggyőző, hogy az 
ENSZ válságtanácskozást hívott össze. 

Ezen a ponton eszedbe jut, hogy a bankban éppen ma fogtok 
dönteni arról, hogy adjatok-e hitelt egy hatalmas új szálloda-
komplexumra. Elvileg ez egy jó beruházás, mert három év 
múlva olimpiát rendeznek Budapesten. De vajon mi legyen 
most, hogy itt van ez a meteor? Kellenek-e majd szállodák a 
meteor után? Vagy inkább próbáljunk meg nem tudomást 
venni róla? Vagy várjuk meg, mit mond a mi kormányunk? 

Valahogy így állunk a klímavésszel is. Jól látszik, hogy rohanunk 
egy nagy, formátlan és részben ismeretlen kihatású veszedelem 
felé, de azt nem igazán tudjuk, hogy a jelenben mi a helyes vá-
lasz erre? Hogyan kezeljük ezt a közeledő veszélyt? Hogyan 
hozzunk gazdasági, befektetési döntéseket? Mi az a Business-
as-Usual (BAU) szcenárió, amivel tervezhetünk? 

 

Ma az általános kiindulópontunk az, hogy minden tovább nö-
vekszik, ahogy eddig is tette. Elég ránézni az ágazati előrejelzé-
sekre. Az egyik előrejelzés szerint a mainál 30%-kal több, kb. 1,8 
Mrd turista lesz 2030-ban, a világ cementfogyasztása 10%-kal 
nagyobb lesz, és 19%-kal több húst eszik majd a világ, mint 
most. Mindehhez 5-10%-kal több olajat fogyasztunk majd a ma-
inál. 
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Amikor ilyen diagramokat látok, mindig egy másik diagramra 
kell gondolnom, mégpedig erre. 

 

Ez a diagram az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 2018-as 
jelentésében látható. Az IPCC görbe nem előrejelzés, hanem azt 
mutatja, hogy hogyan kéne alakulnia a kibocsátásoknak ahhoz, 
hogy esélye maradjon az emberi civilizációnak a fennmara-
dásra. Bal oldalon az üvegházgáz-kibocsátási pályák láthatók, a 
jobboldalon pedig az átlaghőmérsékleti pályák. 

A diagram jól mutatja, hogy a kibocsátások és az általuk okozott 
melegedés között kb. 30 év telik el, azaz pl. a minapi Dorian 
hurrikán tkp. a nyolcvanas évek kibocsátásainak a büntetése. 
Ebből két dolog következik: Egyrészt az, hogy akármit is te-
szünk, a következő évek egyre rettenetesebbek lesznek. A 

másik pedig az, hogy ha azt akarjuk, hogy ez a rettenet megáll-
jon mondjuk 2060 körül, akkor azonnal drámai mértékben el 
kell kezdeni csökkenteni a kibocsátásokat. 

Az IPCC görbén jelölt kibocsátás-csökkentések nem ilyen ütem-
ben, nem ilyen gyorsan fognak megvalósulni. De az biztos, hogy 
az egyre aggasztóbb természeti jelenségek ki fognak kényszerí-
teni valamilyen politikai reakciót. És ez nem a távoli jövő, ha-
nem a mi elkövetkező éveink. 

A kibocsátások drasztikus csökkentése azonban nem történ-
het meg úgy, hogy közben mindenből egyre többet gyártunk 
és fogyasztunk. És persze mondhatjuk azt, hogy a rendületlen 
gazdasági növekedést előrejelző diagramok inkább csak vágyál-
mok, amiket az adott ágazatok nagyvállalatai és külső tanács-
adói szövögetnek egymásnak – de fontos, hogy lássuk, ezek a 
történetek alakítják a gazdaságpolitikát és a laikusok világképét 
is. Persze, mindannyian optimisták vagyunk a jövőt illetően, és 
mind szeretünk egyre többet fogyasztani, de vajon meddig in-
dokolt ez, és mikor válik ez felelőtlenné? 

A modern kapitalizmusban az előrejelző közgazdász olyan, mint 
az antik rómaiaknál a madárjós: ilyesmi: az emberek nem iga-
zán értik, mit is csinál, és nem is mindig válik be, amit mond, 
mégis nagy hitelt adunk annak a jövőképnek, amit kínálnak ne-
künk, hiszen óriási a kereslet a jövendölésre. Épp ezért nagy az 
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előrejelzők felelőssége. Ameddig a közgazdászok által kínált jö-
vőképek nem tervezik bele a klímavészt a forgatókönyvekbe, az 
átlagember könnyen hiheti azt, hogy tulajdonképpen minden 
rendben van. 

A klímavész három alapvető módon befolyásolhatja az előre-
jelzéseket, ezek: a technológia-váltás, a szabályozási változá-
sok, illetve a klímavész által kirobbantott krízisek és válságok. 

A technológia-váltás jól ismert és sokat kutatott gazdasági fo-
lyamat, sokat láttunk már ilyet, mind hallottunk az anekdotát 
a New Yorki lovakról és a trágyáról, illetve ismerjük a Kodak tör-
ténetét. Ezek a folyamatok már látszanak a villamosenergia-ter-
melésben, ahol a megújuló-technológiák már az esetek túl-
nyomó részében olcsóbbak, mint a fosszilis alapúak. 

Persze a technológiaváltás ütemét nagyon nehéz előre jelezni, 
és az előrejelzést rendszerint erősen befolyásolja az előrejelző 
világképe. Ennek jó példája, hogy a világ szél- és napenergia-
kapacitásának alakulását az elmúlt tíz évben a Greenpeace je-
lezte előre a legpontosabban – míg a Nemzetközi Energiaügy-
nökség például messze alálőtt a célnak. 

 

A szabályozási környezet változása a technológiaváltásnál is 
nehezebben előre jelezhető, hiszen alapvetően politikai folya-
matoktól függ, gazdaságilag nem modellezhető, és a technoló-
giától sem függ közvetlenül. Valami ilyesmi történt a szénnel az 
EU-ban, ahol 2019 első felében 20%-kal csökkent a szénfo-
gyasztás, köszönhetően annak, hogy 2017 óta négyszeresére 
emelkedtek a széndoxid-kvótaárak a szabályozás változásai mi-
att, és annak, hogy egyre nagyobb a nyomás az európai kormá-
nyokon, hogy csökkentsék a kibocsátásokat. A szén halála 

https://www.businesshorsepower.com/lessons-great-horse-manure-crisis-1894/
https://www.forbes.com/sites/daviddisalvo/2011/10/02/what-i-saw-as-kodak-crumbled/#3c5418607df1
https://www.forbes.com/sites/daviddisalvo/2011/10/02/what-i-saw-as-kodak-crumbled/#3c5418607df1
https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2019/05/29/renewable-energy-costs-tumble/#6f4ba222e8ce
https://cleantechnica.com/2015/03/30/greenpeace-aces-installed-renewable-forecasts-surprised/
https://cleantechnica.com/2015/03/30/greenpeace-aces-installed-renewable-forecasts-surprised/
https://sandbag.org.uk/project/coal-collapse/
https://sandbag.org.uk/project/coal-collapse/
https://sandbag.org.uk/carbon-price-viewer/
https://sandbag.org.uk/carbon-price-viewer/
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immár olyannyira biztos, hogy a minap Lengyelországban bírói 
ítéletben tiltottak meg egy új szénerőművet, azon az alapon, 
hogy egész biztos nem térül meg, és ezért megkárosítja a be-
fektetőket. 

 

De nem csak a szénre igaz ez, már az olajra is kiterjedőben van 
ez a szabályozási hatás. Az Európai Befektetési Banknál napi-
renden van, hogy teljesen megszüntetik a fosszilis beruházások 

finanszírozását. Az olajiparban is lehet olvasni arról, hogy egyre 
több befektető oldalog ki az ilyen befektetésekből, nem utolsó-
sorban az utóbbi évek erőteljes és sikeres „kifektetési” (di-
vestment) kampányai nyomán. 

Hasonlóan nehezen előre jelezhető átrendeződést hoz majd, 
amikor sorra kerül a karbonadók bevezetése. Ezekről régóta be-
szélnek, de ahogy egyre szigorodnak az uniós kibocsátás-csök-
kentési célok, egyre valószínűbb, hogy hamarosan már Német-
országban is lesz ilyesmi. 

Elképzelhető a technológiaváltás és a szabályozási változások 
kombinációja is, erre példa az autóipar, ami a magyar gazdaság 
jövője szempontjából kiemelten fontos terület, mégis nagyon 
nehezen előre jelezhető, hiszen az elektromos autó-eladásokat 
alapvetően befolyásolja, hogy milyen állami támogatások jár-
nak hozzá. 

Végül a legnagyobb bizonytalanságot a krízishelyzetek jelentik. 
Háborús kockázat mindig is volt, de az új dolog, hogy előre tud-
juk, hogy a természeti katasztrófák, háborúk, menekültválsá-
gok, éhínségek, árvizek, erdőtüzek száma minden évben egyre 
nagyobb lesz a belátható jövőben. És ne csak természeti, vagy 
politikai katasztrófákra gondoljunk. 

A klímaválság több útvonalon keresztül is okozhat globális 
gazdasági válságot: 

https://www.worldcoal.com/power/02082019/ostroka-c-future-hangs-in-the-balance-following-court-ruling/
https://www.worldcoal.com/power/02082019/ostroka-c-future-hangs-in-the-balance-following-court-ruling/
https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/26/eib-plans-to-cut-all-funding-for-fossil-fuel-projects-by-2020
https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/26/eib-plans-to-cut-all-funding-for-fossil-fuel-projects-by-2020
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-07/big-money-starts-to-dump-stocks-that-pose-climate-risks
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/16/divestment-fossil-fuel-industry-trillions-dollars-investments-carbon
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/16/divestment-fossil-fuel-industry-trillions-dollars-investments-carbon
https://www.dw.com/en/german-environment-minister-proposes-carbon-tax/a-49493761
https://www.dw.com/en/german-environment-minister-proposes-carbon-tax/a-49493761
https://cleantechnica.com/2018/05/01/denmark-rethinks-ev-incentives-after-market-collapses/
https://cleantechnica.com/2018/05/01/denmark-rethinks-ev-incentives-after-market-collapses/
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• Az egyik ilyen lehetőség az ún. szénlufi kipukkadása, 
azaz az a jövőbeli helyzet, amikor a befektetők rájön-
nek, hogy egy olyan cég, mint pl. az Exxon valójában a 
felét sem éri a tőzsdei értékének, hiszen a könyveiben 
számontartott olajtartalékok már nem termelhetők ki 
– már ha meg akarjuk őrizni az emberi civilizációt. 

• Egy másik veszélyforrás lehet az, amikor az Egyesült 
Államok alacsonyan fekvő keleti partvidékén az embe-
rek elkezdik feladni a tengerparti ingatlanokat , és 
százezernyi jelzálog merül majd alá - a szó szoros ér-
telmében. Talán emlékszünk, hogy amikor az USA-ban 
utoljára ingatlanválság volt, azt a magyar gazdaság is 
megszenvedte. 

Nem könnyű feladat tehát a klímahatásokat figyelembe venni 
az előrejelzésekben. További fontos tényező az is, hogy az ural-
kodó paradigma domináns szereplői rendszerint nem képesek 
elképzelni, pláne modellezni hogy milyen drámai gyorsasággal 
meg tudnak változni a dolgok – és lehet ez technológiaváltás 
miatt, mint a Kodak esetében, vagy több tényező együtthatásá-
nak köszönhetően, mint a GE, as RWE vagy az E.ON esetében. 
A tőzsdei cégek különösen kitettek az ilyen hirtelen csapások-
nak. A fennálló rendnek is van egyfajta inerciája, amit nehéz le-
küzdeni, de ha megmozdul, a változások igen gyorsak lehetnek. 

 

 

https://www.theguardian.com/environment/2018/jun/04/what-is-the-carbon-bubble-and-what-will-happen-if-it-bursts
https://insideclimatenews.org/news/28022019/coastal-flooding-home-values-sea-level-rise-climate-change-ocean-city-miami-beach
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Visszatérve a kiinduló képhez, tegyük fel, hogy nem is meteor 
érkezik, hanem a klímavész, és nem is szállodát kell finanszíroz-
nunk, hanem új olajkitermelő infrastruktúrát az Ormánságban. 
Az odáig rendben van, hogy holnap átveszik az olajat, de mi lesz 
10, vagy húsz év múlva? Higgyük el, hogy az emberi civilizáció 
megpróbál majd megmenekülni, és gyors ütemben leszokik az 
olajról? Elhisszük az EU-nak, hogy 2050-re dekarbonizálódunk? 
Vagy inkább arra tippelünk, hogy pont a mi olajunkat továbbra 
is megveszik? Vagy úgy gondoljuk, hogy a civilizáció előbb dől 
össze, mint a kapitalizmus, és klímaháborúk idején majd felér-
tékelődnek a hazai erőforrások? 

Általánosságban fogalmazva, mennyiben változtatja meg a klí-
mavész, valamint az erősödő klímavédelmi intézkedések ténye 

a hosszútávú előrejelzések alapjait? Végül fontos még egyszer 
kiemelni a hosszútávú előrejelzők felelősségét. Ahogy a Green-
peace egyik nyilatkozója mondta: 

a 10 évnél távolabbra készített előrejelzések valójában politikai 
nyilatkozatok, arról szólnak, hogy mit szeretnénk látni a jövő-
ben. 

Ez nagyon tudománytalannak hangzik, de valójában minden 
más előrejelzőre is igaz – ha a hosszútávú előrejelzésekben nem 
jelenik meg a klímaválság, azzal azt üzenjük, hogy nem tekintjük 
valós veszélynek, nem hisszük el, vagy csak nem gondolkodtunk 
el rajta, hogy mindez mit jelent. 

Az emberi szennyezés miatt egyre zöldebb a 
Föld 
K.Á. 2019.09.20. index.hu 

Bár az amazóniai, szibériai, indonéziai, kongói erdőtüzek és a 
szándékos erdőirtások képei miatt úgy tűnhet, hogy minden 
ami zöld, rapid tempóban tűnik el a bolygóról, és a természet 
hamuvá válik, a Földön az utóbbi harminc évben valójában 
egyre több a növény. 

Ez a cikk a Covering Climate Now nemzetközi médiaegyüttmű-
ködés részeként készült. Az együttműködés keretében az egész 

https://www.vice.com/en_us/article/d77wgj/every-new-u-s-power-project-that-went-online-in-september-was-either-wind-or-solar
https://index.hu/szerzo/kolozsi_adam
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fszolgalati-kozlemeny%2F2019%2F09%2F13%2Fklimavaltozas_covering_climate_now_klima_eghajlat%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fszolgalati-kozlemeny%2F2019%2F09%2F13%2Fklimavaltozas_covering_climate_now_klima_eghajlat%2F
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világon több mint 250 újság kiemelten foglalkozik a klímaválto-
zás témájával. 

 

Az éghajlatváltozás veszélyeit kétségbe vonó klímaszkeptikusok 
szívesen hivatkoznak arra, hogy a több szén-dioxid nem is  baj, 
mert így a fotoszintetizáló élőlények, nem utolsó sorban a nö-
vények gyorsabban és nagyobbra nőnek. A klímás ügyekben 
egyébként burjánzó áltudományos konteókkal szemben ebben 
van részigazság: a szén-dioxid-trágyázásnak nevezett jelenség 
nagyon is létezik, hatása a föld műholdképein is látszik. Más 
kérdés, hogy az előnyei valójában messze nem egyenlítik ki az 
üvegházhatású gázok okozta klímaváltozás problémáját. 

A szárazföldek jelentős része, a vegetációs területek 50 száza-
léka zöldebbé vált az elmúlt harminc évben, miközben a földek 
alig négy százaléka barnult ez idő alatt. Az adat műholdképek 

elemzéséből származik: a földfelszínről visszaverődő fény tulaj-
donságai jó képet adnak a levelekkel borított terület nagyságá-
ról, vagyis a felszíni növénytakaró állapotáról, az eredmény pe-
dig egyértelmű zöldülésre utal. 

Ezt támasztotta alá egy 2016-ban a Nature-ben publikált kínai 
kutatás is, ami egyaránt zöldülésre következtetett Ausztráliá-
ban, Európában, Amazóniában és Közép-Afrikában (Dél-Ame-
rika középső részén és Észak-Amerika egyes régióiban ugyanak-
kor barnulásra). 

 

Levélterület változása 1982 - 2015 között Fotó: Boston Uni-
versity 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fnclimate3004
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Ennek első számú oka, hogy az ipari forradalom óta a légköri 
szén-dioxid mennyisége a civilizációs szennyezés hatására mára 
a másfélszeresére nőtt: 280 ppm-ről 415-re, és minden évben 
további közel 2 ppm-mel növekszik. Bár üvegházhatású gáz-
ként a CO2 alapvetően járul hozzá a klímaváltozáshoz, a növé-
nyeknek önmagában tiszta trágyát jelent: az általános iskolás 
tananyag szerint napfény + víz + szén-dioxid = fotoszintézis, 
melynek során oxigén és glükóz keletkezik, vagyis növényi táp-
anyag. 

A mezőgazdaságban, például az üvegházas termesztésben a 
szén-dioxid-trágyázást évtizedek óta használják, és a termé-
szetben hasonló hatása van az emberi kibocsátás miatti szén-
dioxid-többletnek is. Ez főleg a lombozat gyorsabb növekedé-
sét segíti a trópusokon. A klímaváltozás a CO2-mennyiségétől 
függetlenül önmagában kevésbé járul hozzá a zöld terjedésé-
hez, bár regionálisan, a magasabb szélességi körökön és például 
a Tibeti-fennsíkon ez is előfordul. Ott a hőmérséklet-növekedés 
és a hosszabb vegetációs időszak is gyarapítja a növényzetet. 

A növényi élet összmennyisége, a teljes földi növényi biomasz-
sza nagysága már nehezebb ügy, a becslések eléggé szórnak, de 
a kutatások szerint ez is növekszik. Passzív mikrohullámú távér-
zékelés segítségével az elmúlt két évtizedre visszamenőleg hó-
napról-hónapra igyekeztek megállapítani a biomassza alakulá-
sát a Földön, az eredmény szerint a vegetáció egy évtized alatt 

4 millió tonna plusz szénmennyiséget raktározott el. Bár az er-
dőirtások miatt az esőerdők biomasszája fogy, a teljes mérleg 
pozitív, a Földön egyre több a növényzet. Ezt leginkább az afri-
kai és ausztráliai szavannák és cserjések növekedésének (azt 
pedig az elmúlt évek lokálisan jobb csapadékviszonyainak) kö-
szönhetjük, de a volt szovjet blokk részleges visszaerdősítése és 
a nagy kínai erdőültetési programok is segítenek. 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Az esőerdő valójában nem termel oxigént 

És nem is nyel el szén-dioxidot. Ennek ellenére nem túl jó, ha 
kigyullad és leég. De hogy is van ez az Amazonas mentén a Föld 
tüdejével és a globális oxigéntermelés ötödével? 

Az erdőknek is köszönhető, hogy a Föld szénelnyelő kapacitása 
17 százalékkal nőtt az utóbbi 30 évben, így az emberiség által 
kibocsátott szén-dioxid 28%-át képesek kivonni a légkörből. Az 

https://theconversation.com/rising-carbon-dioxide-is-greening-the-earth-but-its-not-all-good-news-58282
https://theconversation.com/rising-carbon-dioxide-is-greening-the-earth-but-its-not-all-good-news-58282
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC5756473%2F
https://theconversation.com/despite-decades-of-deforestation-the-earth-is-getting-greener-38226
https://index.hu/tudomany/til/2019/08/27/az_esoerdok_nem_is_nyelnek_el_szendioxidot_de_azert_nem_jo_hogy_leegnek/
https://www.earth-syst-sci-data.net/10/405/2018/essd-10-405-2018.pdf
https://index.hu/tudomany/til/2019/08/27/az_esoerdok_nem_is_nyelnek_el_szendioxidot_de_azert_nem_jo_hogy_leegnek/
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előrejelzések szerint a növényi biomassza a tovább növekvő 
CO2-szint miatt további 12 százalékkal nőhet a 21. század vé-
géig, ezt azonban több tényező is veszélyezteti. A növények 
ugye nem csak felvesznek, de a leveleiken keresztül ki is léle-
geznek szén-dioxidot, a mérleg pedig inkább csak az egészsé-
ges, idősebb fáknál pozitív. A folyamatot ezen kívül még számos 
tényező, például a vízháztartás és a talaj nitrogén- és foszfor-
tartalma, valamint az erdők komplex hálózatában meghatározó 
szerepet játszó gyökérgombák, a mikorrhizák is alapvetően be-
folyásolják. Ezek állapota pedig természetesen mind érzékeny 
a környezetpusztításra. 

A klímaváltozásért felelős humán kibocsátás pozitív mellékha-
tásaként mindenesetre a Föld némileg valóban zöldül. Elég je-
lentős szépséghiba azonban, hogy a több növény a nagyobb 
szénelnyelő képességével együtt is csak egy kisebb részét képes 
megfogni a szén-dioxid-többletnek. Az erdők mainál sokkal erő-
teljesebb védelme ezért ugyan kulcsfontosságú lenne, de az 
sem lenne elég a szén-dioxid-krízis kezelésére, ahhoz egy ár-
nyalatnyival zöldebb bolygón is jóval több mindenre lenne 
szükség. 

(Borítókép: Erdőtűzben leégett esőerdő Brazíliában 2019. au-
gusztus 25-én. Fotó: Victor Moriyama / Getty Images Hungary) 

A dinók idejében magasabb volt a szén-di-
oxid-szint, mint most 
MUNK 2019.09.19. index.hu 

Ez a cikk a Covering Climate Now nemzetközi médiaegyüttmű-
ködés részeként készült. Az együttműködés keretében az 
egész világon több mint 250 újság kiemelten foglalkozik a klí-
maváltozás témájával. 

A ma fagyos Antarktiszon fák zöldelltek, a tengerszint húsz mé-
terrel magasabb volt, a globális átlaghőmérséklet pedig 3-4 Cel-
sius-fokkal melegebb a mostaninál – ilyen volt a Föld, amikor a 
maihoz hasonlóan magas, sőt annál is jóval magasabb szén-di-
oxid-koncentráció volt a légkörben. 

Az ipari forradalom óta folyamatosan növekszik a globális átlag-
hőmérséklet, azóta kb. egy fokkal lett átlagosan melegebb. Ak-
koriban csak 280 ppm volt a szén-dioxid koncentrációja a lég-
körben, ma 400 feletti ez az érték. Ráadásul növekedésben van, 
így a következő pár évszázadban az átlaghőmérséklet tovább 
melegedhet. És ez baj. 

„Ha a szén-dioxid-kibocsátás a mai szinten marad, az évszázad 
végére 1000 ppm-nél járunk majd” – mondja Martin Siegert, az 
Imperial College London geofizikus-klímakutatója. Szerinte ma 
már annyira magas szinten van a szén-dioxid a Föld légkörében, 

https://index.hu/tudomany/til/2019/08/27/az_esoerdok_nem_is_nyelnek_el_szendioxidot_de_azert_nem_jo_hogy_leegnek/
https://index.hu/tudomany/til/2019/08/27/az_esoerdok_nem_is_nyelnek_el_szendioxidot_de_azert_nem_jo_hogy_leegnek/
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F08%2F15%2Fa_szen-dioxid-tobblet_egyaltalan_nem_jo_hir%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F08%2F15%2Fa_szen-dioxid-tobblet_egyaltalan_nem_jo_hir%2F
https://index.hu/szerzo/munk_veronika
https://index.hu/szolgalati-kozlemeny/2019/09/13/klimavaltozas_covering_climate_now_klima_eghajlat/
https://index.hu/szolgalati-kozlemeny/2019/09/13/klimavaltozas_covering_climate_now_klima_eghajlat/
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hogy teljesen kizárt a lehűlés vagy a jégkorszak visszatérése, 
ami a múltban időről időre ciklikusan megtörtént. 

AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÁSOKAT ELEMZŐ, EGYMÁSTÓL FÜG-
GETLENÜL MEGALKOTOTT ÉS KALIBRÁLT KLÍMAMODELLEK 
MIND UGYANAZOKRA A KÖVETKEZTETÉSEKRE JUTNAK: 2 ÉS 
4,5 FOK KÖZÖTTI MELEGEDÉSSEL SZÁMOLNAK, HA NŐ A 
SZÉN-DIOXID MENNYISÉGE A FÖLD LÉGKÖRÉBEN. 

Márpedig nő, ráadásul az emberi tevékenység – leginkább a 
fosszilis tüzelőanyagok használata – miatt. 

A klímaszkeptikusok előszeretettel kapják fel az őstörténeti ko-
rokban (az ordovíciumban, a jura és kréta korban) jellemző ma-
gas szén-dioxid-szintet mint bizonyítékot arra, hogy lám-lám, 
mégsem az ember befolyásolja az éghajlat változását. Hiszen ha 
az ember előtt is nagyon magas volt a szén-dioxid-koncentrá-
ció, mondják, akkor az ember létezése előtt nem lehetett volna 
ilyen magas. Sőt, a globális felmelegedés tényét tagadók szerint 
a nagy meleg miatt nem alakulhattak volna ki kiterjedt jégtaka-
rók. 

Az tény, hogy irtó régóta nem volt ilyen magas a szén-dioxid-
koncentráció – habár különféle tudósok különféle adatokat be-
csülnek azzal kapcsolatban, hogy mikor látott a Föld légköre 
ilyen magas szintet. A NASA klímatudósa, Carmen Boening sze-
rint ez a szint legutóbb a pliocén korban volt (2,5-5,3 millió 

évvel ezelőtt), kollégája, Charles Miller viszont azt mondja, 
hogy a mostani 400 ppm magasabb lehet, mint bármikor az el-
múlt 25 millió évben. Az Utrechti Egyetem kutatója, Douwe van 
der Meer szerint a jura korban (kb. 193 millió évvel ezelőtt) a 
jelenleginél jóval magasabb volt a szén-dioxid-koncentráció a 
légkörben. Akkoriban étvágytól és fajtól függően dinoszauru-
szok falatozták a húsos levelű növényeket vagy egymást, de az 
ember még sehol sem volt a Földön.  

A KLÍMASZKEPTIKUSOK NAGY SAJNÁLATÁRA AZ ELMÉLETE 
ELÉG PONTOSAN MEGMAGYARÁZZA, MIKÉNT LEHETETT MÁR 
AZ EMBER ELŐTT IS MAGAS A SZÉN-DIOXID-SZINT: A MOZGO-
LÓDÓ KONTINENSEK ÁLLNAK A HÁTTÉRBEN. 

Akkoriban ugyanis még nem alakult ki a földrészek mai elren-
dezése, az egybefüggő, hatalmas, Pangea nevű szuperkonti-
nens mindenféle tektonikus földmozgások következtében ép-
pen két nagyobbacska (Laurázsia és Gondwana) kontinenssé 
vált ketté. Az ezzel járó földmozgások során, ahol az egyik föld-
kéreglemez a másik alá bukott, a felszínen vulkanikus folyama-
tok indultak be, és a kőzetolvadékok nagy mennyiségű szén-di-
oxidot juttattak a légkörbe. Az így keletkező üvegházhatású gá-
zok felszabadulása miatt a jura kori klíma őrületesen párás és 
meleg volt. 

https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-4959.2012.00494.x
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.carbonbrief.org%2Fexplainer-how-scientists-estimate-climate-sensitivity
https://www.livescience.com/44330-jurassic-dinosaur-carbon-dioxide.html
https://www.livescience.com/44330-jurassic-dinosaur-carbon-dioxide.html
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A holland kutatók 250 millió évre visszamenőlegesen a szeizmi-
kus tomográfia módszerével modellezték a vulkanikus folyama-
tok során alakuló szén-dioxid-kibocsátást, és arra jutottak, 
hogy  

AZ EMBEREK ELŐTTI FÖLD LEGALÁBB KÉTSZER ANNYI SZÉN-
DIOXIDOT „TERMELT”, MINT A MAI. 

A 2014-es kutatás eredménye napjaink klímaváltozásának meg-
értése szempontjából is igen fontos. A lemeztektonika (vagyis 
hogy miként változtak a Föld rétegei, hogyan mozogtak a kon-
tinensek) számos geológiai folyamatot befolyásol. Hatással van 
például a hegyek magasságára, az ércek mennyiségére és elő-
fordulására, a tengerek szintjére és a bolygó mágneses meze-
jére is. A szén-dioxid-szint és a klíma kapcsolatát is jobban értik 
ezáltal a kutatók, a Föld mélyéről érkező adatok ugyanis függet-
lenek a felszíni, például kövületekből származó légköri szén-di-
oxid-mennyiségre utaló adatoktól – a kutatók szerint megerő-
sítik azokat. 

Napjainkban több szén-dioxidot bocsát ki az emberiség, mint az 
összes vulkán a Földön. Előrejelezhetetlenül és természetellenes 
módon befolyásoljuk a klímát. A kérdés, mennyire képes vál-
tozni a klíma, és mivel a múltra vonatkozóan most már tudunk 
válaszokat a kérdésre, későbbi elemzésekhez is használhatjuk 
az adatokat 

– állítja a holland tudós. 

A jóval későbbi, de még mindig őstörténeti pliocén kort (kb. 
hétmillió évvel ezelőtt) vizsgáló geofizikus-klímakutató Martin 
Siegert szerint a magas szén-dioxid-szint következtében a plio-
cénben 3-4 fokkal magasabb volt az átlaghőmérséklet, 20 mé-
terrel magasabb volt a tengerszint, sőt, a mai antarktiszi jégta-
karó helyén fák zöldelltek. A kutató érzékletes példával magya-
rázta, hogy mindez mit jelentene a mai Földön 

HA MA LENNE UGYANEZ A HELYZET, AKKOR NEM LÉTEZNE A 
GRÖNLANDI JÉGTAKARÓ, NEM LENNE NYUGAT-ANTARKTISZI 
JÉGTAKARÓ, A TENGERPARTI VÁROSOK VÍZ ALÁ KERÜLNÉ-
NEK. 

Ember – vulkánok: 100 – 1 
NAK 2019.10.02. index.hu 

Az emberi tevékenység évente százszor több szén-dioxidot bo-
csát ki, mint a Földön lévő vulkánok az amerikai tudományos 
akadémia kutatói által készített, kedden bemutatott nagysza-
bású tanulmány szerint. Az akadémia Deep Carbon Observa-
tory (DCO) című tíz éve folyó kutatóprogramjának mintegy 500 
tudósa az Elements című tudományos folyóiratban tette közzé 
naprakész számításait, becsléseit a Föld hatalmas belső 

https://www.livescience.com/44330-jurassic-dinosaur-carbon-dioxide.html
https://www.theguardian.com/science/2019/apr/03/south-pole-tree-fossils-indicate-impact-of-climate-change
https://www.theguardian.com/science/2019/apr/03/south-pole-tree-fossils-indicate-impact-of-climate-change
mailto:nak@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/2019/10/02/ember_-_vulkanok_100_-_1/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fdeepcarbon.net%2Fscientists-quantify-global-volcanic-co2-venting-estimate-total-carbon-earth
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fdeepcarbon.net%2Fscientists-quantify-global-volcanic-co2-venting-estimate-total-carbon-earth
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fdeepcarbon.net%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fdeepcarbon.net%2F
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széntárolóiról, arról, hogy mennyi szenet nyel el és bocsát ki 
természetes folyamatokban a Föld, és mennyit bocsát ki az em-
ber. 

 

A kutatók szerint a teljes földi szénnek csupán 0,2 százaléka – 
43 500 gigatonna – található az óceánok, a szárazföld felszíne 
fölött, a légkörben, a többi, több mint 1,845 milliárd gigatonna, 
a föld kérgében, köpenyében és a földmagban. A vulkánok és 
más magmatikusan aktív térségek által a légkörbe és az óceá-
nokba kibocsátott szén-dioxidot évente 280-360 millió tonnára 
becsülik. 

AZ EMBER ÉVES SZÉNKIBOCSÁTÁSA A FOSSZILIS ÜZEMANYA-
GOK ÉS AZ ERDŐK ÉGETÉSE ÁLTAL 40-100-SZOR NAGYOBB, 
MINT A VULKANIKUS KIBOCSÁTÁS. 

A kutatók kőzetminták szénizotópjainak méréséi alapján kimu-
tatták a légköri szén-dioxid hosszú távú, kiegyensúlyozott sta-
bilitását az elmúlt 500 millió évben, kivéve akkor, amikor legke-
vesebb öt alkalommal nagy rendellenességek, köztük hatalmas, 
katasztrofális magma-kibocsátások történtek. Ezen események 
óriási mennyiségű szenet bocsátottak ki, melegítették a lég-
kört, elsavasították az óceánokat és tömeges kihalásokhoz ve-
zettek. 

 

Egy a projektben részt vevő vulkanológus drónnal vesz mintát 
az észak-chilei Lascar-vulkán által kibocsátott gázokból
 Fotó: Yves Moussallam / Lamont Doherty Earth Obser-
vatory / DCO 

A kutatók becslése szerint a 66 millió évvel ezelőtti meteor-be-
csapódás a mexikói Yucatan-félszigeten, amely a 
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dinoszauruszok háromnegyedét elpusztította, 425-1400 gia-
tonna szén-dioxidot bocsátott ki, gyorsan felmelegítve a boly-
gót. Ezzel szemben csak 2018-ban az emberi tevékenység 37 gi-
gatonna szén-dioxidot bocsátott ki. 

"A szén, amely minden élet alapja és létfontosságú energiafor-
rás az emberiségnek, mindenhol jelen van a földön a köpenytől 
a légkörig, Egy fenntartható jövő biztosítása érdekében , létfon-
tosságú, hogy megértsük a Föld teljes szén körforgását" – 
idézte Marie Edmondst, a Cambridge-i Egyetem kutatóját a 
DCO közleménye. 

 

Az új adatok szerint az alvó vulkánok is nagy mennyiségű szén-
doixidot juttatnak a légkörbe Fotó: DCO 

A DCP tudósai hangsúlyozták, hogy a föld alsó köpenyében és a 
magban lévő teljes szén nagyságát még csak becsülni tudják, de 
az általuk számított adatok egyre pontosabbak lesznek, aho-
gyan a kutatások folytatódnak. Becsléseik szerint 

• a teljes szén a Földön 1,85 milliárd gigatonnára rúg, 

• ebből 1,845 gigatonna van a földfelszín alatt, 

• 1,5 milliárd gigatonna az alsóköpenyben, 

• 315 millió a kontinensek és óceánok szilád kérgében, 

• 30 millió a föld felső köpenyében, 

• 43500 gigatonna a Föld felszíne fölött, 

• 37 ezer gigatonna az óceánok legmélyén. 

A DCO szakemberei szerint a 11 700 évvel ezelőtti utolsó jég-
korszak óta aktív 1500 vulkán közül ma 400 bocsát ki rendsze-
resen szén-dioxidot, 670 pedig alkalmanként, mivel ritkán tör 
ki. (MTI / phys.org) 

(Borítókép: Yves Moussallam / Lamont Doherty Earth Observa-
tory / DCO) 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2019-10-scientists-quantify-global-volcanic-co2.html
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Ázsiai szeméttől fuldoklik egy sziget az At-
lanti-óceán közepén 
NAK 2019.10.02. index.hu 

Többnyire Ázsiából, döntően Kínából származnak azok a mű-
anyagpalackok, amelyeket az Atlanti-óceán déli részén 
fekvő Inaccessible Island területén találtak dél-afrikai és kana-
dai kutatók. A hulladékok a térségben elhaladó kereskedőhajók 
fedélzetéről kerülhetnek a nyílt vízbe, majd onnan a szigetre. 

 

Évente nagyjából 12,7 millió tonna műanyagszemét kerül a vi-
lág óceánjaiba, ám ez az adat csupán a szárazföldi forrásokat 
takarja. Az amerikai tudományos akadémia folyóiratában 
(PNAS) megjelent tanulmány szerint a szakemberek mostanáig 
úgy vélték, hogy a tengerekben lévő hulladék döntő része a 

szárazföldről származik, ám a most publikált bizonyítékok 
másra utalnak. 

"Amikor tavaly a szigeten jártunk, megdöbbenve tapasztaltuk, 
hogy milyen nagy mennyiségű palack halmozódott fel" 
- mondta Peter Ryan, a Fokvárosi Egyetem munkatársa, aki a 
tanulmány vezető szerzője volt. A világörökségi helyszínek közé 
tartozó szigeten összesen 3515 darab hulladékot elemeztek 
2009-ben és 8084-et 2018-ban. A kutatók megállapították, 
hogy a PET-palack a leggyakoribb hulladék a szigeten és ezek-
nek a száma nő a leggyorsabban: az 1980-as évek óta éves szin-
ten 14,7 százalékkal. 

 

Maëlle Connan, a tanulmény társszerzője műanyag palackokat 
tanulmányoz a sziget egyik partszakaszán Fotó: UCT 

mailto:nak@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/2019/10/02/azsiai_szemettol_fuldoklik_egy_sziget_az_atlanti-ocean_kozepen/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwhc.unesco.org%2Fen%2Flist%2F740%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.pnas.org%2Fcontent%2Fearly%2F2019%2F09%2F24%2F1909816116
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.pnas.org%2Fcontent%2Fearly%2F2019%2F09%2F24%2F1909816116
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.news.uct.ac.za%2Farticle%2F-2019-10-01-dumped-at-sea-plastic-pollution-in-the-south-atlantic
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.news.uct.ac.za%2Farticle%2F-2019-10-01-dumped-at-sea-plastic-pollution-in-the-south-atlantic
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A szigeten talált legrégebbi tárolóedény egy 1971-ben gyártott, 
nagy sűrűségű polietilénből készült palack volt, amelyet 2018-
ban találtak. A palackok többsége ugyanakkor két évvel azelőtt 
készült, hogy partra sodródott a szigeten. "Rajtuk van a dátum, 
a gyártó jele, és ha az ember tisztában van a különböző gyár-
tókkal, akkor azt is meg tudja állapítani, hogy honnan származ-
nak a palackok" - mondta Ryan, hozzátéve, hogy a megvizsgált 
palackok több mint 75 százalékáról derült ki, hogy Ázsiából 
való. 

A palackok döntően Ázsiából, elsősorban Kínából származnak, 
és viszonylag újak, ezért nem kerülhettek a globális óceáni 
áramlatokkal a szigetre, ami azt sugallja, hogy a területen átha-
ladó hajókról dobhatták őket a vízbe. "Az első gondolatom az 
volt, hogy halászhajóflották állhatnak a háttérben" - mondta a 
kutató, megjegyezve, hogy a palackok kínai eredete miatt ez az 
elmélet megdőlni látszik, mivel az Atlanti-óceán déli részén a 
tajvani és japán halászflották dominálnak. 

 

A szigeten talált szemét származási helyei Fotó: UCT 

"Úgy vélem, elég meggyőzőek a bizonyítékok arról, hogy a hul-
ladék kereskedőhajókról származik" - fűzte hozzá Ryan. "Az el-
múlt egy évtizedben jelentősen fellendült a kereskedelmi célú 
hajózás, különösen Dél-Amerikából Ázsia irányába" - mondta a 
kutató, megjegyezve, hogy őt személy szerint kissé meglepte a 
hulladékok forrása, mivel korábban úgy vélte, hogy a kereske-
dőhajó-flották jobban tartják magukat a fedélzetről való sze-
metelést tiltó nemzetközi megállapodásokhoz. (MTI 
/ UCT / BBC) 

(Borítókép: frissen partra mosott PET-palack az Inaccessible Is-
land parti kövein. Fotó: UCT) 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.news.uct.ac.za%2Farticle%2F-2019-10-01-dumped-at-sea-plastic-pollution-in-the-south-atlantic
https://www.bbc.com/news/science-environment-49885220
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Ha szereti a gesztenyét, akkor ennek a hír-
nek most nem fog örülni 
ORIGO 2019.09.29.  

A lepkék és különböző betegségek pusztítják a vadgesztenye-
fákat, amelyek most felkerültek a Természetvédelmi Világszö-
vetség (IUCN) Vörös listájára. Ez azt jelenti, hogy a fafaj né-
hány társával együtt a kihalás szélére sodródott. A listán je-
lenleg 400 őshonos fafaj található, és ezeknek a fele hamaro-
san eltűnhet a Föld színéről. 

Riasztó eredmények születtek 

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) folyamatosan fris-
síti a kihalással fenyegetett fajok Vörös listáját, a mostani átte-
kintés után több olyan faj is felkerült, amelyek eddig nem sze-
repeltek rajta. 

A fák nélkülözhetetlenek a földi életünkhöz, ráadásul az Euró-
pában őshonos fák sokféleségükben élelemforrást és menedé-
ket is jelentenek számtalan állatfajnak, például a madaraknak 
és mókusoknak, ráadásul kulcsfontosságú szerepet játszanak a 
gazdasági életben– mondta Craig Hilton-Taylor, az IUCN Vörös 
Lista egységének vezetője, aki „riasztónak" nevezte az eredmé-
nyeket. 

 

Sajnos egyre kevesebb vadgesztenyét látni Európában
 FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

A kutatók a legtöbb európai állat védettségi állapotát már meg-
vizsgálták és most a növényekre fordították a figyelmüket. A 
kontinensen található 454 őshonos fafaj állapotát próbálták 
megbecsülni. 
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A gesztenyefa, a berkenye és hegyi kőris áll a lista első helyén 

A szakemberek jelentése szerint a több mint négyszáz őshonos 
fafaj mintegy 42 százalékát a kihalás fenyegeti, tehát a sérülé-
keny, a veszélyeztetett vagy kritikusan veszélyeztetett kategó-
riába sorolták. A kutatók szerint az endémiás fák 58 százaléka 
veszélyben van.A kiemelten veszélyeztetett fajok közé tartozik 
a gesztenyefa, amely száma egyre csökken egész Európá-
ban.Emellett szintén a kihalás szélére sodródott a berkenye és 
a hegyi kőris. A jelentés a fákat fenyegető veszélyek széles ská-
láját azonosította, ideértve a kártevőket és a betegségeket, az 
invazív növényekkel folytatott versenyt, az erdőirtást, a fenn-
tarthatatlan fakitermelést, a földhasználat változásait és az er-
dőtüzeket. 

A fák kritikus szerepet játszanak a fenntarthatóságban és az 
életminőségünk javításában; ez a jelentés választ ad az európai 
fák veszélyeztetettségével kapcsolatos fontos kérdésekre– mu-
tatott rá Dr. Steven Bachman, a Kewi Királyi Botanikus Kert ter-
mészetvédelmi tudósa. – A kapott eredmények zavaróan ma-
gas kockázatot mutatnak, amelyek minden szinten sürgős és 
hatékony védelmi intézkedéseket igényelnek. 

 

Kedvelt alapanyag számos kézműves termékhez FORRÁS: 
WIKIMEDIA COMMONS 

Őshonos fafajok ültetését tervezik 

A második jelentés szerint nem csak a fákat, hanem az európai 
cserjék csaknem felét a kihalás fenyegeti. Ennek az az oka, hogy 
Európa lassan elveszíti a vad területeinek egyre nagyobb részét, 
de nagy veszélyt jelent a mezőgazdasági tevékenység, az inva-
zív fajok jelenléte és az éghajlatváltozás. 

A jelentés rámutatott arra, hogy mennyire kritikus a helyzet 
számos, eddig figyelmen kívül hagyott, alulértékelt faj számára, 
amelyek az európai ökoszisztémák gerincét képezik és hozzájá-
rulnak az egészséges bolygóhoz– magyarázta Luc Bas, az IUCN 
európai regionális irodájának igazgatója. 
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Mike Seddon, az Forestry England vezérigazgatója hozzátette, 
hogy az „éghajlati válság" valódi fenyegetést jelent az erdőkre, 
ezért a terveik között szerepel nagyobb fafajok, köztük az ősho-
nos fajok ültetése. 

Állatok, amiket élve esznek meg 
TÁFELSPICC 2019.08.26.  

Az élő állatok fogyasztása sok ázsiai kultúrában hagyományos 
gyakorlat. Ezeket a világ egyes részein valódi finomságnak te-
kintik. Egyesek szerint a hús sokkal finomabb, ha az állat még 
él, és úgy esszük meg. Ez egyébként nem olcsó mulatság: ára 
függ az alapanyagtól, illetve attól, hogy mennyire nehéz fel-
szolgálni. Noha törvények tiltják egyes állatok élve fogyasztá-
sát, még mindig megtalálható gyakorlat. 

1. Halak 

Japánban az Ikizukuri egy sashimi élő tenger gyümölcseiből. A 
legnépszerűbb alapanyag a hal, ám általában polip is mozog 
azon a tányéron. De említhetnénk egy tajvani séf híres találmá-
nyát, amit jin jang halnak hívnak.  

A hal testét forró hőmérsékleten gyorsan készre sütik, ám a feje 
még nyers.  

Sütés során figyelnek arra, hogy ne károsítsák a hal belső szer-
veit, így még legalább fél óráig életben marad. 

Szintén Japánban szoktak élő angolnát enni, ami ecettel és sa-
kével a legfinomabb. Bárhogy is, mi azért maradunk a halászlé-
nél vagy a ropogósan átsütött keszegnél. 

 

Sannakji: apró polipok szezámmaggal és szezámolajjal
 FORRÁS: IMGUR 

2. Béka 

Japánban és Kínában jellemző élve megenni a békát. Ám létezik 
a békasashimi, amelyben a béka bár már halott, még mindig 
nyers.  

Az evés a béka szívének elfogyasztásával kezdődik.  

3. Kígyó 

https://www.huffpost.com/entry/animals-eaten-alive_b_4970419
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Kínában és Ázsia egyes részein szívesen fogyasztják a kígyó még 
dobogó szívét és friss epéjét. 

4. Polip 

Koreában a sannakji készítése során felvágják a még élő polipot, 
így a karjai még mindig mozognak, amikor felszolgálják. Az 
ínyencek nemcsak a friss hús ízét élvezhetik, hanem azt is, ami-
kor a polip mozog a szájukban.  

Nyelés előtt jól meg kell rágni a mozgó „finomságot", hogy biz-
tosan elkerüljék a fulladást.  

5. Osztriga és hangya 

A kagyló az egyik leggyakoribb élőlény, amelyet nyersen és élve 
fogyasztanak, a hangya viszont nagyon is különös. Egy kínai ét-
teremlánc a friss salátát élő hangyákkal szolgálja fel. Először le-
hűtik őket, hogy lassabban mozogjanak.  

Vagy említhetnénk a koppenhágai Noma éttermet is, ahol szin-
tén készítik a hangyás salátát, amolyan ropogós, gluténmentes 
fogásként.  

6. Lárva 

Sokak által ismert már a hagyományos szardíniai juhsajt, a casu 
marzu, amelyet az élő lárvák tesznek különlegessé. 

7. Garnélarák 

Japánban és Kínában eszik szívesen élve a garnélát. Először el-
távolítják róla a bőrét, majd gyorsan megsütik a testet. Amikor 
megeszik, a lábai még mozognak.  

A másik fogyasztási mód, hogy hosszú ideig alkoholban pácol-
ják, majd halálra rágják. Kínában tiltják, de néhol mégis eszik.  

Hiába léteznek törvények, amelyek tiltják az élő állat fogyasztá-
sát, a szokásoktól nehéz megszabadulni. Kínában például nem 
újdonság az élő szamár húsának felszolgálása a kormány tiltása 
ellenére sem. Szintén tiltott megenni az élő majom agyát, de 
Guangdongban létező gyakorlat. Vagy ott a bébiegerek felszol-
gálása, ami ugyanúgy nem engedélyezett, mégis lehet vele ta-
lálkozni. 

A vegyész szakácskönyve 
Lecsó, ahogy én csinálom 

Hozzávalók egy személyre: egy evőkanál olaj (én tökmag-, vagy 
mogyoróolajjal készítem, de lehet egy 
diónyi disznózsír is), egy kis fej vörös 
vagy lila hagyma, 1paradicsom, fél pap-
rika, (vagy egy marék bármilyen mirelit 
zöldség, akár keverék is lehet), fél húsle-

veskocka, fél pohár kefir vagy joghurt (lehet tejföl is), egy egész 
tojás. 

https://china-underground.com/2014/08/16/7-animals-eaten-alive-in-china-graphic-content/
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Elkészítés: a hozzávalókat felkockázzuk (már amit kell, mert az 
apró zöldségeket, borsót, kukoricát nem kell), az olajat előme-
legítjük, beletesszük az apróra vágott hagymát, kicsit pároljuk. 
Hozzáadjuk a paradicsomot, paprikát (vagy a zöldségeket), a fél 
húsleveskockát, és lassan tovább pároljuk. Amikor már majd-
nem puha, ráöntjük a kefirt, ezzel is pároljuk néhány percig, 
majd ráütjük a tojást, és addig keverjük, míg elérjük a kívánt 
kocsonyás állagot.  

Tárkonyos leves maradék sült hússal 

Egy fej vöröshagyma, néhány szem burgonya, néhány leves-
zöldség, maradék sült hús, liszt, tárkony, leveskocka. 

Egy kis olajon az apróra vágott hagymát megpirítjuk, sózzuk, 
majd egy púpozott kávéskanál tárkonyt keverünk hozzá. Na-
gyon rövid ideig pirítjuk, majd hozzátesszük a maradék sült 
húst, meghintjük egy fél evőkanál finomliszttel, átpirítjuk (1-2 
perc). Felengedjük hideg vízzel, beletesszük a leveskockát, a 
burgonyát és a zöldségeket, majd puhára főzzük. Forrón, tej-
fölre szedve tálaljuk 

Gyümölcsleves takarékosan 

Két kanál cukrot felforralok 1,5 deciliter vízben, mokkáskanál-
nyi szegfűszeggel, fahéjjal, majd beleöntöm a gyümölcsbefőt-
tet. Forralom néhány percig, majd hagyom hűlni, ha már nem 
forr, simára keverem egy nagydoboz (4 dl) gyümölcsjoghurttal.  

Vaníliás kifli 

25 dkg margarin, 40 dkg liszt, 2 dl tejföl, csipet só, (se élesztő, 
se sütőpor, se tojás nem kell) 8 db gombócot csinálsz, amit 
egyenként kerekre kisodorsz, 8 felé vágod, megtöltöd (dió, 
mák), kiflit formálsz belőlük, és megsütöd. Ha kisült, még forrón 
vaníliás porcukorban megforgatod. Kész! 

Kanonok lepény 

25 dkg margarin, 40dkg liszt, 20dkg kristálycukor, 1 egész sütő-
por. Ezt összemorzsolod, ja, egy citrom reszelt héja ne marad-
jon ki belőle. Majd két egész tojással és fél citrom levével ösz-
szegyúrod. Két cipót csinálsz belőle. Elsodrod, beleteszed a tep-
sibe az egyiket, megkened lekvárral, (barack vagy szilva a leg-
jobb) megszórod vagdalt dióbéllel, (kb. 5 dkg) ráteszed a másik 
lapot. Azt is megszórod kb. 5 dkg vagdalt dióval, majd beteszed 
az előmelegített sütőbe és megsütöd. Különben minden süte-
ménynél be kell melegíteni a sütőt. 

Túrógombóc 

Hozzávalók: egy kg túró, 4 tojás, 5 evőkanál búzadara, 1,5 evő-
kanál finomliszt, cukor ízlés szerint, (én egy evőkanállal teszek), 
só. Simára kikeverjük, legalább egy órát pihentetjük, majd for-
mázás után (formázáskor egy szem magozott meggyet is bele-
nyomhatunk) sós vízben megfőzzük. Pirított zsemlemorzsába 
forgatjuk, ízlés szerint cukorral, cukrozott tejföllel tálaljuk. 
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Palacsinta 

Hozzávalók: egy tojás, 20 dkg finomliszt, két pohár tej, kevés 
só, kevés cukor, szódavíz (8-10 db adagja. Ha többet akarunk 
sütni, akkor arányosan növeljük a hozzávalókat.) A tojást kevés 
liszttel simára keverjük, hozzáadjuk a sót és a cukrot, majd a 
tejet, és addig keverjük, adunk hozzá vizet, míg híg joghurtital 
állagú nem lesz. Hagyjuk állni legalább fél órát, majd keverjük 
át ismét szükség szerint kevés szódavízzel. Sütés előtt kever-
jünk bele fél deciliter sütőolajat, (arányosan növelve az adag-
nak megfelelően), majd előmelegített, olajjal kikent palacsinta-
sütőben süssük meg az első darabot. A többi sütéséhez nem 
kell olaj, benne van a tésztában. 

Császármorzsa  

Hozzávalók: 1 tojás, 3 dl tej, kevés cukor, kevés só, reszelt cit-
romhéj, búzadara. A tojást a tejjel, a cukorral, a sóval és a cit-
romhéjjal összekeverjük. Annyi búzadarát adunk hozzá, hogy 
palacsintatészta-szerűen folyós legyen. Kb. 1-2 óráig állni hagy-
juk, majd egy lábasban kevés olajat forrósítunk. Erre ráöntjük, 
időnként megkeverjük, amíg morzsákra esik szét.  

Habart paszuly, ahogy a nagymamám főzte 

Hozzávalók: 1 füstölt csülök, fél kiló bab (lehet száraz, fejtett, 
de akár zöldbab is), 1 fej hagyma, 3 gerezd fokhagyma, leves-
zöldség, só, 1 doboz tejföl, 1 evőkanál liszt. A babot éjszakára 

beáztatjuk (csak akkor, ha szárazbabból főzzük, a többit nem 
kell beáztatni), a csülköt puhára főzzük, kicsontozzuk, félretesz-
szük (jól kiáztatjuk előtte, hogy ne legyen túlságosan sós). A 
csülök főzőlevében feltesszük a babot főni, mellétesszük a 
hagymát, fokhagymát, a zöldséget, majd puhára főzzük. Óvato-
san sózzuk (egy kis Vegetát tehetünk bele). Ha a bab puha, ki-
vesszük a hagymát és a zöldségeket (persze, ha valaki szereti, 
benne is hagyhatja). A tejfölt simára keverjük a liszttel, szedünk 
bele egy szedőkanál forró levest, simára keverjük, majd az egé-
szet a főzőedényben lévő bableveshez öntjük, folyamatos ke-
verés mellett. Még egyszer átforraljuk, (vigyázni kell, mert 
könnyen kifuthat), majd hozzáadjuk a felkockázott csülökhúst. 
Az egész levest lehűtjük, és hidegen tálaljuk (hűtőben tárolva, 
hidegen fogyasztva, a kánikulai napokban kiválóan hűsítő, lak-
tató ebéd/vacsora). 

Egyenesen Kukutyinból jöttek, és misztikus 
megastruktúrákat építettek 
ORIGO 2019.09.26.  

A kőkorszaki közösségek életéről árult el titkokat az a „mega-
struktúra", amelyre Ukrajna központi részén bukkantak a ré-
gészek. Az ásatások arra is választ adhatnak, hogy miért virá-
gozhattak egykor ezek a több tízezer emberből álló neolitikus 
települések, majd miért buktak el úgy ötezer évvel ezelőtt. 
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Mindennapi tevékenységekhez használták 

 

A most feltárt település koncentrikus körei  FORRÁS: 
HOFMANN ET AL, 2019 

Az Ukrajnában most feltárt „megastruktúra" a körülötte lévő 
házakhoz képest nagynak számít, bár modern szemmel nézve 
nem különösebben méretes. 

A körülbelül 190 négyzetméteres épület egy szerényebb ame-
rikai háznak felel meg. 

Összehasonlítva: néhány ősi, kelet-európai megastruktúra akár 
1680 négyzetméteres is lehet, így nem véletlen, hogy a régé-
szeket gyakorta zavarba jönnek. 

Most a Maidanetske nevű helyszínen találtak egy hasonlót, 
amelyről a feltárás során kiderült, hogy a feltárt épületeket 
mindennapi tevékenységekhez használták, például ételek ké-
szítéséhez, tárolásához és étkezéshez. 

Mindez eléggé hasonlít egy átlagos házban végzett tevékenysé-
gekhez, ám ezeknek az intenzitása jóval erőteljesebb, mint 
ahogy azt a hétköznapokban megszoktuk– mondta Robert Hof-
mann, a németországi Kieli Christian-Albrechts Egyetem régé-
sze, aki az új kutatást vezette. 

Akár 15 ezren is élhettek egy ilyen „városban" 
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Így rekonstruáltak egy Cucuteni házat FORRÁS: CRISTIAN 
CHIRITA 

A közelmúltban feltárt megastruktúrákat a Cucuteni kultúra 
népe építette, amely a Prut folyó mellett fekvő Cucuteni (Kuku-
tyin) községről kapta a nevét.A régészeti ásatások kimutatták, 
hogy ez a civilizáció települései a Kárpát-hegységtől a Dnyeper 
folyóig terjedtek a kőkorszakban.Ez a mai Románia, Ukrajna és 
Moldova területét fedi le. Az egyedülálló geometriai művészet-
tel rendelkező, kelet-európai, neolitikus kultúra virágkora mint-
egy a 7000 évvel ezelőtti időkre tehető. 

A kultúra képviselői olyan, megalitikus épületegyütteseket 
emeltek, amelyek több ezer házból álltak. 

A mai Ukrajna területén feltárt Maidanetske háromezer házat 
rejtett, bár az egyelőre még nem világos a régészek előtt, hogy 
ezek egyszerre épültek vagy már a bontás-újjáépítés szakaszá-
ban gyarapodtak. 
Emiatt igen nehéz ezeknek a közösségeknek a létszámát is meg-
határozni, de úgy gondoljuk, hogy Maidanetske 5 000-15 000 
ember otthonát jelenthette– magyarázta Hofmann a LiveSci-
ence tudományos online portálnak. – A kultúra tagjai gazdálko-
dók és pásztorok voltak, akik gabonaféléket termesztettek és 
elsősorban szarvasmarhával kereskedtek, de hús-szükségletü-
ket vadászattal és halászattal is kiegészítették. 

A közösségi találkozóhelyek létfontosságúnak bizonyultak 

A Cucuteni civilizáció tagjai házaikat tipikusan koncentrikus kö-
rökben rendezték el, amelyeket néha különböző terek öveztek. 
Ezekhez illesztettek olyan, óriási méretű, téglalap alakú épüle-
teket, amelyeket a régészek „megastruktúráknak" neveznek. 

A kutatók a területen cserépedényeket is találtak, beleértve le-
zárt üvegeket és konyhai eszközöket.A kandallók mellett to-
vábbá több helyen csontokra is bukkantak, amelyek feltehe-
tően az utolsó étkezések nyomait őrzik. 
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Ilyen, és ehhez hasonló, különleges cserépedényeket találtak
 FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

A megalitikus épület nagyon különbözött az akkori házaktól, 
amelyek általában két emelet magasak voltak és mindig talál-
tunk bennük kandallót és sütőt– emelte ki Hofmann. – Ráadásul 
ezek a megastruktúrák mindig központi helyet kaptak, amiből 
azt a következtetést vontuk le, hogy a különböző társadalmi 
osztályok találkozóhelyeiként szolgálhattak. 

Idővel azonban a kisebb struktúrák eltűntek és csak a legna-
gyobbak maradhattak fenn, tehát a közösségek a kutatók sze-
rint nagy valószínűséggel központosításba fogtak. 

Ezért jelentett ez végzetes döntést a kultúra tagjaira, akik visz-
szatértek a kisebb falvakba és a civilizáció a közösségi találko-
zóhelyek hiányában végül feloszlott. 

A kutatók most azt szeretnék kideríteni, hogy ezek a megastruk-
túrák miben különböztek az egyes régiókban és pontosan ho-
gyan használták őket. 

 

 


