
 
 

Szerkeszti: Ritz Ferenc e-mail: f.ritz@t-online.hu XII. évfolyam 1. szám 

 
 

mailto:f.ritz@t-online.hu


Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 1. szám 

2. oldal 

Tartalomjegyzék 

Őssejtpermettel a szívelégtelenség ellen.................................................................................................................... 3 
Áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyógyításában ............................................................................................ 4 
Olyat tett egy egysejtű, amire senki sem számított.................................................................................................... 5 
Száz éves rejtélyt oldottak meg a tudósok: ezért nem lehetnek még nagyobbak a bálnák ........................................ 9 
Gyógyíthatják az Alzheimer-kórt a mesterséges idegsejtek ..................................................................................... 14 
Mielőtt a robotok végleg átveszik felettünk a hatalmat .......................................................................................... 15 
Rövid hírek, érdekességek ........................................................................................................................................ 23 
Mennyi pelenkát használ el egy gyerek három év alatt? Tizenkettőt! ..................................................................... 31 
Mi lehet a klímaváltozás elleni harc reális útja?....................................................................................................... 36 
Színes klíma-forradalom ........................................................................................................................................... 38 
Döbbenetes kijelentést tettek tudósok: kevesebb ember kellene a Földre, hogy megmeneküljön a klímaválságtól 46 
2019 egy kivételesen meleg és számos pusztító időjárási eseményt hozó évtized záró éve...................................... 48 
Egy kiváló anyag, amiből mi magunk csinálunk gonosztevőt ................................................................................... 56 
Hány fát kell kivágni egy környezetvédelmi disszertációért? ................................................................................... 62 
Kilenc kritikus ponton már túl van a klímaváltozás .................................................................................................. 68 
Semmi keresnivalója az életnek ott, ahol a démoni féreg lakik ................................................................................ 70 
Itt a természet sportitala: a hangyák a vizeletre szavaznak ..................................................................................... 74 
Mázsányi szemét terhelte egy ámbráscet gyomrát .................................................................................................. 76 
Sosem látott szögből vizsgálták a Nap plazmakilövelléseit ...................................................................................... 77 
A Naphoz legközelebb repült szonda leleplezte a napszél titkát .............................................................................. 80 
Kritikus pontot lépett át az északi mágneses pólus .................................................................................................. 81 
 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 1. szám 

3. oldal 

Őssejtpermettel a szívelégtelenség ellen 
ORIGO2019.12.01. 11:35 

A szívelégtelenség kezelésére szolgáló új módszert fejlesztet-
tek ki az Oszakai Egyetem kutatói, remélve, hogy az eljárás, 
amely során őssejteket juttatnak közvetlenül a szív felszínére, 
3-5 éven belül elérhető lesz a páciensek számára. 

Nem igényel speciális körülményeket a kezelés 

Az egyetem sebészprofesszora, Szava Josiki vezetésével kifej-
lesztett kezelés nem igényel speciális körülményeket, ami azt 
jelenti, hogy könnyen alkalmazható bármely kórházban. 

 

Őssejtek illusztrációja számítógépes grafikán FORRÁS: 
AFP 

A módszert az iszkémiás kardiomiopátiával küzdő betegek szá-
mára fejlesztették ki. 

Ez egy olyan állapot, amelyben a szívizomnak nem elegendő a 
vérellátása. 

Őssejteket permeteznek a páciens szívére 

Az új kezelés lényege, hogy speciális "kötőanyagban" lévő me-
senchymalis őssejteket permeteznek a páciens szívére koszorú-
érműtét közben. 

Az eljárás kevesebb mint egy percet vesz igénybe. 

 

A szívműtét az egyik legbonyolultabb sebészeti beavatkozás-
FORRÁS: RIA NOVOSTI/IGOR ZAREMBO 
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"Az, hogy a bypassműtéttel egyidejűleg végezzük el a kezelést, 
segíti a szívfunkciók helyreállását" - mondta Szava. 

A szakemberek az Oszakai Egyetemi Kórházban akarják tesz-
telni a módszer biztonságosságát és hatékonyságát egy klinikai 
vizsgálat keretében. 

(Forrás: MTI/Kyodo) 

Áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák gyó-
gyításában 
MTI 2019.12.03.  

Állatkísérletek során áttörést érhettek el a hasnyálmirigyrák 
gyógyításában izraeli kutatók - írta a The Times of Israel című 
angol nyelvű izraeli portál. 

A PJ34 jelű molekulát eddig a stroke gyógyításában alkalmaz-
ták. A Tel-avivi Egyetem kutatói szerint használata áttörést je-
lenthet a rák különösen agresszív fajtái, köztük a hasnyálmirigy-
rák elleni küzdelemben. 

A tudósok hasnyálmirigyrákos emberi sejteket ültettek olyan 
egerek bőre alá, amelyeknek legyengítették az immunrendsze-
rét. A sejtek szaporodni kezdtek. Ezután a PJ34 nevű, eredetileg 
a stroke kezelésére kifejlesztett molekulát fecskendezték az 

állatok véráramába, hogy megállapítsák, vajon a molekula be-
folyásolja-e a daganatot. 

Kéthetes PJ34-kezelés után a rákos sejtek számának "jelentős, 
nyolcvan-kilencven százalékos csökkenését" észlelték a kezelés 
befejezésétől számított harmincadik nap után. 

A kísérleteket a Tel-avivi Egyetem Sackler Orvostudományi Ka-
rán Malka Cohen-Armon és csapata végezte, közösen a Sheba 
Egyészségügyi Központban dolgozó Talia Golannal és munka-
társaival, az eredményeket bemutató tanulmány az Oncotarget 
című orvosi folyóiratban jelent meg. 

A PJ34 molekula a rákos sejtek osztódásában rendellenességet 
okoz, ami gyors sejthalált idéz elő, ezért a kezelt rákos sejtek 
osztódása önmagában sejthalálhoz vezet- magyarázta a szer 
hatását Cohen-Armon. 

A PJ34 kizárólag az emberi rákos sejtekre hatott, a többi sejtet 
nem befolyásolta.Nem figyeltünk meg káros hatásokat az ege-
rek súlygyarapodásában, és viselkedésük sem változott"- 
mondta a kutatást vezető Cohen-Armon a lapnak. 

Párhuzamos vizsgálatok során azt is megállapították, hogy a 
molekula hatékony más típusú rákos sejtek esetében is, bele-
értve a mell-, tüdő- és petefészekrák, valamint az agydaganat 
agresszív formáit. 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 1. szám 

5. oldal 

A kutatás az egyetem közleménye szerint nagy potenciállal ren-
delkezik a rák agresszív fajtái elleni új terápiák kifejlesztéséhez. 
A kutatócsoport reméli, hogy hamarosan megkezdhetik a mo-
lekula tesztelését nagyobb testű állatokon, végül pedig embe-
reknél is. Ez a folyamat a finanszírozástól függően körülbelül két 
évig tarthat. 

Olyat tett egy egysejtű, amire senki sem szá-
mított 
ORIGO 2019.12.22.  

Ha valakit egysejtűnek nevezünk, az általában nem hízelgő az 
illető szellemi képességeire nézve. Pedig a Stentor roeselii 
nevű trombita alakú csillós olyan komplex döntéshozatalra 
képes, ami kifinomult elmére vall. 

Hajdan, az idők mélyén az egysejtű élet uralkodott a Földön. 
Csaknem egy örökkévalóságig, majd' hárommilliárd éven át az 
egysejtűek megszámlálhatatlan nemzedéke élt, táplálkozott, 
növekedett és szaporodott bármiféle többsejtű által háborítat-
lanul. Benépesítették az ősi vizeket és szárazföldet egyaránt; 
voltak közöttük ragadozók és prédák, és komplex, dinamikus 
életközösségeket alkottak a földgolyó valamennyi elképzelhető 
ökológiai fülkéjében. 

Aztán mintegy 600 millió évvel ezelőtt egyes csoportjaik átlép-
ték a többsejtűség küszöbét, és ma a legtöbben ha egysejtűek-
ről hallanak, feltétlenül valami kezdetlegesre és egyszerűre asz-
szociálnak. Pedig a legújabb kutatások szerint az állati egysej-
tűek egyes képviselői sokkal többre képesek, mint amit távoli 
unokatestvéreik: mi, emberek hinnénk róluk. 

Egy több mint száz éves kísérletet mai körülmények között rep-
rodukálva a Harvard Medical School rendszerbiológusai min-
den kétséget kizáróan bizonyították, hogy létezik legalább egy 
egysejtű lény, a Stentor roeselii nevű, mókásan trombita for-
májú csillós ragadozó, amely hierarchikus rendben alkalmaz 
több különféle elkerülő viselkedést. Ugyanannak a kellemetlen 
behatásnak – jelen esetben ingerlő részecskék áramának – 
többször ismételten kitéve az egysejtű szó szerint „meggon-
dolja magát": változtat eredeti reakcióján. A Current Biology 
című folyóiratban megjelent cikk szerzői szerint ez egyértel-
műen igazolja, hogy a Stentor viszonylag bonyolult döntésho-
zatali műveletekre képes. 

Eredményeink megmutatják, hogy egy egysejtű organizmus lé-
nyegesen kifinomultabb tud lenni, mint ahogy általában gon-
doljuk"– szögezte le Jeremy Gunawardera, a Harvardon mű-
ködő Blavatnik Institute rendszerbiológia tanára. 
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Illusztráció FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/CHRIS-
TOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOTO LIBRARY/CHRISTOPH 
BURGSTEDT/SCIENCE PHOT 

Komplex eszközök a túléléshez 

A kutatók hangsúlyozzák, hogy evolúciós szemszögből nem is 
szabad meglepődnünk ezen a kifinomultságon. „Az S. roeselii-
hez hasonló lények a többsejtűség megjelenése előtt csúcsra-
gadozók voltak, amelyek a legváltozatosabb vízi élőhelyeket 
uralták bolygószerte – magyarázta Gunawardera. – Még szép, 
hogy okosak voltak, ha arról volt szó, mit kell elkerülni és hol 
lehet enni, meg az összes többi olyan dologban, amit általában 
egy élőlénynek tudnia kell az élethez. Szerintem semmi meg-
lepő nincs abban, hogy komplex eszközöket fejlesztettek ki a 
fennmaradáshoz." 

Gunawardera először egy évtizeddel ezelőtt, Dennis Bray angol 
biológus előadásán hallott a neves amerikai zoológus, Herbert 

Spencer Jennings munkásságáról. Jennings 1906-ban adta 
közre „Az alacsonyabbrendű élőlények viselkedése" (Behavior 
of Lower Organisms) című meghatározó munkáját. A könyvben 
Jennings leír egy kísérletet, amely különösen megragadta 
Gunawardera fantáziáját. Ennek alanya az S. roeselii volt, ez az 
egysejtű létére viszonylag nagy, meglepően trombita formájú 
lény, az édesvizekben mindenütt elterjedt Stentor nemzetség 
reprezentatív tagja. Az S. roeselii testfelszínét és „trombitájá-
nak" kürtőjét mozgékony csillók borítják;ezekkel az állatka egy-
felől úszni képes, másfelől örvénylést létrehozni a környező víz-
ben, amely a szájnyílása felé tereli a táplálékszemcséket.Teste 
átellenes végén ragasztószerű anyagot választ ki, amellyel táp-
lálkozás közben lehorgonyozza magát a törmelékhez. 

 

Stentor roeselii FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 
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Egy érdekes kísérlet 

Egy mikroszkóp, egy pipetta és biztos kezek segítségével Jen-
nings aprólékosan tanulmányozta, hogyan viselkedik a S. roese-
lii a környezetből érkező kellemetlen inger – esetében kármin-
por – hatására. A tudós az elkerülő viselkedések rendezett so-
rozatát figyelte meg. Az S. roeselii először jellemzően csak a 
teste hajlítgatásával próbálta elkerülni a porral való érintkezést. 
Ha az inger ennek ellenére sem szűnt meg, megfordította csil-
lóinak csapásirányát, hogy az így keltett kifelé tartó áramlással 
elűzze a szemcséket a szája környékéről. Amennyiben ez sem 
hozott eredményt, összehúzta magát: a horgonyához kuporo-
dott, mint egy házába bújó tarisznyarák. Végül, ha valamennyi 
próbálkozása kudarcot vallott, az állatka eloldotta magát az alj-
zattól és odébbállt. 

A megfigyelt viselkedések hierarchikus rendet alkottak:az in-
gerre adott válaszok egy preferencia-sorrendet tükrözve halad-
tak az enyhébbtől a drasztikusabb felé.Mindebből úgy tűnt, 
hogy az S. roeselii a legkomplexebb viselkedésmintával rendel-
kezik, amire csak egy egyetlen sejtből álló, egyetlen sejtmaggal 
bíró organizmus képes lehet. A kísérlet a maga idejében komoly 
érdeklődést váltott ki, ám a megismétlésére irányuló próbálko-
zások – különösen egy 1967-ben közölt tanulmány – rendre ku-
darcot vallottak. Így Jennings eredményeit végül megkérdője-
lezték, és a modern tudomány meg is feledkezett róluk. 

Gunawarderát ez a kimenetel úgy bosszantotta, mint a Stentort 
a kellemesen langymeleg tócsavízbe szórt kárminpor, úgyhogy 
elhatározta: utánamegy az 1967-es kísérletnek. Megdöbbené-
sére azt találta, hogy a cikk szerzőinek nem sikerült S. roeselii-
példányt találniuk, így Jennings kísérletét egy másik fajjal, a táp-
lálkozás közben inkább úszó és nem magát lehorgonyzó Stentor 
coeruleus-szal próbálták újrajátszani. Nem csoda hát, ha Jen-
nings eredményeit nem tudták reprodukálni – gondolta magá-
ban Gunawardera, és eltökélte, hogy ő viszont hajszálpontosan 
megismétli a több mint 110 évvel ezelőtti kísérletet. 

A bökkenő csak az volt, hogy ő maga végzettségére nézve ma-
tematikus, aki egy orvosi egyetemen vezet egy molekuláris in-
formáció feldolgozására szakosodott labort, ezért különc vállal-
kozásához elsőre nemigen talált partnert. Újra és újra felhoz-
tam a témát a csoportunk meetingjein – meséli. – Győzködtem 
az embereimet, hogy ez valami fontosat mond nekünk az egyedi 
sejtek képességeiről, és már leszoktunk arról, hogy így gondol-
kodjunk a sejtek működéséről.De a dolog senkit se hozott lázba, 
ami valahol nem is meglepő. Ősrégi sztori, ráadásul leíró bioló-
gia, s ez így együtt bőven elég indok arra, hogy egy gyorseszű 
fiatal kutatónak esze ágába se jusson foglalkozni vele." 

Elsőre semmi meglepő, de aztán... 
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Gunawardera azonban nem adta fel. Egyik posztdoktora, Sud-
hakaran Prabakaran, aki ma már a Cambridge-i Egyetem cso-
portvezetője, valahogy mégis elkezdett érdeklődni az okos egy-
sejtű iránt. Hasonlóképpen bevonódott a témába Joseph Dex-
ter, aki nyolc évvel ezelőtt még szakdolgozóként került Guna-
wardera laborjába, majd ott szerezte meg a doktori fokozatát, 
és most a dartmouth-i Neukom Institute for Computational Sci-
ence munkatársa. Így hát hárman vágtak bele a projektbe, amit 
éveken át csupán a leküzdhetetlen kíváncsiságtól hajtva, min-
denféle pénzügyi forrás híján művelgettek. 

A kísérletek végrehajtására Dexter és Prabakaran vállalkoztak, 
de rögtön az elején nehézségbe ütköztek, mert nekik se sikerült 
akár csak egyetlen S. roeselii-t is felhajtaniuk, pedig az összes 
környékbeli tavacskát végigkutatták. Végül az óceán túloldalá-
ról, egy angliai cégtől sikerült beszerezniük az egysejtűeket, 
akik egy golfpálya kerti tavából halászták ki és küldték Ameri-
kába az S. roeselii-tenyészetet. Videomikroszkóppal és az in-
gerlő szemcséket pontosan célba juttató mikropozicionálóval 
felszerelkezve végre nekiláthattak a munkának. A kárminpor 
nem bizonyult elég hatásosnak, de némi próba-szerencse után 
a mikroszkopikus plasztikgyöngyöknél kötöttek ki, mert ezek a 
kellő mértékben bosszantották a Stentorokat. 

Nagy megelégedésükre a Jennings által valaha leírt viselkedé-
sek mindegyikét sikerült kiváltaniuk és reprodukálniuk.Azt a 

rendezett viselkedési hierarchiát viszont, amit Jennings doku-
mentált, nem kapták vissza következetesen. Az egyes egyedek 
jelentős változatosságot mutattak: némelyik csakugyan először 
hajlongott és megfordította a csillóit, mielőtt összehúzódott 
volna, mások viszont egyre-másra csak összehúzódtak, megint 
mások pedig felváltva hajlongtak és kuporodtak. 

Mindhárman kvantitatív biológusok lévén a jó öreg statisztiká-
hoz fordultak hát. Kidolgoztak egy módszert a viselkedésformák 
szimbolikus átkódolására, és statisztikai elemzéssel keresték 
megfigyeléseikben a mintázatot. Szerencsére ahol az emberi 
szemfülesség már kevés volt, a matematikának még termett 
babér.Az elemzés kimutatta, hogy a viselkedések igenis hierar-
chikus rendet követnek.Kellemetlen ingerrel szembesülve az S. 
roeselii az esetek többségében csakugyan először elhajol és a 
csillócsapkodását fordítja – e kettőt gyakran egyszerre teszi –, 
majd ha az ingerlés folytatódik, összehúzódik vagy leválik az alj-
zatról és elúszik. Az utóbbi két viselkedés csaknem kivétel nél-
kül az előbbi kettő után következik, és az állatkák sosem válnak 
le anélkül, hogy előtte összekuporodtak volna, ami bizonyítja, 
hogy a védekező akcióknak létezik egy preferált sorrendje. 

Sejtszintű értelem 

A fejlődésbiológiában vagy a daganatkutatásban gyakran be-
szélnek „programokról", amelyeket a sejtek végrehajtanak, 
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mintha csak valamiféle rögzített pályán futnának. De – mint 
Gunawardera kiemeli – a sejtek valójában egy komplex öko-
szisztéma részei, ahol bizonyos értelemben beszélgetnek és 
tárgyalnak egymással, válaszolnak a környezet jelzéseire és 
döntéseket hoznak.Szerintem ez a kísérlet arra kényszerít min-
ket, hogy – ha csak nagyon spekulatív formában is – elkezdjünk 
gondolkodni azon, milyen formában létezhet valamilyen sejt-
szintű 'értelem', ami egyetlen sejten belül komplex információ-
feldolgozást és döntéshozatalt tesz lehetővé– vélekedett a ku-
tató. – Jól illusztrálja továbbá azt, hogy néha nem azért mellő-
zünk dolgokat, mert nem léteznek, hanem mert nem is gondol-
juk fontosnak odafigyelni rájuk. Ez teszi ezt a tanulmányt igazán 
érdekessé." 

Száz éves rejtélyt oldottak meg a tudósok: 
ezért nem lehetnek még nagyobbak a bál-
nák 
ORIGO 2019.12.20. 

Ha már ennyire nagyok a bálnák – mert hogy a bálnák tényleg 
nagyon nagyok –, miért nem lehetnek még nagyobbak? A rö-
vid válasz: mert annyi ennivaló a világon nincs, ami fenntar-
taná az ennél is nagyobb élőlényeket. 

Harminc méteres hosszukkal és több mint 100 tonnás tömegük-
kel a kék bálnák a Földön valaha élt leghatalmasabb állatok. A 
többi bálna sem kicsi – például a gyilkos bálnák is nagyobbak, 
mint a legtöbb szárazföldi állat –, de a kék bálna mellett minden 
más, beleértve a fogasceteket is, porban labdázó kisgyereknek 
tűnik. Vajon mi választja el egymástól a cetek két markánsan 
elkülönülő súlycsoportját, a szilásceteket és a fogasceteket? És 
ha már ennyire gargantuaira nőnek a kék bálnák, mi az akadá-
lya, hogy még nagyobbak legyenek? 

„A kék bálnák és az ámbráscetek nem egyszerűen csak 'nagyok' 
– fog bele Nicholas Pyenson, a hajdanvolt tengeri emlősök kiál-
lításának kurátora a Smithsonian Intézet (Egyesült Államok) 
Nemzeti Természettudományi Múzeumában –, hanem a valaha 
kialakult legnagyobb állatok közé tartoznak. Vetekednek a leg-
termetesebb dinoszauruszokkal, sőt esetenként túl is szárnyal-
ják őket. Ez elég szép teljesítmény. De ha már ennyire futja, va-
jon miért nem nőnek még nagyobbra?" 
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Kék bálna a felszínen pihen FORRÁS: NURPHOTO/THA-
RAKA BASNAYAKA/NURPHOTO/THARAKA BASNAYAKA 

A biológusokat egy évszázada foglalkoztatja a kérdés, hogy ál-
talánosságban mi korlátozza az állatok méretét – mondta el 
Pyenson. Mivel a Föld jelenlegi méretrekorder élőlényei idejük 
túlnyomó részét az óceán mélyén töltik, ahol nehéz pontosan 
nyomon követni viselkedésüket, a méretüket megszabó ténye-
zőket illetően eddig legfeljebb találgatni lehetett. Most viszont 
egy nemzetközi kutatócsoport Pyenson és Jeremy Goldbogen, 
a Stanford Egyetem biológusa irányításával több száz szabadon 
mozgó és táplálkozó cet adatait rögzítette, ami lehetővé tette 
számukra annak meghatározását, hogy a különböző méretű 
cetfajok egyedei mennyi energiát fektetnek a táplálékszer-
zésbe, és ebből mennyi nettó kalóriabevételük származik. A Sci-
ence legújabb számában közzétett eredményeikből kiderül, 

hogy valamennyi cetfaj méretét a préda elérhetősége korlá-
tozza, de csak a szűrve táplálkozó bálnák – köztük a kék bálnák 
– fejlesztettek ki olyan táplálkozási stratégiát, amely igazán jó 
energiamegtérülést mutat, s aminek a Földön valaha létezett 
leghatalmasabb testméretüket köszönhetik. 

 

Egy kék bálna kipreparált szíve FORRÁS: DPA PICTURE-AL-
LIANCE/AFP/BERND SETTNIK 

Az adatok begyűjtése annak a több mint két tucat tudósnak az 
érdeme, akik a másfél méteres barna delfintől a gigantikus kék 
bálnáig a legkülönbözőbb méretű cetfajok egyedeit felkutatták 
és megjelölték. Az állatok víz alatti aktivitásának nyomon 
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követéséhez tapadókorongokkal ideiglenesen rögzíthető multi-
funkciós szenzorokat használtak. Ezeket a csónakjukból hosszú 
rúddal kinyúlva ügyeskedték fel a cetek hátára, amikor azok ép-
pen a felszínre bukkantak. Az így felapplikált high-tech érzéke-
lők gyorsulás- és nyomásmérő, valamint kamera és víz alatti 
mikrofon segítségével közvetítették az állatok tevékenységé-
nek minden apró részletét, amint azok alámerültek táplálkozni. 
A környező vizekbe kihelyezett szonárok jelei, valamint a koráb-
ban kifogott bálnák gyomortartalma alapján a tudósok a zsák-
mány mennyiségét is meg tudták becsülni valamennyi követett 
cet közelében. 

A csoport Grönlandtól az Antarktiszig több mint 10 ezer táplál-
kozási esemény adatait elemezte, és ezek alapján minden 
egyes egyedre kiszámították a táplálékszerzés energetikai költ-
ségét és bevételét. „Az energia minden életforma számára az 
alapvető valutanem, és mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a kü-
lönböző testméretű és táplálkozási stratégiájú cetekben ho-
gyan alakul az energiabevitel és az energiafelhasználás mérlege 
– magyarázta Goldbogen. – A két mennyiség aránya megmu-
tatja a cet táplálkozási hatékonyságát, amiből következtethe-
tünk arra, miért különböző méretűek a cetfajok, és a nagyok 
miért nem még nagyobbak." 

 

Egy másik óriás, a hosszúszárnyú bálna (Megaptera novaeang-
liae) a borjával FORRÁS: BIOSPHOTO/GABRIEL BARATHIEU / 
BIOSPHOTO/GABRIEL BARATHIEU 

A kutatók megállapították:a testméret és az energiamegtérülés 
közötti kapcsolat attól függ, hogy az adott cetcsoport milyen 
táplálkozási stratégiát fejlesztett ki az evolúció során.Egyes bál-
nák az óceánvizet átszűrve táplálkoznak, oly módon, hogy úszás 
közben az apró prédaállatok egész rajai áramlanak be a szá-
jukba, míg a fogascetek egyenként ejtik el zsákmányukat. A kék 
bálnák, a púposbálnák és egyéb szűrve táplálkozók szájában szi-
lák – vékony, hajlékony lemezek – sorakoznak, s ezek segítség-
ével szűrik ki a kis méretű, főleg rákokból álló zsákmányukat az 
óceánvízből. A parányi prédaállatoktól hemzsegő vizeken át-
úszva csaknem mindig több kalóriát szereznek, mint amennyit 
befektetnek – olvasták ki az adatokból a kutatók. A szűrve 
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táplálkozó bálnák számára az óriási testméret nem jelent aka-
dályt: a kutatásban szereplő legnagyobb fajok, a kék bálnák, a 
púposbálnák és a barázdásbálnák rendre kedvezőbb energia-
mérleggel zárták a táplálkozást, mint akármely másik cet. 

A fogascetek ezzel szemben echolokációval tájolják be zsákmá-
nyukat, és egy táplálkozási esemény során egyetlen prédát ej-
tenek el. A szűrve táplálkozóknál mélyebbre is kell úszniuk, 
hogy bőséges és nagyméretű zsákmányra – termetesebb ha-
lakra és mélytengeri tintahalakra – akadjanak. Nemigen akad 
más melegvérű ragadozó, amely az óceán olyan mélységeibe 
merészkedne, ahol a fogascetek vadásznak. „300 méteres 
mélység alatt már semmi sincs, csak a tintahalak, amiket mege-
hetsz" – érzékeltette Pyenson. Viszont a tintahalakat üldözni 
kell, ami az adatok tanúsága szerint igen sok energiát fel-
emészt, különösen a legnagyobb termetű fogascetek esetében. 
Előfordult, hogy a legnagyobb fogascetek nem szereztek annyi 
zsákmányt sem egy-egy mélytengeri portya során, amennyi fe-
dezte volna az odajutásuk energiaköltségét. „Szó szerint képte-
lenek annyit enni, hogy energetikailag megtérüljön a merülés, 
mert fel kell jönniük a felszínre levegőt venni" – mutatott rá a 
kutató. 

 

Az egyik legnagyobb alkotóeleme az óceáni zooplanktonnak, a 
krill (Euphausia sp.) FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

A csaknem 20 méteres testhosszt elérő ámbráscetek nemcsak 
a ma élő fogascetek közül a legnagyobbak, de összes letűnt ősü-
ket is túlszárnyalják méretben. A különböző testméretű fo-
gascetekre kiszámított energiamegtérülési mutatók alapján „a 
mai ámbráscetek a biológia határait ostromolják" – hangsú-
lyozta Pyenson. A csoport kalkulációi azt mutatják, hogy ha ki-
csivel is nagyobbak lennének, az ámbráscetek már nem tudná-
nak eleget fogyasztani a legnagyobb méretű tintahal-zsákmá-
nyukból ahhoz, hogy fenntartsák testméretüket. Egyszerűen 
nincs annyi nagy tintahal az óceánban, amennyi a mainál mére-
tesebb ámbrásceteket eltartana. 
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A szűrve táplálkozó bálnák méretét nem úgy korlátozza az elér-
hető zsákmány mennyisége, ahogy a fogascetekét. Az apró, 
krillnek nevezett rákok, amivel ők táplálkoznak, kimeríthetetlen 
bőségben tenyésznek az óceánban – igaz, a krillek mindig csak 
rövid időre szaporodnak el, a világtengerek különböző pontjain 
más és más időben. Ezért az óceánok mai gigászainak méretét 
végső soron az limitálhatja, hogy zsákmányuk bőséges ugyan, 
de csak szezonálisan elérhető – vonja le a következtetést Gold-
bogen és Pyenson. 

 

Egy 25,2 méteres kék bálna csontváza a londoni természettu-
dományi múzeumben FORRÁS: AFP/TOLGA AKMEN 

„A legnagyobb testű szilásceteknek a krillrajokban rejlő ener-
giát a magas földrajzi szélességek néhány legtermékenyebb 
nyári hónapja alatt kell kiaknázniuk – fejtette ki Goldbogen. – A 

magas hatékonyságú szűrve táplálkozó stratégia lehetővé teszi, 
hogy ezek a bálnák jelentős zsírtartalékokat halmozzanak fel, 
amelyekből aztán fedezni tudják az alacsonyabb szélességeken 
fekvő óceáni medencékbe való vándorlásukat. A párzás ugyanis 
ezeken a vidékeken zajlik, ahol viszont a táplálékellátottság jó-
val gyérebb." 

A tanulmány rávilágít arra, mennyire ingatag helyzetet foglal-
nak el a cetek a maguk ökoszisztémájában. „Elgondolkodtató, 
hogy milyen veszélyes dolog bálnaként ezen az energetikai pen-
geélen táncolni" – emelte ki Pyenson, hozzátéve: a klímaválto-
zás, a túlhalászat és az óceánokat fenyegető egyéb veszélyek 
tovább súlyosbítják a helyzetet. „Képzeljük el, hogy kék bálnák 
vagyunk, és az egyetlen zsákmányunk a krill. Mármost, ha 
bármi történik, ami a krillpopulációt megtizedeli, evolúciós 
zsákutcában találjuk magunkat, mert nem bírunk eleget enni 
ahhoz, hogy fenntartsuk magunkat – vázolta fel a kutató. – Jó 
okunk van tehát arra, hogy megpróbáljuk jobban megérteni a 
bálnák és zsákmányuk között fennálló ragadozó-préda kapcso-
latokat." 
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A Camarasaurus egy nagyjából 20 méteres, több tucat tonnás 
saurupoda volt FORRÁS: LEEMAGE/©RAUL LUNIA/NOVA-
PIX/LEEMAGE/RAUL LUNIA 

A gigászi méret és a vele járó hatalmas étvágy egyébként evo-
lúciós újdonságnak számít a bálnák történetében. Pyenson, 
Goldbogen és munkatársaik egy 2017-es tanulmányukban azt 
találták, hogy a mai bálnák ősei egészen 5 millió évvel ezelőttig 
viszonylag visszafogott méreteket értek el, ekkor viszont úgy 
evolváltak, hogy képessé váltak a gazdag, de elszórtan elhelyez-
kedő táplálékforrások kihasználására. Amúgy a szerzőpáros 
szerint azok az egészen más óriások, akik 100 millió éve dübö-
rögtek a Földön, valószínűleg hasonló okokból, vagyis a táplálék 
korlátozott elérhetősége okán nem nőhettek még nagyobbra. 
„Nem tudhatjuk pontosan, hogy a szauropoda dinoszauruszok 

nyájai mekkora pusztítást végeztek a kréta kori erdőkben, de 
alighanem alaposan tarra rágták őket" – vélekedik Pyenson. 

Gyógyíthatják az Alzheimer-kórt a mester-
séges idegsejtek 

 

NAK index.hu  2019.12.04.  

Mesterséges idegsejteket fejlesztettek ki brit kutatók, az apró 
"agyi csipek" olyan betegségek gyógyításához jelenthetnek új 
utakat, mint az Alzheimer-kór, írja a BBC. A Bathi Egyetem ku-
tatócsoportja a matematika, az informatika és a csiptervezés 
kombinációjával keresett új módszert, hogy az idegsejtek ter-
mészetes működését utánzó áramkört hozzanak létre, eredmé-
nyeikről a Nature Communications tudományos folyóiratban 
számoltak be. 

mailto:nak@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/egeszseg/2019/12/04/gyogyithatjak_az_alzheimer-kort_a_mesterseges_idegsejtek/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://www.bbc.com/news/science-environment-50644545
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.bath.ac.uk%2Fannouncements%2Fworld-first-as-artificial-neurons-developed-to-cure-chronic-diseases%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.bath.ac.uk%2Fannouncements%2Fworld-first-as-artificial-neurons-developed-to-cure-chronic-diseases%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41467-019-13177-3
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41467-019-13177-3
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A neuronok jeleket továbbítanak az agy és a test többi szerve 
között. A tudósok azért próbálkoznak mesterséges idegsejtek 
megalkotásával, mert azok olyan betegségek lehetséges gyógy-
módjaihoz vezethet el, amelyek során a neuronok károsodnak 
vagy elhalnak, mint az Alzheimer-kórban. 

Alain Nogaret, az egyetem fizikai tanszékének professzora el-
mondta, tanulmányukban az az újdonság, hogy az agysejtek 
elektromos tulajdonságait szilíciumból készült szintetikus 
áramkörökben tudták reprodukálni. "Mostanáig olyan volt a 
neuron, mint a fekete doboz, de kinyitottuk és belepillantot-
tunk. Munkánk paradigmaváltást jelent, mert olyan módszert 
dolgoztunk ki, amellyel apró részletekig reprodukálhatók a va-
lódi neuronok tulajdonságai" – magyarázta Alain Nogaret. 

Az orvostudomány régóta szeretne olyan mesterséges neuro-
nokat előállítani, amelyek választ tudnak adni az idegrendszer-
ből érkező elektromos jelekre. A kutatók kétféle neurontípust 
"másoltak le", az egyik az agy hippokampusz nevű területéről 
származik, amely az emlékezésben játszik fontos szerepet, a 
másik típus a lélegzés irányításában fontos. (MTI/BBC) 

Mielőtt a robotok végleg átveszik felettünk 
a hatalmat 
ORIGO 2019.12.02.  

A mesterséges intelligencia ma már autót vezet, orvosi beren-
dezéseket irányít, bírósági döntéseket segít. Ideje biztosítéko-
kat beépíteni, hogy ne ártson nekünk, és elfogulatlanul ítél-
jen. 

Asimov robotvilága napjainkban kezd valósággá válni 

Hetven évvel ezelőtt Isaac Asimov elképzelt egy világot, amely-
ben a robotok megszámlálhatatlan különböző módon szolgál-
ják az emberiséget. A híres sci-fi-szerző arról sem feledkezett 
meg, hogy a robotokat beépített biztonsági garanciákkal sze-
relje fel. 

 

Isaac Asimov, a világhírű sci-fi-szerző állította fel a robotika há-
rom alaptörvényét FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

https://www.bbc.com/news/science-environment-50644545
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A robotika Asimov-féle törvényeiként ismertté vált szabályok 
egyebek között azt írják elő, hogy egy robot sosem árthat az 
embereknek. 

A gépek biztonságos és igazságos működésének kérdése, amely 
akkor még a tudományos fantasztikum birodalmába tartozott, 
mára égető aktualitássá érett. 

 

A mesterséges intelligencia széleskörű elterjedése komoly biz-
tonsági és etikai kérdéseket is felvet FORRÁS: SCIENCE 
PHOTO LIBRARY/SERGII IAREMENKO/SCIENCE PHOTO LIB-
RARY/SERGII IAREMENKO/SCIENCE PHOTO L 

A mesterséges intelligencia (MI) már rég nem csak a tudomá-
nyos kutatás játékszere, hanem mindennapjaink 

elválaszthatatlan része: a gépi tanuló algoritmusoknak köszön-
hetően a számítógépek ma már az autóvezetéstől a robotok irá-
nyításán át az automatizált döntéshozásig bármilyen feladatot 
el tudnak látni. 

 

A robotok világa lassan kézzelfogható valósággá válik
 FORRÁS: ROSSKOSMOS 

Ám amint olyan érzékeny kérdésekben is kezdjük átadni nekik 
a kontrollt, mint hogy egy vádlott őrizetből vagy szabadlábon 
védekezhessen-e, egyre többen sürgetik az olyan biztosítékok 
beépítését, amelyek garantálják, hogy az MI nem kockáztat em-
beréleteket, és elfogulatlanul, származási és nemi előítéletek-
től mentesen ítélkezik. 

A fő kérdés a biztonság és a részrehajlás-nélküliség 
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A Stanford Egyetem és a Massachusetts-i Egyetem kutatói által 
vezetett csoport a Science legfrissebb számában tett közzé egy 
cikket, amelyben felvázolják, miként lehetne az MI-t ilyen biz-
tosítékokkal ellátni. A szerzők által javasolt új technika az olyan 
egzakt módon nehezen körvonalazható elvárásokat, mint hogy 
„kerüld el a nemek szerinti részrehajlást", precíz matematikai 
kritériumokká alakítja. 

 

A mesterséges intelligencia folyamatosan fejlődik, aminek kö-
szönhetően egyre komolyabb és mérvadóbb áttöréseket érnek 
el a kutatók FORRÁS: PEXELS.COM 

Olyan utasításokká, amelyek egy gépi tanuló algoritmusba 
építve garantálják a nem kívánt viselkedés elkerülését. „Olyan 

MI-t javaslunk, amely tiszteletben tartja emberi felhasználóinak 
értékrendjét, így rászolgál arra a bizalomra, amelyet az önmű-
ködő rendszerekbe helyezünk" – foglalta össze Emma Brunskill, 
a Stanford komputertudósa és a cikk rangidős szerzője. 

 

Áramkörökből álló agy a mesterséges intelligencia szemlélteté-
sére FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/MACROVECTOR / 
SCIENCE PHOTO LIBRARY/MACROVECTOR / SCIENCE PHOTO 
LIBR 

A munka abból az alapfeltevésből indult ki, hogy a „nem bizton-
ságos" és a „nem igazságos" viselkedés valamiképp matemati-
kai módon is leírható, s ha ez így van, lehetséges olyan algorit-
musokat alkotni, amelyek a bemenet alapján megtanulják az 
ilyen viselkedések elkerülését. 
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A mesterséges intelligencia fokozatosan belopja magát a min-
dennapokba FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/SERGII IA-
REMENKO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/SERGII IAREMENKO/SCI-
ENCE PHOTO L 

A kutatók szerettek volna továbbá olyan technikákat létre-
hozni, amelyek révén a felhasználó egyszerűen meg tudja hatá-
rozni az adott alkalmazásban nemkívánatos viselkedések körét. 

A cél az volt, hogy a gépi tanuló algoritmusok tervezői nagy biz-
tonsággal kimondhassák: a múltbéli adatokon keresztül betaní-
tott rendszerük megbízható marad a valós szituációkban is. 

Mi is az az elfogulatlansági garancia? 

„Mi megmutatjuk, hogyan segíthetnek a gépi tanuló algoritmu-
sok tervezői azoknak, akik MI-t szeretnének beépíteni a 

termékeikbe és szolgáltatásaikba; hogyan könnyíthetik meg a 
számukra a nemkívánatos kimenetelek és viselkedések leírását, 
amelyeket aztán az MI-vezérelt rendszerek nagy valószínűség-
gel elkerülnek" – fogalmazott Philip Thomas, a Massachusetts-
i Egyetem Amherst kampuszának komputertudományi elő-
adója és a cikk írója. 

 

Mesterséges intelligencia, ez lenne a jövő? FORRÁS: SCIENCE 
PHOTO LIBRARY/VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE PHOTO 
LIBRARY/VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P 
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A kutatók egy olyan MI-algoritmus előítélet-mentesítésével 
tesztelték a módszerük működőképességét, amelyet Ameriká-
ban elterjedten használnak arra, hogy a college-ba járó diákok 
záró tanulmányi átlagát a vizsgaeredményeik alapján megjósol-
ják. 

Ezek az algoritmusok ismerten torzítanak a diák neme szerint. 

Egy kísérleti adatbázist bemenetnek használva olyan matema-
tikai utasításokat adtak az algoritmusnak, amelyek nem enged-
nek az egyik vagy másik nem felé módszeresen részrehajló pre-
diktív módszert kifejleszteni. 

 

A mesterséges intelligencia előtt hatalmas lehetőségek állnak 
FORRÁS: ORIGO 

Az utasítások segítségével az algoritmus olyan módszert azono-
sított, amely nem csak hogy az eddigieknél megbízhatóbb jós-
lásokat ad, de sokkal kevésbé hajlamos a nem szerinti torzí-
tásra. 

A korábbi módszerek nem teljesítettek jól e téren, mert vagy 
nem is rendelkeztek beépített igazságosság-szűrővel, vagy az 
elfogulatlansági garanciáik túlságosan leegyszerűsítő algorit-
musokra épültek. 

Így fog inzulint adagolni a cukorbetegeknek a mesterséges in-
telligencia 

A csoport kifejlesztett egy másik algoritmust is, amely egy au-
tomatikus inzulinadagoló pumpát vezérelt a biztonságosság és 
a teljesítmény egyidejű figyelembe vételével. 

Ezeknek a pumpáknak az a feladatuk, hogy étkezés után eldönt-
sék, milyen inzulindózist adnak viselőjüknek. 

Ideális esetben a pumpa éppen annyi inzulint ad le, amennyi 
elegendő a vércukorszint állandóan tartásához. 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 1. szám 

20. oldal 

 

A közeljövőben a mesterséges intelligencia adagolhatja az inzu-
lint FORRÁS: FELICE FRANKEL 

Ha ennél kevesebbet adagol, a vércukorszint megugrik, ami 
nem csak rövidtávú kellemetlenségekhez – például hányinger-
hez – vezet, de hosszú távon növeli a különböző szövődmények, 
például a keringési betegségek kockázatát. 

Ha viszont többet mér ki a kelleténél, a vércukorszint lezuhan, 
ami akár végzetes kimenetelű is lehet. 

 

Inzulininjekciót ad be magának egy beteg. Rövidesen a mester-
séges intelligencia optimalizálhatja ezt a tevékenységet
 FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/SCIENCE PHOTO 
LIBRARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

A gépi tanulás kétségtelenül sokat segít ebben a feladatban az-
zal, hogy finom összefüggés-mintázatokat keres a leadott dózi-
sok és a vércukorszintben bekövetkező változások között, s 
ezek segítségével a működést az adott használóra optimalizálja. 

Viszont a ma használatos algoritmusok egyike sem kínál kézen-
fekvő lehetőséget az orvosok számára, hogy az automatikus 
adagoló algoritmusba beprogramozzák a nemkívánatos kime-
neteleket, mint amilyen a hirtelen vércukorszint-zuhanás. 
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A MI (mesterséges intelligencia) egyszerre jelenthet áldást és 
súlyos veszélyeket is FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIB-
RARY/ANDRZEJ WOJCICKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ANDRZEJ 
WOJCICKI/SCIENCE PHOTO L 

Brunskill és Thomas egy vércukorszint-szimulátor segítségével 
megmutatta, hogyan lehet a pumpának betanítani a személyre 
szabott adagolást úgy, hogy a túl- és aluladagolásból adódó 
komplikációkat elkerülje. 

Bár a csoport még nem kész arra, hogy az algoritmust valódi 
embereken is magabiztosan tesztelje, kijelöli az utat az MI-

fejlesztők számára a cukorbetegek életminőségét javító megol-
dások felé. 

Robot emberi lénynek sohasem árthat 

A Science-cikk szerzői Asimov előtt tisztelegve „seldoni"-nak 
nevezik az algoritmusaikat. Ezzel Asimov regényszereplőjére, 
Hari Seldonra utalnak, aki a robotika három törvényét kihirdeti. 

A törvények megfogalmazása így kezdődik: 

Robot emberi lénynek sosem árthat, és tétlenségével nem en-
gedheti, hogy egy emberi lénynek baja essék." 

 

A legfőbb szabály, hogy a robot sohasem árthat az embernek 
FORRÁS: ORIGO 
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Miközben elismeri, hogy az MI-nek még hosszú utat kell meg-
tennie a három törvény garantált teljesüléséig, 

Thomas szerint az általuk kidolgozott seldoni keretrendszer 
megkönnyíti majd a gépi tanuló algoritmusok tervezőinek a vi-
selkedés-elkerülő utasítások beépítését. 

 

A nagy kérdés, hogy a robotok, pontosabban a mesterséges in-
telligencia átvehetik-e a hatalmat az ember felett FORRÁS: 
AFP/CARSTEN KOALL 

Az új algoritmusok révén a programozók számszerűen meg tud-
ják majd becsülni, hogy a betanított rendszerek milyen valószí-
nűséggel működnek majd az elvárásoknak megfelelően a való 
világban. 

Brunskill hozzátette: a keretrendszer számos más komputertu-
dós erőfeszítéseire is épít, akik mind azon dolgoznak, hogy 
egyensúlyt teremtsenek az algoritmusok teljesítőképessége és 
megbízhatósága között. 

 

Sokakat aggaszt az a lehetőség, hogy a mesterséges intelligen-
cia az ember ellen fordulhat FORRÁS: AFP 

„Ahogy a társadalom egyre inkább támaszkodik az MI-re, alap-
vető fontosságú azon gondolkodnunk, hogyan alkothatunk a 
biztonság és az igazságosság értékeit leginkább szem előtt tartó 
algoritmusokat" – szögezte le a kutató. 
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Rövid hírek, érdekességek 

Már kapható az első rovaros kenyér 
TÁFELSPICC 2019.11.29.  

Az Egyesült Királyságban már kapható az első rovaros kenyér, 
amelyet egy pékség több száz tücsökből készített. A termék 
neve: Crunchy Cricket Loaves. 

A Roberts márka ropogós, tücskös kenyere kinézetre pontosan 
olyan, mint a hagyományos fajták. Annyi a különbség, hogy 336 

tücsköt szárítottak, őröltek, majd összekevertek búzaliszttel és 
egyéb gabonafélékkel, ebből sütötték meg a kenyeret. 

A tücskös kenyér több fehérjét tartalmaz, mint a hagyományos 
és fenntarthatóbb a forrása. Sőt, a legfrissebb tanulmány sze-
rint egészségesebb is. Ez a tanulmány kimondja ugyanis, hogy a 
tücskök antioxidánstartalma magasabb, mint a frissen facsart 
narancsléé. 

A tücskös kenyér jó fehérjeforrás, és nagyszerű módja annak, 
hogy a fogyasztók megismerjék a rovaralapú ételeket 

– mondja Alison Ordonez, a pékség innovációs vezetője. 

A rovarfogyasztás egyre inkább elterjedtté válik, az ENSZ becs-
lései szerint a világon kétmilliárd ember eszik rendszeresen 

rovarokat, és több mint 1900 rovarfajt használnak élelem gya-
nánt. 

Láthatóvá tették a rejtőzködő rákos sejteket 
az immunrendszer számára a Yale kutatói 
2019. december 1.  

 

Egy új módszerrel kutatók láthatóvá tették a rákos sejteket az 
immunrendszer számára és segítették, hogy az megsemmisít-
sen olyan daganatokat, amelyeket az immunterápia más for-
mái nem képesek észlelni. 

https://metro.co.uk/2019/11/28/bakery-launches-uks-first-insect-bread-loaf-made-336-crickets-11231846/
http://www.innoportal.hu/lathatova-tettek-a-rejtozkodo-rakos-sejteket-az-immunrendszer-szamara-a-yale-kutatoi
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A rákos sejtek a rejtőzködés mesterei, de a Yale Egyetem tudó-
sai által kifejlesztett új módszer lehetővé teszi, hogy láthatóvá 
váljanak és segíti az immunrendszert abban, hogy észlelje és 
megsemmisítse a daganatokat – olvasható a Nature Immuno-
logy című tudományos folyóiratban. Az új módszer csökken-
tette vagy megsemmisítette a melanoma, a mellrák egy rossz-
indulatú típusa, a tripla negatív emlőrák és a hasnyálmirigyrák 
daganatait egerekben, még az olyan daganatokat is felfedte, 
amelyek igen távol vannak az elsődleges daganatforrástól – ír-
ták a kutatók. 

“Ez az immunterápia egy teljesen új formája” – idézte a Yale 
Egyetem közleménye Sidi Chent, az egyetem adjunktusát, a ta-
nulmány egyik szerzőjét. 

Az immunterápia forradalmasította a rákkezelést, de a létező 
terápiák nem működnek minden beteg esetében, és egyes rák-
típusok ellen. A létező terápiák olykor nem képesek felismerni 
a rákos sejtek molekuláris “álcáját”, ezért kevésbé hatékonyak 
– olvasható a Science Daily tudományos hírportálon. 

Ezen hiányosságokra keresett megoldást Chen laboratóriuma, 
amely kifejlesztett egy új rendszert, amely egyesítette a vírusos 
génterápiát és a CRISPR génszerkesztési technológiát. Ahelyett 
azonban, hogy megtalálja és szerkessze a DNS szakaszait és új 
géneket illesszen be, az endogén gének többszörös aktiválása 

mint immunterápia – Multiplexed Activation of Endoganous 
Genes as Immunotherapy (MAEGI) – elnevezésű új módszer 
hajtóvadászatot indít több tízezer daganattal kapcsolatos gén 
után, majd egyfajta GPS-ként működve megjelöli helyüket, és 
felerősíti jelzéseiket. 

“Ez a tumorsejtek narancssárga overállba öltöztetésének mole-
kuláris megfelelője, amely lehetővé teszi, hogy az immunrend-
szer gyorsan megtalálja és elpusztítsa a halálos sejteket” – ma-
gyarázta Chen. 

Ezen sejtek azonosítása nyomán az immunrendszer azonnal fel-
ismeri őket, ha a jövőben megjelennek – tette hozzá. Az új 
módszernek elméletben hatékonynak kell lennie sok ráktípus 
ellen, köztük olyanok ellen is, amelyek jelenleg ellenállnak az 
immunterápiának – hangsúlyozta. A következő kutatások javí-
tani fogják a módszert, és előkészítik a klinikai próbákat rákos 
betegeken. 

Felfedezték, hogyan képződik újra víz az asz-
teroidákon 
2019. november 30. innoportal.hu 
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Ausztrál kutatók felfedezték, hogyan képződnek újra a vízmo-
lekulák az űrben mozgó aszteroidákon. 

A Nature Astronomy című szaklapban megjelent tanulmány 
szerint a víz napszél és becsapódó meteorit együttes hatására, 
nagyon alacsony hőmérsékleten újraképződik az aszteroidák 
felszínén – írta a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírpor-
tál. 

Katarina Miljkovic, az ausztráliai Perth-ben lévő Curtin Egye-
tem Űrkutatási és Űrtechnológiai Központjának munkatársa 
szerint a kutatás bebizonyította, hogy az űrbéli eróziós erők két 
komponense – az elektronok és az úgynevezett termikus sokk 

– szükséges az aszteroidákon a vízmolekulák újraképződéséhez. 
Eddig úgy vélték, egy komponens is elegendő. 

A NASA által támogatott projekt keretében a kutatócsoport az 
ausztráliai Victoria államban ötven éve földet ért Murchinson-
meteorit egy darabját vizsgálta. Egy aszteroidaövben uralkodó 
körülményeket szimulálták rajta egy speciálisan épített szerke-
zetben, miközben mérték felszínén a vízmolekulák szintjét. A 
reakciót a kutatók szerint a meteoritbecsapódás indítja el, majd 
a napszél pusztítást végez a felszínen, szabadon lévő oxigén- és 
hidrogénatomokat hagy hátra, amelyek vízmolekulákat alkot-
nak. 

A tanulmányt a Hawaii Egyetem és a San Marcos-i Kaliforniai 
Állami Egyetem kutatói készítették. 

Először figyeltek meg elpárolgó bolygót a csil-
lagászok - videó 
ORIGO 2019.12.06.  

Először figyeltek meg óriásbolygót fehér törpecsillag közelé-
ben. A felfedezést az Európai Űrügynökség (ESO) Nagyon Nagy 
Teleszkópjával tették. 

A szakértők szerint egy elpárolgó bolygóról van szó, amely szo-
rosan egy forró fehér törpe körül kering. 
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A rendszer olyan, mint amilyen a Naprendszer is lehet majd a 
távoli jövőben. Egy a Neptunuszhoz hasonlatos bolygó kering a 
forró fehér törpe - egy Naphoz hasonlatos csillag maradványa - 
körül nagy közelségben. Ezáltal légköre "elkopik" és egy gázko-
rong alakul ki a csillag körül. 

A Boris Gänsicke, a Warwicki Egyetem tudósa által vezet kuta-
tócsoport az 1500 fényévnyi távolságra lévő, WDJ0914 1914 
jelű csillag szokatlan tulajdonságait a chilei Atacama-sivatagban 
lévő Nagyon Nagy Teleszkóp X-Shooter nevű műszerével ele-
mezte. 

Megfigyelési adatok és elméleti modellek kombinálásával egy 
brit, chilei és német csillagászokból álló csoport végül tiszta ké-
pet alakított ki a Rák csillagképben lévő szokatlan csillagrend-
szerről. 

A fehér törpe a kutatók szerint 28 ezer Celsius-fokos hőmérsék-
letével ötször olyan forró, mint a Nap felszíne. A bolygó viszont 
jeges és legalább kétszer akkora, mint a csillag. Mivel a fehér 
törpe közvetlen közelében kering, annak nagy energiájú pro-
tonjai fokozatosan elfújják a bolygó légkörét. 

A gáz nagy része elillan, egy része viszont koronggá áll össze. Az 
egyébként rejtett exobolygót ez a korong teszi láthatóvá. 

"Ez az első alkalom, hogy mérni tudjuk a korongban lévő gázok, 
például az oxigén és a kén mennyiségét, ami információval 

szolgál arról, miből tevődhet össze az exobolygó légköre" - 
hangsúlyozta Odette Toloza, a Warwicki Egyetem tudósa. 

Gänsicke hozzátette, hogy a felfedezés "új fényt vet a bolygó-
rendszer végleges sorsára". 

 

A WDJ0914 1914 jelű csillag FORRÁS: ESO 

A Naphoz hasonló csillagok ugyanis életük nagy részében mag-
juk hidrogénjét égetik el. Amint elfogy ez a hajtóanyag, vörös 
óriássá fúvódnak és eközben elnyelik a közelben lévő bolygó-
kat. Végül elveszítik külső rétegeiket és csak egy kiégett magot, 
egy fehér törpét hagynak hátra. 

Eddig nem találtak még bizonyítékot a kutatók fehér törpe kö-
rül keringő, túlélő óriásbolygóra. A WDJ0914 1914 jelű csillag 

https://youtu.be/gva1wHsOhok
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esetében lehetséges, hogy a bolygója közelebb húzódott hozzá 
az után, hogy az anyacsillag fehér törpévé vált. 

Elképzelhető, hogy az új röppálya a rendszer más bolygóival 
való gravitációs kölcsönhatás eredménye. Ez azonban azt jelen-
tené, hogy több mint egy bolygó élte túl a csillag fehér törpévé 
válását. 

"A közelmúltig csak kevés csillagász foglalkozott a haldokló csil-
lagok körül keringő bolygók sorsával. A kiégett csillagmag körül 
keringő planéta felfedezése lenyűgöző módon mutatja be, hogy 
az univerzum állandóan kihívások elé állítja elménket, hogy túl-
lépjünk elméleteinket" - fogalmazott Gänsicke. 

A csillagászok felfedezésükről a Nature című tudományos folyó-
iratban számoltak be. 

Gigantikus képződményeket fedeztek fel az 
Antarktisz jégpáncélja alatt 
2019. december. 19.  hvg.hu 

Megtalálták a világ legmélyebben fekvő földterületét. Az 
egyik kanyon 3,5 kilométer mélységig húzódhat. 

 

Hegyeket, völgyeket és kanyonokat is felfedeztek az Antarktisz 
jege alatt a NASA tudósai. A Space.com híre szerint ez a bolygó 
legmélyebben fekvő földterülete, amely felfedezése segíthet a 
jégpáncél olvadásának előrejelzésében is. 

A NASA új, "BedMachine Antarctica" elnevezésű térképe egye-
dülálló módon egyesíti a jégtakaró és a föld mozgásáról készült 
korábbi radar- és műholdképeket, ezáltal sikerült feltérképezni 
a kontinens rejtett rétegeit. Mint kiderült, a Föld legmélyebb 
kanyonja is az Antarktisz alatt húzódik, legalább 3,5 kilométeres 
mélységig húzódik a tenger alatt (összehasonlításként: az ed-
digi rekorder, a Holt-tenger mindössze mínusz 432 méteres 
mélységben fekszik). 

https://hvg.hu/tudomany
https://www.space.com/new-anatarctica-map-climate-change.html
https://nsidc.org/data/NSIDC-0756/versions/1
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A felfedezés jelentőségét fokozza, hogy a globális felmelegedés 
miatt az antarktiszi jég olvadása az egész Föld népességére fe-
nyegetést jelent. Ha a teljes jégpáncél elolvadna, akkor 60 mé-
terrel emelkedne a tengerek szintje, de már az is katasztrófát 
okozna, ha csak az Antarktisz pici része olvadna fel. 

Nagy túlélő volt az ősember – de jött a klíma-
változás 
2019. december. 19. MTI 

Az előemberek közül messze a Homo erectus volt a legélelme-
sebb, de a klímaváltozás már neki is sok volt. 

Hosszabb ideig élt a Földön az ember egyik őse, mint azt eddig 
vélték: az MTI beszámolója szerint tudósoknak sikerült megha-
tározniuk a Homo erectus legfiatalabb ismert maradványainak 
korát. 

 

A Homo erectus, azaz a felegyenesedett ember életciklusát az 
indonéziai Jáva szigetén felfedezett leletek segítettek visszafej-
teni. A megkövesedett koponyatöredékek és más csontok kor-
meghatározása nagy kihívás volt: ahány tanulmány született 
belőle, annyiféle eredményre jutottak a régészek és történé-
szek. 

A legutóbbi, a Nature-ben publikált kutatás szerint a maradvá-
nyok 108-117 ezer évesek lehetnek. Tehát az előember még ak-
kor is túl tudott élni Jáván, amikor már minden más területen 
kihalt. A régészek szerint a Homo erectus Afrikában már 500 
ezer éve eltűnt, Kínában 400 ezer éve halt ki, valószínűleg azért, 
mert alulmaradt más ősember-fajokkal szemben. 

https://youtu.be/APrJvNbmtIQ
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A vadászó-gyűjtögető életmódot folytató előemberek nagyjá-
ból kétmillió évvel ezelőtt jelenhettek meg Afrikában, onnan 
vándoroltak Ázsiába, majd valószínűleg Európába. Jáva szige-
tére több mint 1,5 millió éve jutottak el, majd az új adatok sze-
rint legalább 35 ezer évvel azelőtt halt ki, hogy a modern em-
ber, a Homo sapiens megérkezett volna. 

A Homo erectust valószínűleg halálra ítélte a jávai klímaválto-
zás, melynek hatására a nyílt erdőségek esőerdővé változtak. 
Ennek ellenére a bizonyítékok alapján a Homo erectus hosz-
szabb ideig élt a Földön, mint bármely más ősember-faj. 

A kutatást rendkívül aprólékos munka volt: 13 évbe telt, mire 
sikerült az összes kormeghatározási módszerrel elemezni a szi-
geten talált üledéket és fosszilizálódott csontokat. 

Nem tudom, hogyan lehetne ennél alaposabban datálni a lelő-
helyet – idézte az MTI Russell Ciochont, az Iowai Egyetem pa-
leoantropológusát, a tanulmány egyik szerzőjét. 

Rekord mennyiségű mikroműanyag van a lon-
doni levegőben 
JUHÁSZ EDINA index.hu 2019.12.27.  

Mikroműanyag hullik alá az égből Londonban, és mivel senki 
sem tudja, hogy ez egészen pontosan mit jelent az emberi szer-
vezet számára, így a szakemberek sem tudják biztosan, hogy 

mennyire kell aggódni amiatt, hogy rekord menniségű a kimu-
tatható mikroműanyag a levegőben.  

A Guardian cikke szerint mostanra nem csak az vált egészen 
biztossá, hogy nincs olyan város, aminek a levegője ne lenne 
fertőzött mikroműanyaggal, de az is egyértelművé vált, hogy 
valószínűleg az egész bolygón nincs olyan hely, ahova a szél ne 
vitte volna el a mikroműanyag részecskéket.  A Londonban vizs-
gált minták eleve csak a nagyobb, 0,02 mm-0,5 mm közti dara-
bokat mutatták ki, amik szintén be tudnak kerülni a szervezetbe 
és az orrüregbe, de ennél sokkal veszélyesebbek lehetnek a 
még kisebb műanygdarabok, amik egészen a tüdőig jutnak, on-
nan pedig a véráramba, és nem tudni, mit okoznak.  A szakem-
berek szerint sokkal nagyobb figyelmet kellene szentelni erre a 
területre, ugyanis egy tanulmány szerint csak az ételekben ta-
lálható mikroműanyagból 50 ezer egységnyi kerül a szerve-
zetbe úgy, hogy a pontos élettani hatásokat nem ismerjük.  

A mostani vizsgálat szerint a mikroműaynagok koncentrációja 
húszor magasabb Londonban mint a kínai Dongguanban, hét-
szer magasabb mint Párizsban és majdnem háromszor maga-
sabb mint Hamburgban. Ezt a nagy különbséget okozhatja az, 
hogy eltérő módszereket használtak, de a szakértők azt is ag-
gasztónak tartják, hogy 

https://index.hu/szerzo/juhasz_edina
https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/27/revealed-microplastic-pollution-is-raining-down-on-city-dwellers?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1577445068
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A VILÁG TÖBB NAGYVÁROSA NEM IS MÉRI, HOGY MENNYI 
MIKROMŰANYAG LEHET A LEVEGŐBEN.  

Sikerült azonosítani azt is, hogy melyek a leggyakoribb mik-
roműanyagok a levegőben. Eszerint nem az élelmiszerek cso-
magolásából oldódik ki a legtöbb mikroműanyag a levegőbe, 
azok úgy tűnik a földön szennyeznek igazán, de a műszálas ru-
hák okozzák a legnagyobb gondot.  

A mikroműanyagot nem lehet eltakarítani, az egyetlen megol-
dás, ha megszüntetük az előállítását, de az nem mostanában 
lesz - figyelmeztetnek a kutatók.  

Kitalálták a tudósok, hogyan lehetne még 
pontosabban jelezni a földrengéseket 

 

2019. december. 03.  hvg.hu 

Az amerikai tudósok szerint a tenger alatti adatkábeleket ki-
válóan lehetne használni szeizmométerként, az eljárással 
azonban egyelőre van egy kis probléma. 

A világ tengereit és óceánjait valósággal behálózzák azok az 
adatkábelek, amelyek az információ áramlását biztosítják a vi-
lág különböző pontjai között. A Google, a Facebook és a Micro-
soft számos ilyet fektetett már le az elmúlt években, és jelenleg 
is zajlik ilyen építkezés. Az amerikai tudósok szerint azonban 
ezek a kábelek az adattovábbításon kívül egy másik, igen fontos 
dologra is jók lehetnek. 

A Science című tudományos lapban jelent meg az a tanulmány, 
amelyet a Kaliforniai Egyetem, a Berkeley Lab, a Monterey Bay 
Aquarium Kutatóintézet, valamint a Rice Egyetem tudósai je-
gyeznek. Állításuk szerint a kábelek a földrengések előrejelzé-
séhez is kiválóan használhatók lennének. 

A Gizmodo beszámolója szerint a kutatók a Kalifornia partjánál 
a tengerbe 51 kilométerre benyúló kábelszakasz első 20 kilo-
méterét vizsgálták meg (a képen ezt rózsaszínnel jelölték). A 
szakemberek lézerimpulzusok segítségével figyelnék a kábele-
ket körülvevő területek apró mozgását. Ilyet okozhatnak az 
óceán áramlatai, a felszínen dúló viharok, de a szeizmikus akti-
vitás is. Emiatt a vezeték megnyúlhat, ami feszültséget 

https://hvg.hu/tudomany
https://hvg.hu/tudomany/20180122_google_ocean_alatti_kabel_telepitese
https://hvg.hu/tudomany/20180122_google_ocean_alatti_kabel_telepitese
https://hvg.hu/tudomany/20190701_google_internet_tenger_alatti_kabel_equiano
https://hvg.hu/tudomany/20190701_google_internet_tenger_alatti_kabel_equiano
https://gizmodo.com/undersea-telecommunications-cables-that-connect-the-wor-1840146276
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generálhat az optikai kábelekben – ennek mértékét pedig a tu-
dósok a lézerimpulzusok segítségével mérnék meg. 

 

© Nate Lindsey / Berkeley 

A módszerrel a kábel nagyjából két méteres szakasza mérhető 
le, vagyis összesen 10 ezer ilyen egység kellene ahhoz, hogy a 
20 kilométeres szakaszt ellenőrizni tudják a tudósok. 

A tesztek során a kutatók képesek voltak egy, a mérőponttól 45 
kilométerre lévő, 3,4 erősségű földrengés detektálására, de ed-
dig nem észlelt törésvonalakat is sikerült azonosítaniuk. 

Jelenleg azon dolgoznak a kutatók, hogy hogyan lehetne ezt a 
megoldást átültetni a gyakorlatba. A tesztet ugyanis csak a 

kábel karbantartásakor tudták elvégezni, különben zavarták 
volna az adatfolyamot. 

Mennyi pelenkát használ el egy gyerek há-
rom év alatt? Tizenkettőt! 

 

HERNÁDI LEVENTE HARALAMPOSZ index.hu 2019.12.23.  

Idén nyáron a műanyagmentes július apropóján emberkísér-
letbe kezdtünk a (most) tizenegy hónapos fiamon, hogy kipró-
báljuk, tényleg kipipálható-e a pelenkázós életszakasz mindösz-
sze egy tucatnyi (mosható) pelenkával. Eredetileg úgy tervez-
tük, hogy adunk a tesztnek legalább fél évet, és ha még 

https://index.hu/szerzo/hernadi_levente
https://dex.hu/x.php?id=index_kultur_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2F24ora%2F%3Fcimke%3Dm%25C5%25B1anyagmentes%2Bj%25C3%25BAlius
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karácsonykor sem kaptunk idegbajt a pelenkavakarástól, akkor 
a zöld ünnepek jegyében folytatjuk is tovább a mosható pelen-
kák beszerzését. 

Decemberre kiderült, hogy nem fogunk megőrülni tőle, és a do-
log tényleg működik. Én leginkább amiatt fogom a fejem, hogy 
ez az elhatározás nem az első, hanem a harmadik gyerek után 
jött csak, mert egy rakás pénzt spórolhattunk volna, miközben 
megmentjük a bolygót egy halom pelenkaszeméttől (matek a 
cikk végén!). 

Eddig leginkább városi legendák és rossz prekoncepciók tartot-
tak vissza minket a mosható pelenkáktól, amik valahonnan szü-
leink anekdotáiból indultak, mint 

tegyük össze a két kezünket, mert mi csak bemegyünk a boltba, 
és leemelünk egy ötvenes csomag pelenkát. Bezzeg, mikor ők 
naphosszat mosták kézzel a textilpelenkáinkat, mindent meg-
adtak volna ezért. Miért akarunk kitolni magunkkal?  

A nagyszülők még mindig őrültnek tartanak minket, de engem 
minden egyes alkalommal megnyugtat, amikor végigszámo-
lom, hogy mennyit fogunk spórolni, mire a gyerek szobatiszta 
lesz. Miközben, persze, ott van az is, hogy 

A MOSHATÓ PELENKÁK BÜDÖSEK, KOSZOSAK. 

Ami nem igaz. Tartottam tőle, hogy így lesz, de nem jár kelle-
metlen szagokkal a mosható pelenkázás, még az egyébként ne-
hezen szellőző fürdőszobánkban sem, ahová a koszospelenka-
tároló dobozt (zárható IKEA-s műanyag szemetes) telepítettük. 
Itt nincs semmi varázslat: a használt pelenka és a betét egy 
gyors, vizes áztatás, és kifacsarás után kerül a fedeles tárolóba. 

Három gyerek mellett nálunk mindennap megy a mosógép, így 
a napi adag használt pelenka sosem parkol néhány napnál töb-
bet mosatlanul. Azt nem próbáltuk ki a fél év alatt, még kíván-
csiságból sem, hogy mi történne, ha napokig állnának a tároló-
ban a használt pelenkák. Ezt másnak sem javaslom. 

És persze a gyerek sem lett büdösebb a mosható pelenkáktól, 
mint amúgy. Ez is fontos! 

A MOSHATÓ PELENKÁKAT KÖRÜLMÉNYES TISZTÍTANI. 

Nem igaz. Nem tűnt undorítóbbnak kiöblíteni a pelenkát, mint 
kicserélni az eldobhatót a gyereken. Mosni meg nem kézzel 
kell, hanem mosógépben. Simán be lehet dobni a pelenkabeté-
teket a napi mosás mellé (áztatás után!), és teljesen tisztán le-
het kivenni őket. Teljesen tisztán alatt azt értem, hogy tényleg 
nem marad rajtuk semmi folt. (Na jó, ez egy kicsit úgy hangzik, 
mint egy mosószer reklám.) A többi ruhában sem tettek kárt, 
amikkel együtt mostuk őket. 
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Fotó: Hernádi Levente Haralamposz 

Utazás közben már nem ennyire egyszerű a helyzet, ha épp 
nincs kéznél egy fürdőszoba, ahol öblíteni lehet. Este sem az, 
amikor az ágyból mindenképp fel kell kelni pelenkázni. A mos-
ható pelenkázás tényleg egy összetettebb műveletsor, mint le-
venni a gyerekről az eldobhatót és eldobni, de nem is annyira 
gyűlöletes, hogy ne lehessen együtt élni vele. A fél év alatt né-
hány alkalommal váltottunk csak eldobhatóra: 1-2 napos autós 
utazásoknál és rokonlátogatásokkor inkább tűnt nyűgnek a 
mosható pelenkákat rejtegetni a kocsiban. Fél év alatt összesen 
kb. 1 csomag eldobható pelenkát használtunk így el. 

Mosható megoldást erre is találtunk később, de a beszerzéssel 
kivártuk a teszt végét: a mosható pelenkákba is készülnek 
ugyanis eldobható (komposztálható!) betétek, amiket kifeje-
zetten ilyen élethelyzetekre találtak ki. 

A MOSHATÓ PELENKÁK ROSSZAK A GYEREKNEK. 

Nem igaz. Bár elég robosztusnak tűnnek a gyereken egy sima 
pelenkához képest, ugyanúgy funkcionálnak. Ezt csak teljesen 
szubjektív tapasztalatokból gondolom: a gyerek nem piroso-
dott be tőlük, nem lett kiütéses, nem kapott el fertőzést, nem 
akarta leküzdeni magáról, nem ordított tőle, nem akadályozta 
a pelenka a mozgásban, szóval igazán nem történt semmi rend-
kívüli a használatuk közben (6-11 hónapos gyereken tesztel-
tünk, aki ebben az időszakban épp elkezdett intenzíven mo-
zogni). 

A MOSHATÓ PELENKÁK DRÁGÁK. 

Igaz, de nem igaz. Ezer–15 ezer+ forintos sávban lehet kapni tí-
pustól, márkától függően mosható pelenkákat számtalan kom-
binációban, és nagyon bele lehet csavarodni a fogalmakba, mo-
dellekbe. Itt nincsenek számozott méretek meg prémium kate-
góriák, hogy könnyű legyen a választás. Van helyette all-in-one, 
zsebes, csónakos meg egy sor más kialakítású pelenka. Pár kör 
kísérletezés után a zsebesek mellett tettük le a voksot. Ezeknél 
a pelenka két részből legózható össze: egy külső pelenka, és egy 
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patentos zseben keresztül cserélhető betét. De a betét is lehet 
sokféle: mikroszálas, kenderes, szénszálas, pamut stb. Ezek 
mind eltérő mennyiségben és ideig képesek tartani a cuccot, 
úgyhogy érdemes mindegyik félével kísérletezni, meg részlete-
sebben is utánaolvasni, melyiket, mikor, mivel érdemes kombi-
nálni. 

Én itt egy kicsit fel is adtam a kísérletezést: a mai napig nem 
tudom segítség nélkül, hogy melyik külső részbe mikor, mi lenne 
való. 

A különböző típusoknak az áruk sem egyforma. Tanulság: az ol-
csóbb, kínai modellek kevésbé tartják jól a nedvességet, hama-
rabb kell cserélni őket, lassabban száradnak, rosszabbak a pa-
tentjeik, mint az Európában/Amerikában gyártott, de ötször 
drágábban beszerezhető „márkás” pelenkák. A kezdésként vá-
sárolt pelenkák közül több „olcsó” darabot végül nem is hasz-
nálunk, mert nem jók. 

A kezdő készlet mennyiségét érdemes aszerint belőni, hogy mi-
lyen gyakran megy otthon a mosógép. Ha gyakran, akkor 20 da-
rab pelenka bőven elég tud lenni (örökre!) egy kényelmes kez-
déshez. Legalább ennyit megéri beszerezni, ha megvan a ko-
moly elhatározás, de fekete öves mosható pelenkás szülők sze-
rint 12-15 darab is elég lehet. Ez könnyen lehet akár hat 

számjegyű összeg is, de csak egyszer kell kicsengetni, és onnan-
tól nagyon ritkán lesznek extra költségek.  

 

Fotó: Hernádi Levente Haralamposz 

A mosható pelenkák mellett a webshopokban kapcsolódó ter-
mékként bekúsznak a környezettudatos oldalvonalon a mos-
ható törlőkendők is, amiknek az eldobható megfelelőik a pelen-
kázás velejáróiként szintén egy halom szemetet termelnek, és 
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sokba is kerülnek. A mosható kendők a pelenkákkal együtt tisz-
títhatók, és ritkán kell cserélni őket. Újabb tízezreket lehet eze-
ken is spórolni. 

Használt pelenkát tessék! 

Sajnos vagy szerencsére, erre a nagyon környezettudatos ter-
mékre is jellemző az értelmetlen túlfogyasztás. Vannak limitált 
szériás pelenkák, sztármárkák, designmintás pelenkák, kínai 
gyártók egzotikus pelenkái, egyedi darabokat kínáló kézműves 
eladók, és vannak Facebook-csoportok, ahol anyukák ölre men-
nek, miközben licitálnak egy-egy nehezen beszerezhető da-
rabra, mert cuki a mintája. Kívülállóként egészen furcsa volt kö-
vetni egy-egy ilyen aukciót, ahol a szarvasos pelenka ára az in-
duló ötezerről a duplájánál állt meg. Használtan. 

A megunt vagy kinőtt pelenkákon nagyon könnyű túladni netes 
fórumokon. Főleg az újszülött méreteken, amiket mindenki 
csak néhány hétig használ, mert a gyerek azonnal kinövi. Ha va-
laki képes a mindennap telekakilt pelenkákra befektetésként 
tekinteni az elején, és aztán rászánja az időt, hogy eladogassa 
őket a Facebookon, az megúszhatja a gyerek teljes pelenkázta-
tását annyiból, amennyiért amúgy 2-3 hónapnyi eldobható pe-
lenkát vesz. Mi kezdésnek 80 ezret költöttünk a pelenkákra, és 
úgy számolunk, hogy cserékkel együtt 120 ezer forint lesz a pla-
fon, amennyit összesen rá kell majd költeni. Aztán, mikor a 

gyerek szobatiszta lesz, kb. 90 ezerért fogunk tudni túladni a 
használt pelenkákon. 

A matek: 

Napi 6+1 eldobható pelenkával számolva (darabja átlagáron 69 
Forint) 528 ezer forintba kerül a gyerek pelenkáztatása, ha há-
roméves korára szobatiszta lesz. 

Napi 5+1 pelenkával ugyanez csak 453 ezer forint. 

Mosható pelenkával a három évet ki lehet hozni 160 ezer fo-
rintból. És használtan megforgatva visszajön a végén 120 ezer. 
Vagy újra lehet használni a készletet egy következő gyereknél. 
Dupla profit! 

A pelenkák többségét használtan vettük, erre specializálódott 
Facebook-csoportokban, de rendeltünk néhány újat is (megtet-
szett a minta, na!), így raktunk össze egy olyan készletet, ami-
ben mindennap, mindig van tiszta pelenka, és hétről hétre is 
fenntarthatónak tűnik a használatuk. Szóval, a műanyagmentes 
hónap hosszú tanulsága, hogy a mosható pelenka meglepően 
jó választás tud lenni. Nemcsak akkor, ha környezettudatosság-
ból belekeveredik az ember, hanem akkor is, ha egészen prak-
tikus okokból faragni akar a gyereknevelés költségein néhány 
százezret. 

Mondtam, hogy lehet kapni katonai mintásat is? 
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Mi lehet a klímaváltozás elleni harc reális 
útja? 

 

PLETSER TAMÁS, OLAJ- ÉS GÁZIPARI ELEMZŐ, ERSTE BEFEKTE-
TÉSI ZRT. 2019.12.23.  

Az emberi történelem azt mutatja, hogy az energia rendszerek 
átalakítása - főleg nagy gazdaságok esetében - hosszú időt, 
akár 50-100 évet is igénybe vesz. Az EU előtt álló 30 év nagyon 
kevésnek tűnik, hogy ezt a teljes változást végre lehessen haj-
tani és a célként kitűzött nettó nulla üvegház hatású gáz 
emissziót elérje a 28 tagállam. Ráadásul először fordul elő az 
emberiség története során, hogy a kibocsátás csökkentése a 
cél és nem kizárólag az, hogy javítsunk az energiarendszer ha-
tékonyságán. A múltban ugyanis mindig az a rendszer 

diadalmaskodott, amely javítani tudott az egységnyi energia-
befektetésre jutó energianyereség mértékén. 

Az egyik kedvenc energetikai szakértőm, a cseh származású, Ka-
nadában élő dr. Vaclav Smil népszerűsítette az ún. EROEI muta-
tót szakkönyveiben. Ez a mozaikszó egy angol kifejezés, az 
„energy returned on energy invested”-ből származik, lényegé-
ben azt mutatja meg, hogy mekkora energiát nyerünk ki egy-
ségnyi energiabefektetés által. A professzor által leírt elmélet 
szerint az emberiség mindig arra törekedett, hogy olyan meg-
oldásokat találjon, ahol az a mutató javul, vagyis minél több 
energiát tudjunk nyerni egységnyi energiabefektetésre vetítve. 
Ez javuló energia nyereség sokkal magasabb szintű humán élet-
színvonalat eredményezett. 

Számomra ez a nettó karbonsemlegeségért folyó harc azért tű-
nik különösen nehéznek, mert egy új változó, a kisebb üvegház-
hatású gáz kibocsátás is belépett a képbe. Tehát olyan megol-
dásokra lenne szükség, amely jobb vagy legalább is nem lénye-
gesen rosszabb EROEI mutatóval rendelkezik, mint a most hasz-
nált, zömében fosszilis égetésen alapuló technológia, miközben 
sokkal kisebb (sőt igazán kívánatos esetben akár negatív) kar-
bon és egyéb üvegházhatású gáz kibocsátással jár együtt. Van-
nak olyan már működő fejlesztések, melyek bizonyos tevékeny-
ségekre, főleg az elektromos áram termelésére, adnak kielégítő 
megoldást. Viszont a dekarbonizáció más esetekben – 

mailto:gazdasag@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2019/12/23/mi_lehet_a_klimavaltozas_elleni_harc_realis_utja/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
mailto:gazdasag@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2019/12/23/mi_lehet_a_klimavaltozas_elleni_harc_realis_utja/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnergy_returned_on_energy_invested
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például egy korábbi cikkemben említett acél, cement vagy mű-
trágyagyártás esetében – egyelőre gyakorlatilag kivitelezhetet-
len a mai technológiai tudásunk alapján. 

A globális klímaváltozás megállítása, mint feladat, meglehető-
sen homályos. A tudomány ugyanis nem tudja megmondani, 
hogy ha a mai 407 ppm-es CO2 szint mondjuk 450-re vagy 500-
ra nő, az pontosan mekkora átlaghőmérséklet növekedést 
okoz, illetve ilyen hőmérséklet mellett milyen változások követ-
keznek be pontosan a globális ökoszférában. Ezeket a változá-
sokat ugyanis nem lehet egy laboratóriumban modellezni, a 
globális ökoszisztéma egy komplex, bonyolult és összetett 
rendszer. Vajon a globális átlaghőmérséklet 4 Celsius fokot 
meghaladó emelkedése az egész emberiség kipusztulását hoz-
hatja el előbb-utóbb magával vagy csupán a globális GDP 3,0-
8,5%-os csökkenését, amit a tavaly Nobel díjat kapott William 
Nordhaus amerikai közgazdász DICE modellje 2017-ben prog-
nosztizált? 

Magyarul nem tudjuk, hogy milyen gyorsan és mennyi áldoza-
tot kellene egy kívánt állapot eléréséért tennünk és ez az álla-
pot az ipari forradalmat megelőző időszakhoz képest mekkora 
változást jelent. Nem véletlen, hogy a bizonytalanság és a ve-
szélyérzet miatt a globális klíma alakulása miatti félelmekre re-
mekül lehet politikai mozgalmakat építeni.  

Számomra egyébként a jobboldalinak titulált, a klímavédők és 
a zöld politikusok által finoman szólva sem igazán kedvelt Bjorn 
Lomborg válasza tűnik inkább racionálisnak. A dán közgazdász 
ugyanis azt mondja, hogy vegyük sorra az emberiség előtt álló 
feladatokat, nézzük meg a költségeket és azokat a projekteket 
vegyük előre, ahol a legmagasabb a megtérülés. Vagyis racio-
nálisan közelítsük meg a kérdést és ne feltétlenül és kizárólag a 
globális CO2 kibocsátás csökkentésére törekedjünk, ha van en-
nél környezetvédelmileg vagy más az emberiség számára fon-
tosabb és kisebb költséggel megoldható feladat. 

 

Nyíltszíni lignitbánya a németországi Welzowban, 2019-ben.
 Fotó: picture alliance 

https://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2019/08/14/miert_nehez_feladat_leallni_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasaval/
https://evonomics.com/steve-keen-nordhaus-climate-change-economics/
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fkulfold%2F2019%2F12%2F10%2Ffidesz_klimavaltozas_szelsojobboldal_klimaszkeptikus_populizmus_adelphi_kutatas%2F.
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBj%25C3%25B8rn_Lomborg
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBj%25C3%25B8rn_Lomborg
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A szakember szerint egyébként a klímaváltozás egy lényeges és 
létező kihívás, aminek a megoldását technológiai oldalról kel-
lene megközelíteni. 

PÉLDÁUL ÚGY, HOGY A VILÁGSZINTEN ÁLLAMI ENERGETIKAI 
ALAPKUTATÁSOKRA FORDÍTOTT 25 MILLIÁRD DOLLÁRT SOK-
SZOROZNI KELLENE, MERT AZ IDE ELKÖLTÖTT PÉNZ VÁRHATÓ 
MEGTÉRÜLÉSE A LEGMAGASABB. 

Bjorn Lomborg egyébként támogatja egy széleskörű karbonadó 
kivetését is, bár szerinte önmagában az adózás nem oldja meg 
ezt a problémát. Példaként írja le, hogy a 19. század közepén, 
amikor a halolajért vívott harcban majdnem kipusztult az ösz-
szes cet. A megoldás nem a halolaj megadóztatása volt, hanem 
a kőolajkitermelése elindulása, ami egy sokkal bőségesebb és 
olcsóbb kerozinforrást biztosított, amivel világítani lehetett a 
cetolaj helyett. Mellékhatásként a bálnák túlélték az iszonyatos 
lehalászást. 

Olcsóbb, jobb EROEI-vel rendelkező és mellesleg nem szeny-
nyező technológiával az egész világot rá lehetne venni egy gyor-
sabb energetikai váltásra, így talán le lehet csökkenteni a Smil 
által megfigyelt 50-100 éves időszakot és rá lehetne venni a 
nagy energiaéhségű fejlődő világot is, hogy ebbe az irányba fek-
tessen be. Máskülönben marad a számomra egyébként nem túl 

szimpatikus, megoldás, ami korlátozást, betiltást vagy akár va-
lamiféle más, kommunisztikus elosztását jelenti a javaknak. 

EZ PERSZE NEM ZÁRJA KI, HOGY A PAZARLÓ FOGYASZTÁS – 
REPÜLÉS, SUV-ÉK, ÉLELMISZER KIDOBÁS, EXTENZÍV HÚS VAGY 
RUHAFOGYASZTÁS EXTERNÁLIS KÖLTSÉGEIT NE FIZETTESSÜK, 
MEG A FELHASZNÁLÓKKAL MONDJUK KOMOLYABB KARBON 
ALAPÚ ADÓK SEGÍTSÉGÉVEL. 

De ha olyan megoldást találunk csak, amely drasztikus életszín-
vonal csökkenéssel jár, könnyen lehet, hogy feleslegesen ho-
zunk áldozatokat. Lehet, hogy egy 3 fokkal melegebb, kisebb la-
kosságszámú és gazdagabb világ egy jobb optimum, mint egy 
1,5 fokos felmelegedés mellett nyomorogni. 

Talán újra kellene gondolnunk azt a bibliai és a modern közgaz-
daságtan által is elismert gondolatot, hogy szaporodjatok és so-
kasodjatok. A következő évtizedek a fenntarthatóságról és az 
élhető világ megőrzéséről kellene, hogy szóljon.  Érdemes elen-
gedni érzelmeinket és racionálisan végignézni, hogy valójában 
mit is tehetünk. 

(Nyitókép: Christophe Gateau/dpa) 

Színes klíma-forradalom 

Bogár László gondola.hu 2019. december 3.  
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A korábbi „színes forradalmak" háttérszervezői – amely forra-
dalmakban egy hol sárga, hol vörös sál képviselte a színt – 
most a klímahisztériát szítják a hatalom megszerzéséért. 

 

Fotó: MTI/Balogh Zoltán 

„Ez rendkívül brutális és életveszélyes folyamat, olyan mintha a 
ráksejtek szerveznének agresszív tüntetést annak érdekében, 
hogy most már végleg el kellene söpörni a (még) egészséges 
sejtek tehetetlen cinikus korrupt uralmát...hisz a ráksejtek sza-
bad és büszke népe tudja (és egyedül ő tudja) a 'végső megol-
dást'. Sajnos nagyon ki van találva, és máris hipnotizálták a fél 
világot" – kommentálta a Közép-Európában is színesedő klí-
mahisztériát Bogár László. A közgazdász professzornak tett föl 
kérdéseket a Présház. 

- Professzor úr, elképzelhető-e, hogy a korábbi „színes forradal-
mak" háttérszervezői – amelyek forradalmakban egy hol sárga, 
hol vörös sál képviselte a színt – most a klímahisztériát szítják a 
hatalom megszerzéséért. Egy közép-európai nagyvárosban vö-
rösbe öltöztetett, felbérelt ügynöktáncosok tüntettek a széndi-
oxid ellen, azt sugallva, hogy a globális folyamatokért az adott, 
tízmilliós ország demokratikusan megválasztott vezetői a fele-
lősek. 

- A világ, amelyben élünk ma már a komplexitás olyan szintjén 
áll, hogy a benne zajló folyamatok áttekintése, pláne azok át-
gondolt stratégia alapján történő befolyásolása tökéletesen re-
ménytelen feladatnak látszik nemcsak az egyén, de az ennél 
sokkal nagyobb léptékű társadalmi csoportok számára is. Min-
den rend rohamos gyorsaságú felbomlása, a világ káoszba om-
lása mindennapos élmény mindenki számára, amit tovább sú-
lyosbít, hogy maguk a társadalmi közösségek is széthullni lát-
szanak, ahogy egy sláger-szöveg fogalmaz filozófiai pontosság-
gal, mindenki siet, mindenki megy, mindenki senkije mindenki-
nek. Míg az emberi értelem kialakulásának korszakában az em-
ber közvetlenül élte át a létezést, tehát minden tudása és infor-
mációja saját tapasztalatból származott, ma a világot csak egy 
már minden hatalmat kisajátító közvetítőn, vagyis médián ke-
resztül érzékelhetjük, mégpedig úgy, hogy történeteket hallunk 
a világról. Amely történeteket aztán vagy elhiszünk, vagy nem, 
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de valamilyen történet mellett végül is csak le kell „parkol-
nunk”, mert, ha nem, akkor „alternatívaként” csak a világ meg-
ismerhetőségéről való végleges lemondás marad számunkra. 
Óva intenék mindenkit ettől, mert e drámai „lét-küzdelemtől”, 
vagyis a narratívák most már állandósulni látszó globális hábo-
rújától való távolmaradás merő illúzió. Azért, mert a „távolma-
radás” passzivitása is részvétel, hisz ezzel automatikusan teret 
engedünk a romboló erőknek. Sietek hozzá tenni, hogy a ked-
ves Olvasó most is egy „média” által közvetített történetet ol-
vas éppen, és előbbi vélekedésem persze önmagamra is érvé-
nyes. Amit elmondok az egyike a lehetséges narratíváknak, és 
bár én hiszek az igazságában, de ettől még lehet mindez téve-
dés is. Általános érvényűnek tartom azt az ősi intelmet, misze-
rint „Szeressétek azokat, akik keresik az igazságot, de óvakod-
jatok azoktól, akik már meg is találták azt”. 

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy nincs is igazság, 
nagyon is van! Mindössze szelídséggel, türelemmel, alázattal 
azt kell belátnunk, hogy ezt az igazságot csak keresni tudjuk, de 
megtalálni, és különösen egyszer és mindenkorra „tárgyként” 
birtokolni soha nem fogjuk. Iszonyú tragédiák egész sora jelzi, 
hogy mi történik akkor, ha egyes személyek vagy uralmi struk-
túrák valóban el is hiszik, hogy ők megtalálták az abszolút örök 
igazságot. Minden ilyen esetben ugyanis először a pedagógiai 
eszközeivel próbálják jó útra téríteni a tévelygőket, aztán 

viszont jönnek az „érdesebb” eszközök is, ami csak a huszadik 
század során legalább százmillió ember erőszakos halálához ve-
zetett. Ennek az iszonyatnak az előképei már felbukkantak a 
harmincéves háborúban 1618 és 1648 között, (ahol a kereszté-
nyi szeretet nevében gyilkolta egymást katolikus és protes-
táns), majd a nagy francia forradalom fedőnevű tömeggyilkos-
ság-sorozatban is, amelyet az óta is párás szemekkel, mint az 
emberi szabadság első igazi kiteljesedését ünnepel a hamis nar-
ratívákba kényszerített világ. És ha már a francia forradalmat 
említettem, ami most a „klíma-ügy” fedőnevű terrorakció so-
rán történik, az szerveződési elveit, és kivitelezési stratégiáit il-
letően ugyanazt a gyártás-technológiát követi, amit annak ide-
jén 1789 utáni véres évek Franciaországában. 
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Mindez nem meglepő, hisz a jakobinus, a bolsevik és napjaink 
utraliberális globálnyikjai ugyanannak az egyelőre megnevez-
hetetlen pusztító világerőnek a megnyilvánulásai, mestersége-
sen előállított lét-karakterei. Hogy a hatalmas tér-időkön át-
ívelő hamis narratívák valóság-képző ereje miként képes „ren-
díthetetlen igazságként” feltűntetni ócska ostoba és primitív 
hazugságokat, arra jó példa a Bastille ostromáról szóló hazug 
mitológia. Az a hamis narratíva, amit máig is oktatnak az „óvo-
dától egyetemig” nagyjából úgy hangzik, hogy a Bastille a ke-
gyetlen elnyomás szimbóluma volt, ahol derék szabadsághősök 
százait tartották fogva, ám a forradalom hős népe kiszabadí-
totta őket, lerombolta az elnyomás e szörnyű szimbólumát, és 
ezzel győzött a történelmi igazság. Ezzel szemben a valóság 
nagyjából a következő. Az első tény, hogy három héttel július 
14-e előtt, a királyi építészeti akadémia előterjesztése alapján a 
királyi udvar már elrendelte a Bastille-nak, mint hasznavehetet-
len építménynek a lebontását, és új városrendezési elképzelés 
megvalósítását a környéken. A második tény, hogy az itt síny-
lődő szabadsághősök százai helyett a „felszabadítók” mindösz-
sze hét rabot „szabadítottak ki”; két őrültet, akiket a charentoni 
elmegyógyintézetből szállítottak ide, négy pénzhamisítót és 
egy nemesembert, akit a családja kifejezett kérésére sorozatos 
szélhámosságokért és csalásért tartóztattak le. Mindez persze 
a legcsekélyebb mértékben sem befolyásolta a forradalmi 

propagandát abban, hogy a saját kénye-kedve szerint alakítsa a 
Bastille történetét, hogy így jobban megfeleljen a lelkesítő mí-
toszoknak. És végül a harmadik, talán legkevésbé közismert 
tény, hogy a Bastille lebontása (mert persze semmiféle forra-
dalmi „lerombolásról” szó sem volt) hihetetlen jó üzleti vállal-
kozásnak is bizonyult. Pierre-Francois Palloy, a 34 éves sikeres 
vállalkozó, bár természetesen nem volt jelen az ostromnál, de 
megszerezte az erről szóló igazolást és egy héten belül, némi kis 
„rásegítéssel” a bontási megbízást is. Zseniálisan ráérzett a Bas-
tille-kultusz politikai hisztériájából kiszívható üzleti haszonra. 
Lebontva az építményt, egyúttal felépített egy mítoszt, amelyet 
aztán szépen becsomagolt és piacra dobott, mesés vagyont sze-
rezve mindezzel. Nos, a Bastille tehát valóban szimbólum, csak 
éppen a modern globális média-hatalom évszázados ívű és az 
egész világ közvéleményét túszul ejteni képes mítoszképző ere-
jének szimbóluma. Nagyjából ugyanilyen primitív és átlátszó, 
ám látszólagos logikusságuk és elhihetőségük miatt életveszé-
lyes hamisságokra, csúsztatásokra és hazugságokra épül a „klí-
maügy” globális tömegpusztító fegyverként való alkalmazása is. 
Ahogy a francia forradalomban is, egy teljesen alaptalan állítás 
vezetett végül a Bastille vétlen és védtelen, önmagát megadó 
őrségének a bestiális kegyetlenségű meglincseléséhez, a „klí-
maügy” esetében is kirajzolódni látszik a brutális lényeg. Az Ex-
tinction Rebellion vérvörösbe öltözött „fekete-mágiát” (a vörös 
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és fekete a pokol szimbolikus színei) gyakorló táncos komman-
dósai Európa szerte tartálykocsikból fecskendezik szét a mű-
vért, és ezt azért már nehezen lehetne félreérteni, úgy, hogy 
igazából hálásak is lehetnénk nekik a „nyílt társadalmi” akciói-
kért. Talán nem árt ideidézni angolul a „hitvallásukat”, amely 
így hangzik. We are facing an unprecedented global climate 
emergency. The government has failed to protect us. To sur-
vive, it's going to take everything we've got. Vagyis Soha nem 
látott klíma vészhelyzettel kell szembenéznünk. A kormányok 
képtelenek megvédeni minket. Ha túl akarjuk élni, akkor a saját 
kezünkbe kell venni mindent. Nem hiszem, hogy bármi félreért-
hető lenne. Ez nyílt uszítás a fennálló törvényes rend megdön-
tésére, amit minden európai jogrend a legsúlyosabb bűncselek-
ményként rendel büntetni. A klímaügy kétszeresen is ürügy. Az 
egyik, hogy az emberiség valóban végveszélyben van, de ezt a 
végveszélyt éppen az a globális hatalmi struktúra hozta (és 
hozza folyamatosan ma is) a világra, amely a magát kapitaliz-
musnak nevező lét-felszámoló berendezkedést kitalálta, beve-
zette és üzemelteti sok száz éve. Ez a planetáris csúcsragadozó, 
valójában inkább élősködő a bármilyen pusztító és aberrált fizi-
kai élvezet kielégítésére alkalmas anyagtömeg korlátlan növe-
lése érdekében roncsolja szét az ember belső és külső termé-
szetét. Az első az általános lelki, erkölcsi, szellemi pusztulást 
hozza magával, ami lehetetlenné teszi az elemi szintű 

védekezést is, a második pedig éppen az a „valami” ami a lé-
nyeg volna. Vagyis, hogy ez a láthatatlan világerő kényszeríti az 
emberiséget külső természetének öngyilkos elpusztítására. 
Hogy aztán cinikusan röhögve ő maga szervezze meg a globális 
tiltakozást mindaz ellen a mocsoktenger ellen, amit ő maga 
okád folyamatosan a világra. Ez a gátlástalan cinizmus és sza-
dista brutalitás olyan lélegzetelállítóan sátáni, és persze zseniá-
lis egyben, hogy a naiv és jóhiszemű világ ezt eleve nem képes 
feltételezni. A világtörténelem egyik legsúlyosabb csapdájába 
csalt minket megint sikeresen. A másik, közvetlenül még veszé-
lyesebb mozzanat, hogy miként a francia forradalomban a gát-
lástalan uszítás nyomán felheccelt tömegeket, néhány hónapig 
tartó rendszeres „tréninggel” kellő hiszterizálás után már sike-
resen lehet arra biztatni, hogy, ha könnyű, gyors és olcsó meg-
oldást akarnak a „klímaügyre”, akkor bármilyen kegyetlen fizi-
kai erőszakkal, de távolítsák el a „tehetetlen és korrupt” politi-
kusokat. Kijevben a Majdan, Hong Kong-ban a Nathan Road 
„sokat tudna” mesélni arról, hogy a derék forradalmárok mi-
ként „tesznek igazságot”, akárcsak 1793 nyarán Vendeé-ban, 
ahol e derék forradalmárok több tízezer embert mészároltak le 
bestiális kegyetlenséggel, csak azért mert nem mindenben ér-
tettek teljesen egyet e derék forradalmárokkal. Mindezt persze 
már akkor is a szent és sérthetetlen liberális emberi jogok ne-
vében. Nem árt tehát tudnunk, hogy nem lesz egyszerű feladat 
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e csapdából való kiszabadulás, mert az egész globális akció-so-
rozat olyan professzionálisan ördögi, hogy egyelőre tehetetle-
nül nézzük a most még „csak” verbális erőszakot, amelynek so-
rán a művér bármikor valóságos emberi vérré is változhat. Most 
talán nem kellene ezt tétlenül megvárni, ám a valóságos cselek-
vés feltétele az alkalmas narratíva megtalálása. Azé a narratí-
váé, ami segít a helyzet elbeszélésben, és a teendők megbeszé-
lésben 

- A társadalmak egészséges része mennyire számíthat az egy-
kori igazi környezetvédőkre, akik nemrég még valóban zöld 
mozgalmat vittek előre? Most a környezetvédelem színe alatt a 
szexuális devianciákat és az embercsempész bűnözőket is dicső-
íti a háttérszervezet, ezzel a valódi környezetvédelmet besároz-
zák, lejáratják. 

- A szívszorító igazság az, hogy bár sok értékes gondolat megfo-
galmazódott már az „igazi környezetvédelemmel” kapcsolat-
ban, de ennek az egész kérdéskörnek máig sincs komplex és ko-
herens elbeszélési módja. És végképp nincsen globálisan egysé-
ges narratíva a helyzet elbeszélésére és a teendők megbeszé-
lésre. Mindez azért nem meglepő, mert a nagy globális környe-
zetvédő szerveződések, amelyek közül a Greenpeace a legis-
mertebb, olyan környezetvédőnek álcázott szerveződések, 
amelyek a sok milliárd dolláros „támogatásukat” éppen azoktól 
a globális tőke-struktúráktól kapják, akik ezt a végzetes 

környezetrombolást, az emberi létezés külső természetének a 
szétroncsolását véghezviszik. Bőséges „támogatásuk” ponto-
san azt a célt szolgálja, hogy még csak véletlenül se alakulhas-
son ki az alkalmas elbeszélési mód, és az erre épülő cselekvési 
stratégia. Vagyis a legismertebb globális környezetvédőnek ál-
cázott szerveződések valóságos feladata éppen ellentétes az-
zal, amit tenniük kellene, „áldozatos” munkájuk leginkább arra 
irányul, hogy semmiképpen ne jöhessenek létre azok az elbe-
szélési módok, amelyek a megoldás felé vihetnék a világot. A 
hamis értelmezési keretbe ágyazott, hamis meta-fogalmakkal 
jelentős tömegeket hiszterizálni képes tevékenységük csak to-
vább fokozza a már így is éppen elég súlyos káoszt. Egyes elszi-
getelt alkotó személyiségek, kisebb nagyobb intellektuális mű-
helyek, hálózatok szellemi értelemben eljutottak a legmélyebb 
lényeg megértéséhez és feltárásához, de miután ez teljesen 
szembe megy a világot valóságosan irányító hatalom-gazdasági 
struktúrák közvetlen érdekeivel, így az esélyeik arra, hogy gon-
dolataik nyilvánosságra jussanak, nagyon csekély. És tekintettel 
arra, hogy az egyes „lokalitások” vagyis nemzetállamok is 
többé-kevésbé szintén ettől a „nem létező” globális hatalmi 
szuperstruktúrától függnek, így a valóságos cselekvés mozgás-
tere, ha nem is nulla, de nem sokkal több annál. Félre értés ne 
essék, ez nem azt jelenti, hogy a saját térben és időben korláto-
zott „mikrovilágunkban” ne állna szabadságunkban, hogy 
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felelősen cselekedjünk hétköznapjaink során. De sajnos illúzió 
volna azt hinni, hogy ez a „cselekedj lokálisan” logika elégséges 
lehet a világ kaotikus örvényeinek elkerülésére, különös tekin-
tettel arra, hogy e jelszó első része, a „gondolkodj globálisan” 
eleve kizárható, hisz a „globális gondolkodás”, mint látjuk egy 
brutális véleményhatalmi diktatúra totális ellenőrzése alatt áll. 
Még bonyolultabbá teszi a helyzetet az, hogy nemcsak az úgy-
nevezett civil-mozgalmak, mint amilyen a Greenpeace, állnak a 
globális tőkestruktúrák irányítása (és finanszírozása) alatt, ha-
nem azok a politikai alakzatok is, amelyek a „zöld pártok”cím-
szó alatt foglalhatók össze. Mi több, azt is mondhatnánk, hogy 
azok állnak csak igazán e nem létező világerő zsoldjában. A 
„zöld narratíva” ugyanúgy, mint sok más, végül is aberrációnak 
bizonyuló tendencia és intézmény, alapvetően 1968 gyermeke. 
1968 kulturális értelemben egy nagyon fontos szellemi „letö-
rés” a világ történetében. A „kultúra-ipari művek” látványtech-
nikailag hihetetlenül vonzó és mutatós „reklámszatyrába” cso-
magolva a francia forradalom óta legsúlyosabb kulturális pusz-
títás veszi kezdetét mindazzal, ami 1968-ban lejátszódik. 
Mindez valójában a hagyományos normatív struktúrák végfel-
számolása, a „globális minimál-én” megkonstruálása. (És végül 
is ez szintén egy „francia forradalomból indul el, 68 májusának 
Párizsából.) 

 

Ezek az új politikai formációk persze már akkor is befogadtak 
olyan tartalmakat, amelyek nem feltétlenül illeszkedtek a „kör-
nyezetvédelem” közvetlen témakörébe, de ez akkor még nem 
keltett gyanút. Az általuk előhozott témák többnyire olyan szo-
ciális kérdések voltak akkoriban, mint a szegénység, a gyermek-
munka, a nagy multinacionális vállalat-láncok globális kifosztó 
tevékenysége, ami akár üdvözlendő is lehetett, de azért a sze-
xualitás „forradalom” azt jelzi, hogy a nemi identitás ma már 
nyilvánvaló felszámolása, és programozott káoszba taszítása is 
itt veszi kezdetét. A szociális kérdések itt még olyan jellegzete-
sen baloldali „toposzok”, amelyeknek értelmezési kerete ugyan 
szintén alkalmatlan volt a lényeg megértéshez, de látszólag „ár-
talmatlanok” voltak. Ám az elmúlt egy-két évtized során a 
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hagyományos baloldali pártok narratívája egyre inkább kiüre-
sedvén teljesen alkalmatlanabbá vált, aminek fő oka az, hogy e 
pártok „jövedelmezőbbnek” látták a globális hatalmi struktú-
rákhoz való teljes igazodást, így mára drámai térvesztés után 
teljesen a perifériára sodródtak, a neoliberális hatalmi struktú-
rák engedelmes kollaboránsaivá züllöttek. Az is egyre nyilván-
valóbbá válik, hogy nemcsak most nincs, de a jövőben se na-
gyon lehet mondanivalójuk. E végezetes térvesztéssel fenye-
gető szellemi aláhullásban egyetlen megoldásként merült fel 
az, hogy a zöld narratíva, zöld pátok alkossák az új hullámot. És 
ez a destruktív stratégia most nagyon „bejönni” látszik. Európá-
ban főként Németországban, ahol a klasszikus szociáldemokrá-
cia teljesen összeomlani látszik, de újabban az Amerikai Egye-
sült Államokban is a Green New Deal formájában. Ám az is nyil-
vánvaló, hogy a klímaügyhöz hasonló hisztériakeltés, és uszítás 
csak a „csomagolás”, a tartalom lényege a hagyományos nor-
matív szerkezetek végleges lerombolása, a hagyományos öna-
zonosság maradványainak teljes felszámolása. Mindez legin-
kább a „normális” nemi identitással, sőt hovatovább az egész 
emberi létezés alapvető meghatározottságaival való brutális 
szembefordulást jelenti, olyan általános kulturális degenerá-
ciót, amelynek „vezérlőpultjainál” a „nem létező” globális ha-
talmi komplexum áll. Talán nem nehéz belátni, hogy ezektől a 
folyamatoktól aligha várhatjuk az emberi lét külső 

természetének szétroncsolását véghez vivő mechanizmusok 
megállítását, a létrontás létharmónia irányába fordítását. Arról 
már nem is beszélve, hogy megpróbálják a migráció kérdését 
hamis értelmezését is uralkodóvá tenni az által, hogy a klíma-
ügyben könnyebben megszerezhető „legitimitásukat” életve-
szélyes módon „transzponálják” a migrációra is. 

- A hatóságok, az állami titkosszolgálatok miért nem tudják le-
leplezni azokat a pénzügyi folyamatokat, amelyek révén a hisz-
tériát szervező ügynökgarnitúrákat külföldről fizetik, s amely le-
leplezések nyomán a rájuk is kiterjeszthetnénk a jogállamiság 
követelményeit? 

- Nem tagadván a rendészeti eszközök használatának jogossá-
gát és szükségességét azért a hangsúlyt azokra az alapvető fel-
adatokra kellene helyezni, amelyekről az előbbiekben szóltam. 
Tehát a mindezeket a folyamatokat mindenki számára értel-
mezhető módon elbeszélni képes narratíva, és az ezt célba jut-
tatni képes médiastruktúra nélkül a helyezet nem fordítható re-
ménykeltő irányba. Azt is tudomásul kell vennünk, hogy a 
cyber-tér, vagyis a hamis módon „közösségi médiának” elneve-
zett komplexum felfoghatatlan erejű hatalom-koncentrációvá 
vált. Az ezt kezükben tartóknak olyan hihetetlenül „részlet-gaz-
dag” képük van ugyanis arról, hogy az egyes egyén és a kisebb 
nagyobb emberi közösségek miként élik életüket, mit éreznek, 
mint vélekednek az őket körülvevő világról, mitől szoronganak, 
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és miben találnak élvezetet, hogy ehhez képest az állam mint 
szerveződési forma eltörpül. Ebből a virtuális adattárból kel-
lően finom felbontású kép rajzolható ki arról is, hogy miként 
építhető az egyes egyén és közösségei köré egy olyan hamis va-
lóság, ami egyben átfogó diktatúrát jelent vágyaik és szükség-
leteik felett is. Az Orwell által az 1984 című disztópiájában fel-
rajzolt kép ma már megmosolyogtatóan földszintes és primitív 
módja a korlátlan globális diktatúrának, ráadásul úgy, hogy a 
mit sem sejtő mai ember még élvezi is kiszolgáltatottságát. „jó-
létként” átélve azt. A szelfi zseniálisan kitalált „intézményével” 
pedig ő maga tárulkozik ki a számára tökéletesen ismeretlen 
„hírszerzők” előtt olyan módon, ami eddig tökéletesen elkép-
zelhetetlen lett volna. A nemzetállamok hatóságainak jó szán-
dékú, felelősségteljes tevékenysége ma lényegesen szegénye-
sebb adattárra épül, mint ezeké a gigantikus informatikai-kom-
munikációs óriás cégeké. Mára a helyzet tragikomikusan meg-
fordult, az állami hatóságok, köztük az információs hivatalok, 
állambiztonsági szervek próbálnak „segítséget” kérni ezektől az 
óriásoktól. A Google, Amazon vagy Apple intim liezonja a CIA-
val és az FBI-jal arra utal, hogy ma már egyértelműen a farok 
csóválja a kutyát. És persze égig érő botrány robban ki azonnal, 
ha az állam kétségbe esetten próbál valamit tenni e paradox és 
abszurd helyzettel szembe, arra hivatkozván, hogy azért mégis 
csak ő rendelkezik választói felhatalmazással. Szemben ezekkel 

a se nem választott, se nem ellenőrzött, mégis roppant dimen-
ziójú tudás és információs hatalommal bíró, és azzal korlátlanul 
visszaélni képes és kész illegitim hatalmakkal. Azt pedig nem 
kell különösebben bizonygatni, hogy a globális hatalmi szuper-
struktúra ügynökhálózataként üzemeltett úgynevezett „civil” 
hálózat a legteljesebb háttértámogatást kap ezektől a szerve-
ződésektől, hiszen mindkettőjük „gazdája” ugyanaz a globális 
hatalmi struktúra. A helyzet tehát nem túlságosan biztató, de e 
gigantikus lét-csapda ránk zárulása azért nem ma kezdődött. 
Vergődésünk, részben legalább is, a saját figyelmetlenségünk-
nek, tudás-hiányunknak is köszönhető. Ami újra arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a tudás, bátorság és becsületes kitartás erényei 
nélkül nem nagyon képzelhető el kiút ebből a helyzetből. De az 
„élethosszig való tanulás” globális szófordulata ránk is érvé-
nyes.   

preshaz.eu 

Döbbenetes kijelentést tettek tudósok: ke-
vesebb ember kellene a Földre, hogy meg-

meneküljön a klímaválságtól 
Portfolio 2019. december 05. 
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Azonnali változtatások kellene az energiaiparban és az élelmi-
szertermelésben a klímaválság megfékezése érdekében – állítja 
az a nyilatkozat, amit most a világ 11 ezer tudósa írt alá. Sőt, 
továbbmennek, méghozzá egy meglehetősen érzékeny terü-
letre: szerintük kevesebb ember kellene a Földre - írja a Blo-
omberg. 

40 évvel ezelőtt 50 ország tudósai gyűltek össze Genfben annak 
megvitatására, hogy a megnövekedett szén-dioxid kibocsátás 
milyen hatással lehet a klímára. Abban az időszakban, amikor a 
fosszilis üzemanyagoktól való függőség kirobbantotta az olaj-
válságot, a tudósok azt jósolták, hogy a globális felmelegedés 
idővel nagy kihívást jelenthet majd a környezetvédelemnek. 

A tudósok már akkor felismerték a problémát és megkezdték a 
munkát. Elkezdtek felépíteni egy stratégiát, amivel fel lehet 

venni a harcot a klímaváltozás ellen és lefektették egy, az ég-
hajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület alapjait, ami 
a világ legfontosabb klímatudósait tömöríti (Intergovernmental 
Panel on Climate Change). A szervezet célja, hogy megelőzzék 
a katasztrófát, mielőtt túl késő lenne. Nagy lendülettel indult a 
tevékenységük, de idővel a politika, a fosszilis iparágak és az, 
hogy a gazdasági növekedés lett a prioritás, jelentősen vissza-
vetette a törekvéseket. 

Most, négy évtizeddel később a tudósok ismét figyelmeztetnek 
és ezúttal még hangosabban. Világszerte 11 ezer tudós írta alá 
azt a nyilatkozatot, amiben új, az eddigi stratégiánál jóval ag-
resszívabb lépéseket sürgetnek. Sőt, továbbmennek és azt 
mondják ki, hogy jóval kevesebb ember kellene a Földre ahhoz, 
hogy a fosszilis energiahordozókat elfelejthessük - írja a Blo-
omberg. 

Kijelentjük, több mint 11 ezer tudóssal a világ minden részéről, 
hogy nyilvánvalóan és egyértelműen klímavészhelyzettel né-
zünk szembe 

– áll a BioScience magazinban publikált nyilatkozatukban. 

A kontroll nélküli klímaváltozás veszélyei nem jelentenek új-
donságot az átlagos hírfogyasztóknak, de ez a mostani nyilatko-
zat megdöbbentő, különösen annak fényében, hogy milyen 
adatokkal támasztották alá a véleményüket. A grafikonok 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/scientists-call-for-population-control-in-mass-climate-alarm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/scientists-call-for-population-control-in-mass-climate-alarm


Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 1. szám 

48. oldal 

alapján a bolygó állapotának rohamos pusztulása rajzolódik ki. 
Néhány ijesztő tényadat: 

• Az elmúlt négy évtizedben az átlagos hőmérséklet 0,7 
Celsius fokkal emelkedett a Föld felszínén. 

• Az északi sarkon a nyári jégtakaró minimális szintje 
most 12 százalékkal alacsonyabb, mint egy évtizeddel 
ezelőtt volt. 

• Évtizedenként körülbelül 18 százalékkal növekedett az 
üvegházhatású gázok kibocsátása 1979 óta. 

A tudósok azonnali lépésekre szólítják fel a döntéshozókat, 
gyors, rendszerszintű változtatások kellenek az energia és az 
élelmiszeripar területén, valamint a gazdaságpolitikában. Sőt, 
egy lépéssel tovább mennek, méghozzá egy olyan, politikai ér-
zékeny területre, mint a népesedésszabályozás. Szerintük sta-
bilizálni kell a Föld népességét, sőt, ideális esetben csökkennie 
kellene – természetesen a társadalmi integritás biztosítása mel-
lett – írják. 

A problémák hatalmasak, de azért a nyilatkozatot aláíró 11 ezer 
tudós nem látja teljesen katasztrofálisnak a helyzetet. Már van 
előrelépés – teszik hozzá. 

Felbátorodtunk látva, hogy milyen fokú aggodalom alakult ki az 
emberekben. A kormányzatok klímavészhelyzetet hirdetnek. Az 

iskolás gyerekek tüntetnek. A bíróságok előtt vannak környezet-
védelmi perek. A lakosság változást követel és sok ország, ál-
lam, tartomány, város és vállalat válaszol is rá. 
 

Címlapkép: Getty Images 

2019 egy kivételesen meleg és számos pusz-
tító időjárási eseményt hozó évtized záró 
éve 
A december 2-án kezdődő madridi COP25 konferencia kapcsán 
a WMO kiadta a 2019-es év előzetes éghajlati értékelő jelen-
tését és egy ezt röviden bemutató sajtóközleményt. 

OMSZ: 2019. december 4.  

Madrid, 2019. december 3. – A 2019-es év globálisan egy rend-
kívüli meleg évtizedet zár, melyben az emberi tevékenységek-
ből származó üvegházhatású gázok által előidézett melegedés 
miatt a jégtakaró visszahúzódása és a tengerszint emelkedés is 
rekord méreteket öltött. A legutóbbi ötéves (2015–2019) és tíz-
éves (2010–2019) időszakok szinte biztos, hogy a legmelegeb-
bek lesznek. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerint 
2019 a második vagy harmadik legmelegebb év lesz a sziszte-
matikus mérések kezdete óta. 

https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
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A WMO előzetes értékelő jelentése a globális éghajlati álla-
potról kiadvány szerint a globális átlaghőmérséklet 2019-ben 
(január-október) körülbelül 1,1 Celsius fokkal magasabb, mint 
az iparosodás előtt (1. ábra). 

A szén-dioxid koncentrációja 2018-ban rekord szintet ért el a 
légkörben, 407,8 ppm volt, és 2019-ben tovább emelkedett. A 
szén-dioxid a légkörben évszázadokon át, az óceánokban pedig 
még hosszabb ideig megmarad, így fenntartja, illetve fokozza az 
éghajlatváltozás folyamatát. 

A jelentés szerint a tengerszint emelkedés felgyorsult a műhol-
das mérések 1993. évi kezdete óta, s ennek oka főként a grön-
landi és az antarktiszi jégtakaró olvadása. Az óceán tározóként 
működik, elnyeli a hőt és a szén-dioxidot, de ennek nagy az ára. 
Az óceáni hőtartalom rekord magas jelenleg, a hőhullámok ki-
terjedt területeket érintettek a tengereken is 2019-ben. A ten-
gervíz 26 százalékkal savasabbá vált az iparosodás kezdete óta. 
Létfontosságú tengeri ökoszisztémák állapota válságos. 

Az északi-sarki tengeri jégkiterjedés minimuma 2019 szeptem-
berében lépett fel, s a második legalacsonyabb volt a műholdas 
adatok szerint, ezt követően októberben pedig rekord alacsony 
mértékűre olvadt. Az Antarktiszon 2019-ben több hónapban is 
rekord alacsony volt a jégkiterjedés. 

"Ha nem hajtunk végre sürgős intézkedéseket az éghajlatválto-
zás megfékezésére, akkor a század végére elérjük a 3 Celsius 
foks melegedést, s ez fokozottan veszélyezteti az emberi jólé-
tet" – mondta Petteri Taalas, a WMO főtitkára. "Sehol sem tar-
tunk a Párizsi Megállapodás céljának eléréséhez." 

„Az éghajlatváltozás hatásait a szélsőséges időjárási helyzete-
ken keresztül napi szinten érzékeljük. 2019-ben az időjárási és 
éghajlati fenyegetettség súlyos volt. Hőhullámok és árvizek, 
amelyek korábban „száz évente egyszer” előforduló események 
voltak, rendszeressé váltak. Sok országban a Bahamáktól Japá-
nig és Mozambikig trópusi ciklonok pusztítottak. A tűzoltóknak 
jutott feladat az Északi-sarkvidéktől Ausztráliáig.” – mondta Ta-
alas. 

„Az éghajlatváltozás egyik fő hatása a szokatlan csapadékel-
oszlás. Ez veszélyezteti a termést, és a népesség növekedésével 
együtt a jövőben jelentős élelmezésbiztonsági kihívásokat je-
lent a veszélyeztetett országok számára.” – mondta. 

Az ENSZ partnerszervezetek jelentései alapján az értékelő egy 
terjedelmes fejezetet szentel az időjárási és éghajlati esemé-
nyek emberi egészségre, az élelmiszerellátás biztonságára, a 
migrációra, az ökoszisztémákra és a tengeri élővilágra gyakorolt 
hatásának. 

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21626#.XedlsDjwkR8
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21626#.XedlsDjwkR8
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A szélsőségesen meleg időjárási körülmények egyre növekvő 
terhet rónak az emberi egészségre és az egészségügyi ellátásra, 
nagyobb a hatásuk ott, ahol az öregedő a népesség, az urbani-
záció növekszik, a városi hősziget-hatás fokozottabb. 2018-ban 
rekord nagy számmal: 220 millióval több 65 évnél idősebb ki-
szolgáltatott személyt érintett hőhullám, mint 1986–2005 kö-
zött átlagosan. 

A globális éhínség közelmúltbeli növekedésének és a súlyos vál-
ságoknak egyik oka és mozgatórugója az éghajlati változékony-
ság és a szélsőséges időjárás. Egy évtizedes folyamatos csökke-
nés után az éhínség ismét növekszik – 2018-ban több mint 820 
millió ember éhezett. A 2018. évi élelmiszerválság 33 országot 
érintett, ezek közül 26 országban az éghajlati ingadozások és az 
időjárási szélsőségek gazdasági krízist idéztek elő és konfliktu-
sokkal jártak, a 26-ból 12 országban ezek voltak a fő kiváltó 
okok. 

Több mint 10 millió új, határokon belüli elvándorlást regisztrál-
tak 2019. január és június között, ebből 7 milliót olyan veszélyes 
események váltottak ki, mint például az Idai ciklon Afrika délke-
leti részén, a Fani ciklon Dél-Ázsiában, a Dorian hurrikán a karibi 
térségben, áradások Iránban. A Fülöp-szigeteken és Etiópiában 
azonnali humanitárius segítségre volt szükség. 

Az éghajlatváltozásról szóló előzetes jelentés hiteles informá-
cióforrás az ENSZ éghajlat-változási tárgyalásaihoz, az úgyneve-
zett COP25-höz, ami december 2–13-ig Madridban zajlik. Ki-
egészíti az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület 
(IPCC) jelentéseit. Az éghajlati állapotról szóló végleges értéke-
lést, ami már a teljes évre szóló 2019-es adatokat is tartal-
mazza, 2020 márciusában teszik közzé. 

Globális éghajlati mutatók 

2019 az eddigi legmelegebb évtizedet zárta 

A 2019. január és október közötti időszak globális átlaghőmér-
séklete 1,1 ± 0,1 Celsius fokkal volt magasabb az iparosodást 
megelőző (1850–1900) időszak átlagánál. Az ötéves (2015–
2019) és a tízéves (2010–2019) átlagok szinte bizonyos, hogy a 
legmelegebb ötéves, tízéves időszakok. Az 1980-as évek óta 
minden egymást követő évtized melegebb volt, mint az előző. 
2019 várhatóan a második vagy harmadik legmelegebb év lesz. 
A 2016-os év, amely egy rendkívül erős El Niño-val kezdődött, 
várhatóan továbbra is a legmelegebb év marad globálisan. Az 
Északi-sarkvidék térsége szokatlanul meleg volt 2019-ben. A 
legtöbb kontinensen magasabb hőmérsékletek uralkodtak az 
átlagosnál, köztük Dél-Amerikában, Európában, Afrikában, 
Ázsiában és Óceániában. Alaszkában is rendkívül meleg volt. 
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Ezzel szemben Észak-Amerika nagy területein hidegebb volt a 
normálnál (2. ábra). 

Rekord magas az üvegházhatású gázok koncentrációja 

2018-ban az üvegházhatású gázok koncentrációja új csúcsokat 
ért el globálisan: a szén-dioxid (CO2) 407,8 ± 0,1ppm, a metán 
(CH4) 1869 ± 2ppb és a dinitrogén-oxid (N2O) 331,1 ± 0,1ppb. 
Ezek az értékek rendre 147%-ot, 259%-ot és 123%-ot képvisel-
nek az iparosodás előtti, 1750-es szintekhez képest. A 2019-re 
vonatkozó globális átlagos értékek 2020 végén lesznek csak el-
érhetőek, de számos konkrét helyről származó, valós idejű adat 
azt mutatja, hogy 2019-ben tovább emelkedett a szén-dioxid 
szint. 

Gyorsuló tengerszint emelkedés 

A tengerszint emelkedett a műholdas mérések szerint, sőt, az 
emelkedés sebessége is nőtt, főképpen a Grönlandon és az Ant-
arktiszon tapasztalt jégolvadás következtében. 2019 októberé-
ben a globális átlagos tengerszint elérte a legmagasabb értéket 
a nagy pontosságú műholdas magasságmérés kezdete óta 
(1993. január). 

Óceáni hőtartalom 

Az éghajlati rendszerben az üvegházhatású gázok növekvő kon-
centrációja következtében felhalmozódó többlet energia több 

mint 90%-át az óceánok nyelik el. Az óceán hőtartalma a felső 
700 méteres rétegben (1950-es évektől kezdődő mérések alap-
ján) és a felső 2000 méteres rétegben (2005-től rendelkezésre 
álló mérések) 2019-ben is rekord magas, vagy ahhoz közeli. Az 
éves átlag 2019-ben (októberig) meghaladta a 2018-as értéket, 
ami eddig a legmagasabb volt. A tengerfelszín hőmérsékleté-
nek műholdas mérésével meg lehet figyelni a tengereken kiala-
kuló hőhullámokat. 2019-ben eddig az óceán átlagosan körül-
belül 1,5 hónapig volt szokatlanul meleg. Az óceánok nagy ré-
szén a hőhullámok 38%-a „erős” kategóriájú volt, míg 28 száza-
lékuk a „mérsékelt” kategóriába esett. A Csendes-óceán észak-
keleti részén, nagy területeken „súlyos” hőhullámok alakultak 
ki. 

Folytatódik az óceánok savasodása 

A 2009–2018 közötti évtizedben a világóceán az éves szén-di-
oxid-kibocsátás mintegy 22%-át elnyelte, ami hozzájárul az ég-
hajlatváltozás enyhítéséhez. A növekvő légköri CO2 koncentrá-
ció azonban befolyásolja az óceán kémiai tulajdonságait. A 
megfigyelések szerint az 1980-as évek vége óta az óceánfelszín 
globális átlagos pH-értéke 0,017–0,027/10év ütemben csök-
ken. A pH csökkenés savasabbá válást eredményez, ennek mér-
téke 26% az ipari forradalom kezdete óta, áll az IPCC óceánok-
ról és a felszíni hó és jégtakaróról szóló különjelentésében. 
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A tengeri jég csökkenése 

Az Északi-sarki tengeri jég töretlen, hosszú távú fogyása 2019-
ben is folytatódott. A szeptemberi havi átlagos kiterjedés álta-
lában a legalacsonyabb az évben, az idén a harmadik legalacso-
nyabb volt, a minimális napi jégkiterjedés pedig a második leg-
alacsonyabb volt 2019-ben. Az antarktiszi tengeri jégfelszín 
hosszú távon kismértékű növekedést mutatott 2016-ig, majd 
2016 végén ez átfordult és hirtelen szélsőségesen alacsonyra 
csökkent. Azóta az antarktiszi tengeri jég mértéke viszonylag 
alacsony szinten maradt. 

Grönlandi jégtakaró 

A grönlandi jégtakaró teljes jégtömeg-egyenlege (TMB: Total 
ice Mass Balance) 329 gigatonna (Gt) nettó jégvesztést mutat 
2018 szeptembere és 2019 augusztusa között. Hogy összefüg-
géseiben lássuk ezt az értéket: a Gravity Recovery and Climate 
Experiment (GRACE) műholdról származó adatok azt jelzik, 
hogy Grönland évi 260 Gt jeget vesztett a 2002–2016 közötti 
időszakban, a legtöbbet: 458 Gt-át 2011/12-ben. 

Nagy hatású események 

Árvizek 

Az USA középső területein, Észak-Kanadában, Észak-Oroszor-
szágban és Délnyugat-Ázsiában szokatlanul nagy mennyiségű 

csapadék hullott. Az Egyesült Államokban a 2018 júliusa és 
2019 júniusa közötti időszakra átlagolt 12 havi csapadékmeny-
nyiség (962 mm) az eddigi legtöbb a mérések kezdete óta. Az 
indiai monszun kezdete és vége is későbbre tolódott, júniusban 
nagy csapadékhiány lépett fel, utána pedig túl sok eső hullott. 
Januárban nagyon sok csapadék hullott Dél-Amerika egyes ré-
szein. Komoly áradások alakultak ki Argentína északi részén, 
Uruguayban és Brazília déli részén. Argentínában és Uru-
guayban 2,5 milliárd dollárra becsülték a károkat. Az Iráni Isz-
lám Köztársaságot súlyosan érintették a március végi és április 
eleji árvizek. Októberben és november elején Kelet-Afrika addig 
aszályos területein árvizek pusztítottak. 

Aszály 

2019-ben Délkelet-Ázsiát és a Csendes-óceán délnyugati részét 
aszály sújtotta, ami sok esetben az IOD (Indian Ocean Dipole) 
távkapcsolati index erőteljes pozitív fázisával jár együtt. Az év 
közepétől kezdve rendkívül száraz körülmények domináltak In-
donéziában és a szomszédos országokban, valamint a Mekong-
medencében, főként északon. A hosszan tartó aszály Ausztrália 
belső területeinek keleti részén már 2017-ben elkezdődött, 
majd 2018-ban folytatódott, 2019-ben pedig nőtt a területi ki-
terjedése, és fokozódott is. Ausztrália egészét tekintve a január-
október időszak a legszárazabb volt 1902 óta. Szárazságot ta-
pasztaltak Közép-Amerika nagy részén is. Hondurason, 
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Guatemalában, Nicaraguában és El Salvadorban a megszokott-
nál jóval szárazabb viszonyok uralkodtak az októberi heves eső-
zések beköszöntéig. Chile középső régiójában is rendkívül szá-
raz év volt 2019: a november 20-ig tartó éves csapadékösszeg 
Santiagóban csak 82 mm volt, ami a sokéves átlag kevesebb, 
mint 25%-a. 

Hőhullámok 

Két nagy hőhullám lépett fel Európában június végén és július 
végén. Franciaországban június 28-án 46,0 Celsius fokot mér-
tek, ami új országos rekord (1,9 fokkal magasabb az előzőnél). 
Országos rekordok dőltek meg Németországban (új rekord: 
42,6°C), Hollandiában (40,7°C), Belgiumban (41,8°C), Luxem-
burgban (40,8°C) és az Egyesült Királyságban (38,7°C). Az északi 
országokban is hőség volt, Helsinkiben 33,2 fokot mértek július 
28-án, ami új rekord a finn fővárosban. Ausztráliában rendkívül 
forró nyár volt. Ez volt az eddigi legmelegebb, csaknem 1 fokkal 
meghaladta a korábbi rekordert, a január pedig az eddigi leg-
forróbb hónap volt a megfigyelések szerint Ausztráliában. A hő-
ség leginkább a tartóssága miatt volt kiemelkedő, de szélsősé-
gek is felléptek, köztük az Adelaide-ben január 24-én mért 
46,6°C, ami új rekord. 

Erdőtüzek 

Több, magas földrajzi szélességen elhelyezkedő régióban, köz-
tük Szibériában (Oroszország) és Alaszkában (USA) átlag feletti 
volt a tűzszezon, tüzek pusztítottak az Északi-sarkvidék egyes 
részein is, ahol korábban ez rendkívül ritka volt. Indonéziában 
és a szomszédos országokban tapasztalt súlyos aszály következ-
tében 2015 óta a legsúlyosabb tűzszezont élték meg. A bejelen-
tett tüzek száma Brazíliában, az amazóniai régióban csak alig 
haladta meg a tízéves átlagot, azonban Dél-Amerikában a teljes 
tűzaktivitás a legmagasabb volt 2010 óta. Bolíviában és Vene-
zuelában is különösen sok erdőtűz pattant ki 2019-ben. 

Trópusi ciklonok 

2019-ben a trópusi ciklon aktivitás világszerte valamivel meg-
haladta az átlagot. Az északi féltekén eddig 66 trópusi ciklon 
alakult ki, szemben az 56-os átlaggal, bár a felhalmozott cik-
lonenergia (ACE) csak 2%-kal haladta meg az átlagot. A 2018-
19-es időszakban a déli félteke trópusi ciklon szezonja szintén 
átlag feletti volt, 27 ciklonnal. Az Idai trópusi ciklon március 15-
én érte el Mozambikot, Afrika keleti partján az eddig ismert 
egyik legerősebb volt, sok veszteséget és hatalmas pusztítást 
okozott. Közel 780 000 hektárnyi területen a termés teljesen 
megsemmisült Malawiban, Mozambikban és Zimbabwében, 
ezáltal tovább romlott a régió bizonytalan élelmiszerbiztonsági 
helyzete. A ciklon miatt legalább 50 905-en hagyták el lakhelyü-
ket Zimbabwében, 53 237-en Dél-Malawiban és 77 019-en 
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Mozambikban. Az év egyik legerősebb trópusi ciklonja a Dorian 
volt, aminek az erőssége elérte az 5-ös fokozatot, amikor lecsa-
pott a Bahama-szigetekre. Súlyos pusztítást okozott, mivel 
rendkívül lassan haladt és körülbelül 24 órán át tombolt egy-
helyben. A Hagibis tájfun október 12-én érte Japánt Tokiótól 
nyugatra, ahol súlyos áradásokat váltott ki. 

Éghajlattal kapcsolatos kockázatok és hatások 

Egyre növekvő egészségügyi kockázat (Egészségügyi Világszer-
vezet) 

2019-ben Ausztráliában, Indiában, Japánban és Európában re-
kord magas hőmérsékletek befolyásolták az egészségi állapotot 
és a jólétet. Japánban 2019. július végétől augusztus elejéig egy 
jelentős hőhullám több mint 100 halálos áldozatot követelt, és 
további 18 000 embert kórházban kellett ápolni. Európában két 
jelentős hőhullámot tapasztaltunk 2019 nyarán. Júniusban Eu-
rópa középső és délnyugati részét érintő hőhullám számos ha-
láleset okozója volt Spanyolországban és Franciaországban. A 
legkomolyabb hőhullám július végén lépett fel, Közép- és Nyu-
gat-Európa nagy részét érintette. Hollandiában a hőhullámhoz 
2 964 halálesetet társítottak, ami közel 400-zal több, mint ami 
egy átlagos nyári hét során bekövetkezik. Az éghajlati körülmé-
nyek 1950 óta tapasztalható változásai megkönnyítik egyes 
ázsiai tigrisszúnyog fajok számára a dengue-láz terjesztését, így 

nő a betegség előfordulásának kockázata. Ezzel párhuzamosan 
a dengue-láz globális előfordulása drámai módon nőtt az elmúlt 
évtizedekben, és a világ népességének körülbelül felét fenye-
geti fertőzés. 2019-ben jelentősen megnőtt a dengue-lázzal fer-
tőzöttek száma világszerte a 2018-as év azonos időszakához ké-
pest. 

Az élelmiszerbiztonságra továbbra is negatívan hat az éghaj-
latváltozás (Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet) 

Dél-Afrikában a szezonális esők kezdete késett, s ezt egy hosszú 
száraz időszak előzte meg. A gabonatermés az előrejelzések 
szerint körülbelül 8 százalékkal alacsonyabb lesz az ötéves át-
lagnál. Várhatóan 12,5 millió ember súlyos élelmiszer ellátási 
problémával fog szembe nézni 2020 márciusáig a régióban, s ez 
a szám több mint 10 százalékkal meghaladja az előző évit. Az 
élelmiszerbiztonság Etiópia, Szomália, Kenya és Uganda számos 
területén romlik a hosszú esős évszak miatt. Összességében kö-
rülbelül 12,3 millió ember élelmezése bizonytalan Afrika 
szarván. 2019 októbere és novembere között Szomáliát hatal-
mas árvizek is sújtották. Afganisztán egyes részein 2019 márci-
usában az évtized legsúlyosabb áradásaival összefüggésben 
13,5 millió ember élelmezése megoldatlan volt, 34 tartomány-
ból 22-ben még mindig szenvednek a 2018-ban bekövetkezett 
súlyos aszály következményeitől. 
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A katasztrófák növelik a migrációt (ENSZ Menekültügyi Főbiz-
tosa és a Nemzetközi Migrációs Szervezet) 

Több mint 10 millió új belső mozgást regisztráltak 2019 januárja 
és júniusa között, 7 milliót olyan katasztrófák váltottak ki, mint 
például az Idai ciklon Délkelet-Afrikában, a Fani ciklon Dél-Ázsi-
ában, a Karib-térségben a Dorian hurrikán, árvíz Iránban, a Fü-
löp-szigeteken és Etiópiában, melyek azonnali humanitárius se-
gítséget és védelmet intézkedéseket igényeltek. Az árvizek vol-
tak a leggyakoribb természeti veszélyek, amelyek hozzájárultak 
az elvándorlásokhoz, ezeket a viharok és aszályok követték. 
Ázsia és a Csendes-óceán part menti régióiban kényszerülnek 
legtöbben elhagyni a lakóhelyüket mind a hirtelen lecsapó idő-
járási katasztrófák, mind pedig a lassan kifejlődő, hosszan tartó 
éghajlati szélsőségek miatt. Az időjárási katasztrófák miatti né-
pességmozgások száma több mint háromszorosára emelkedhet 
(a január-június időszakhoz viszonyítva), 2019 végére mintegy 
22 millióra nőhet. 

 

 

 

1. ábra Globális átlagos felszínhőmérséklet emelkedés az ipa-
rosodás kezdete óta 

https://youtu.be/5RW1gZKY4KM
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2. ábra A 2019. január-október időszak hőmérsékletének el-
érése az 1981–2010-es időszak átlagától 

Egy kiváló anyag, amiből mi magunk csiná-
lunk gonosztevőt 
STVORECZ ADRIÁN 2019.12.12. origo.hu 

A műanyagok helyzete leginkább a Jó, a Rossz és a Csúf című 
legendás westernfilm szereplőiéhez hasonlítható: a jó nem 
jobb, a rossz nem rosszabb, mint a másik kettő, és a csúf sem 

csúnyább a többieknél, a történet során pedig gyakran rajtuk 
kívülálló okok miatt kerülnek nehéz helyzetbe. Így van ez a 
polimerekkel is, amik nem rosszabbak a többi szerkezeti 
anyagnál, külső tényezők miatt mégis őket hibáztatjuk az 
egyre nagyobb problémát jelentő környezetszennyezésért. 
Arra a kérdésre, hogy miért lesz a jó műanyagból a rossz em-
beri hozzáállás miatt csúf hulladék, Czigány Tibor akadémikus, 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépész-
mérnöki Karának kutatója kereste a válaszokat akadémiai 
székfoglalóján. 

Mit értünk pontosan műanyag alatt? 

A szerkezeti anyagok három nagy csoportba sorolhatók, ezek a 
polimerek, fémek, kerámiák. Ők nem versenytársai, hanem ki-
egészítői egymásnak, mindennapi életünkben egyformán szük-
ségünk van rájuk. A polimerek a szerves kémia olyan hosszú-
láncú vegyületei, amiket ismétlődő elemi egységek, úgyneve-
zett monomerek építenek fel; lehetnek természetesek vagy 
mesterségesek, a műanyagok az utóbbiak közé tartoznak. El-
mondhatjuk tehát, hogy minden műanyag polimer, de nem 
minden polimer műanyag. 

A polimerek előnyeit már az ősember is kihasználta, igazi karri-
erjük azonban csak az első világháborút követően indult be. 
Nem véletlenül nélkülözhetetlenek, számos hasznos 

mailto:stvorecz.adrian@origo.hu
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tulajdonságuk van: többek között kis sűrűségűek, nagy szilárd-
ságúak, korrózióállók, ütésállóságuk kiváló, jól csillapítanak és 
szigetelnek, jelentős a vízálló-, valamint a vegyszerálló képessé-
gük, jól színezhetők, egyes típusai átlátszóak és a legkisebb öko-
lógiai lábnyommal rendelkeznek.Legnagyobb előnyük mégis az, 
hogy elképesztő mérnöki szabadságot biztosítanak a szakem-
bereknek; akár egy lépésben szinte tetszőleges méretű és alakú 
termék gyártható belőlük.Végül, de nem utolsósorban újra-
hasznosíthatók. 

 

PVC – poli(vinil-klorid) – molekulalánca FORRÁS: NSP / SCI-
ENCE PHOTO LIBRARY 

Műanyag nélkül az élelmiszerellátás lehetetlenné válna 

Felsorolni is nehéz, mi minden készül ebből a matériából. A mű-
anyag ablakkeretek és hőszigetelő elemek épületeink energia-
költségét jelentősen csökkentik. Egész infrastruktúránk – víz, 
gáz, villany, csatornahálózat, telekommunikáció – a műanyag 
csőrendszereken keresztül működik. A mezőgazdasági alkalma-
zásoknak köszönhetően (pl. fóliasátrak, talajtakaró fóliák, tar-
tályok, öntözőrendszerek) a termelékenység és a termény mi-
nősége többszörösére nőtt. 

Műanyag csomagolások nélkül az élelmiszer-ellátásunk lehe-
tetlenné válna, hiszen nekik köszönhetően akár két-háromszo-
rosára nőhet a tejtermékek és a húsok eltarthatósági ideje.Az 
egészségügyben alkalmazott műanyag implantátumok, protézi-
sek, rögzítőelemek (amelyek akár felszívódóak, vagy programo-
zottan gyógyszerleadók is lehetnek) hozzájárulnak az emberek 
gyorsabb, kisebb fájdalommal járó gyógyulásához, nem be-
szélve az életmentő, az eredetit helyettesítő műanyag szervek-
ről. Szigetelő képességük miatt az összes elektromos berende-
zésünkben, számítógépünkben, valamint mobiltelefonunkban 
ott vannak a műanyag alkatrészek; itt nemcsak az ütésálló bur-
kolatokra kell gondolni, hanem az összes áramköri lapra. 

Az utóbbi években a 3D-nyomtatók még nagyobb lendületet 
adtak a polimerek felhasználásának. 
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3D nyomtató működés közben FORRÁS: SCIENCE PHOTO 
LIBRARY/MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY/MIC-
ROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LI 

A műanyag, mint a fenntartható fejlődés záloga 

Napjainkban egyre több üvegházhatású gáz kerül a levegőbe, 
ennek egyik legfőbb okozója maga a közlekedés: a repülők, au-
tók, buszok, kamionok, hajók tonnaszámra bocsájtják ki maguk-
ból a káros anyagot.A környezeti terhelés mérséklését a könnyű 
műanyagokkal érhetjük el;a kisebb tömegű járművek kevesebb 
üzemanyagot fogyasztanak, és ezzel a szennyező gázok kibo-
csátása is csökken. A szélkerék, vagy a tengeri áramlatokat ki-
használó hullámkerék lapátjait szintén a könnyebb műanyag-
szerkezet miatt mozgathatja a szél, illetve a víz. A napelemek 

ugyancsak ettől az anyagtól lehetnek flexibilisek, továbbá a bio-
gázokat is műanyag tartályokban állítják elő. 

 

Napelemek FORRÁS: AFP/MEHDI FEDOUACH 

Jöhetnek az önjavító szerkezetek 

A BME kutatói az utóbbi időben azon dolgoznak, hogy ezeket a 
szerkezeti anyagokat többletfunkcióval is felruházzák. Az egyik 
fejlesztési irány a műanyagok egyfajta szenzorként való felhasz-
nálása. A különböző gépek anyagai sem örök életűek, egy idő 
után fáradnak, tönkremennek, ezeket a problémákat detektál-
nák idő előtt e különleges érzékelők. Ilyenek lehetnek például 
az üvegszálas műanyagokban az üvegszálak, amelyek a rajtuk 
átvezetett fény intenzitásváltozásából informálnak a 
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feszültségállapotukról. Alkalmasak a feladatra a szénszálas mű-
anyagokban a szénszálak is, amelyek elektromosan vezetők, így 
az ellenállás-változásuk arányos a szerkezet deformációjával. 

Ugyancsak izgalmas kutatási terület az úgynevezett „öngyó-
gyító" matériák készítése. 

A szakemberek az emberi érrendszer mintájára üreges, a haj-
szálnál 10-szer kisebb átmérőjű erősítőszálakat alkalmaztak és 
töltöttek fel különböző folyadékokkal. A szálakban lévő folya-
dék UV-fényre érzékeny, azaz ha sérülés történik, a folyadék a 
kapilláris hatás következtében beszivárog a repedésbe, és a sza-
bad szemmel nem érzékelhető károsodás láthatóvá válik egy 
UV lámpa segítségével.Amennyiben az üreges szálakba valami-
lyen öngyógyító folyadékot töltenek, a repedésfront által fel-
tört szálakból kiszivárgó gyanta kitölti a repedéseket, részben 
vagy egészében kijavítva a sérülést. 

 

Illusztráció FORRÁS: CASE WESTERN RESERVE UNIVER-
SITY 

Hasonlóan futurisztikusnak tűnnek a polimerekből előállított 
alakváltó kompozitok, amik a felhasználásnak megfelelően tud-
ják formájukat folyamatosan változtatni, így hatékonyabb mű-
ködést, kevesebb energiafelhasználást lehet velük elérni, to-
vább csökkentve a károsanyag-kibocsátást. 

Az elektromos járműveinkben található lítium-ion polimer ak-
kumulátorokban is speciális műanyag szeparátorlemez vá-
lasztja el az anódot és a katódot, aminek köszönhetően egyre 
kisebbek és nagyobb kapacitásúak az autókban található akku-
mulátorok, elősegítve ezzel az elektromos autózás elterjedését. 

E csupán néhány példából látható, hogy a műanyagok számos 
módon könnyebbé és fenntarthatóvá tudják tenni az életünket, 
szignifikánsan csökkenthetik az ökológiai lábnyomot. Miért te-
kintünk mégis „ellenségként" erre a találmányra? Czigány Tibor 
szerint a hibát nem a polimerekben, hanem inkább önmagunk-
ban kéne keresni. 

Amit csak lehet, eldobálunk... 

Kár lenne tagadni, elképesztő módon szemetelünk, továbbá 
hajlamosak vagyunk a műanyagokat kizárólag a felesleges cso-
magolóanyagokkal azonosítani, holott a műanyagoknak kö-
szönhetően jut el nagy mennyiségű friss ivóvíz, élelmiszer és 
gyógyszer az elmaradott térségekbe, válik az energiatermelés 
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sokkal hatékonyabbá és környezetbarátabbá, fejtette ki Czi-
gány Tibor. 

A másik nagy gond, hogy számos terméket feleslegesen „túlcso-
magolunk". Ennek részben pszichológiai okai vannak: a több-
szörös csomagolástól biztonságosabbnak érezzük a portékát, 
de szintén minőségibbnek látszik az áru, ha szép, a kelleténél 
nagyobb, színes csomagolóanyagba bújtatják. Ez a magatartás 
vezet ahhoz, hogy elképesztő mennyiségű műanyaghulladék 
keletkezik.Az MTA kutatója szerint egyébként sok egyéb anyag-
fajta terheli a környezetet, a műanyag egyszerűen jobban lát-
ható ezeknél: a tengervíznél kisebb sűrűségű, így lebeg a vízfel-
színen, míg a más anyagokból felépülő hulladékok a tenger fe-
nekén, több száz, vagy akár több ezer méter mélyen lapulnak 
észrevétlenül. 

A BME munkatársai alaposan tanulmányozták, az egyes környe-
zeti tényezők (sós víz, napsugárzás) mennyire erodálják a ten-
geri műanyaghulladék állapotát. Anyagszerkezeti, technológiai 
és termékgyártási vizsgálataik alapján arra a meglepő felfede-
zésre jutottak, hogy – akárcsak a szárazföldi műanyagok – ezek 
a polimerek is újrahasznosíthatók, kiváló termékek gyárthatók 
belőlük, amivel nyersanyagot és energiát tudunk megspórolni. 

 

Rengeteg árut csomagolunk be feleslegesen (illusztráció)
 FORRÁS: HANS LUCAS/AMAURY CORNU / HANS LU-
CAS/AMAURY CORNU 

Mi a probléma a bioműanyagokkal? 

Időnként felmerül az az ötlet is, hogy készítsünk mindent bio-
műanyagból, majd az idővel lebomlik, és megszűnik a baj. Czi-
gány Tibor szerint viszont a helyzet nem ilyen egyszerű. 

A kutató elmondása alapján a bioműanyagnak két igen hátrá-
nyos tulajdonsága van: az egyik a gyenge hőalaktartása, a másik 
a ridegsége. E jellemzők miatt nagyon körülményes különböző 
termékeket gyártani belőlük. Persze az előbb említett tényező-
kön különböző adalékanyagok hozzáadásával javítani lehet. 
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Kardinális kérdés azonban, pontosan mennyire könnyedén 
bomlanak le a bioműanyagok? 

A válasz: attól függ; biopalackok bomlását figyelték, és azt talál-
ták, hogy bár a bioműanyag teljesen lebomlott, ehhez 90 szá-
zalékos páratartalom és 58 Celsius-fok kellett.Ha tehát az utcán 
vagy az erdőben eldobunk egy ilyen palackot, hiába bio, nem 
fog eltűnni. 

Czigány Tibor azt is megemlítette, hogy a bio és a hagyományos 
műanyagok nem kompatibilisek egymással: ha keverednek, 
olyan anyag jön létre, amiből nagyon nehéz ismét terméket 
gyártani. 

A kutató szerint természetesen mindez nem jelenti azt, hogy a 
bioműanyagokat el kell vetni. Éppen ellenkezőleg, ezek jelentik 
a jövőt, mert akár megújuló erőforrásból (pl. mezőgazdasági 
hulladék) is előállíthatók. Egyelőre azonban nem szabad egye-
düli megoldásként tekinteni rájuk, ugyanúgy össze kell gyűjteni 
őket a további feldolgozáshoz, mint a hagyományos műanya-
gokat, amit ma sem teszünk. 

 

Biopolimerek FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/GIROSCI-
ENCE/SCIENCE PHOTO LIBRARY/GIROSCIENCE/SCIENCE PHOTO 
LIBRAR 

„Jegyezzük meg: nincs olyan, hogy eldobható műanyag!" 

Megdöbbentő adat, de a statisztikák szerint Magyarországon 
2018-ban minden egyes lakosra 126 liter palackozott víz fo-
gyasztása jutott, amivel a világelsők közé kerültünk. Ezt a jelen-
tős mennyiségű műanyagot egyrészt okosan kell kezelni, más-
részt ne vásároljunk feleslegesen, hiszen Magyarországon a 
csapvíz kiváló minőségű! Ha esetleg már megvettük a palackot, 
akkor használjuk újra és újra, amikor pedig már végképp nincs 
rá szükségünk, gyűjtsük szelektíven. Ezt természetesen köny-
nyebb mondani, mint megtenni, éppen ezért fontos, hogy a 
szelektív hulladékgyűjtést jobban a köztudatba emeljük; már 
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gyerekkorban irányítsuk rá a figyelmet, hogy minél alaposab-
ban, hatékonyabban rögzüljön. 

Nagy probléma a köztudatba bekerült >>eldobható műanyag<< 
szóösszetétel, ami egyenesen káros és káromkodássá kéne nyil-
vánítani"- emelte ki az akadémikus, aki szerint semmi sem ha-
jítható el.Mostantól hívjuk a műanyagot >>újrahasznosítható 
műanyagnak<<, így belekerül a nevébe, hogy mit kell vele tenni: 
újrahasznosítani, vagyis szelektíven gyűjteni"– mondta Czigány 
Tibor. 

 

Amíg nem változik az emberiség mentalitása, a helyzet sem fog 
javulni FORRÁS: BIOSPHOTO/PIERRE HUGUET / 
BIOSPHOTO/PIERRE HUGUET 

Mi minden készülhet az újrahasznosított hulladékból? Gyakor-
latilag ugyanazok előállíthatók belőle, mint a normál 

műanyagból. Az ilyen alapanyagokból készített termékek 
száma sajnos továbbra is elenyésző, ami Czigány Tibor szerint 
arra vezethető vissza, hogy még nem sikerült mindennapjaink 
részévé tenni a szelektív gyűjtés szokását. A szakember emiatt 
kiemelte, olyan szabályokra, törvényekre lenne szükség (pl. be-
tétdíjas rendszer), amik betarthatók és kellően motiválók. 

Hány fát kell kivágni egy környezetvédelmi 
disszertációért? 

 

MOLNÁR CSABA index.hu 2019.12.27.  

Miközben - legalábbis a szavak szintjén - egyre hangsúlyo-
sabbá válik a minél kevesebb papírt elhasználó bürokrácia az 
élet megannyi területén, mindez a tudományos fokozatszer-
zési eljárásokban kevéssé érződik. Ha a benyújtandó papír 

https://index.hu/szerzo/molnar_csaba
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mennyisége alapján ítéljük meg, egy magyar BSc diploma sok-
kal komolyabbnak tűnik, mint az Európai Unió legnagyobb ku-
tatási pályázatai. 

Elektronikus aláírás, elektronikusan hitelesített dokumentu-
mok, ökológiai lábnyom, a biomassza csökkenő kiaknázása. 
Nos, ezek azok a fogalmak, amelyek lassan a mindennapok ré-
szévé válnak az üzleti szféra egyre nagyobb szegmensében, de 
tudományos fokozatszerzésben még szinte egyáltalán nem ér-
ződik a hatásuk. Általánosan elmondható, hogy ha valaki bár-
milyen diplomát szeretne szerezni, annyi papírt kell kinyomtat-
nia, mintha nem lenne holnap. Ez a tudomány minden szintjére 
igaz, a legalsóbbtól a legfelsőbbig. 

Az MTA doktora cím megszerzéséhez, amelyet általánosan csak 
nagydoktori pályázatnak neveznek, a jellemzően 200 oldalnál is 
hosszabb disszertációt kell öt keménykötésű példányban be-
nyújtani, ami kapásból ezer oldal (bár kétoldalas nyomtatással, 
ahogy a tájékoztatás fogalmaz: „Takarékossági és környezetvé-
delmi okokból kérjük az értekezést kétoldalasan sokszorosí-
tani”). De korántsem csak ennyi dokumentumot kell kinyom-
tatni. Van még 25-40 oldalas tézisfüzet hat példányban, sok 
adatlap, publikációs jegyzék, 5 megjelent publikáció két pél-
dányban és a többi. 

Az MTA illetékese kérdésünkre hangsúlyozta, hogy az Akadé-
mia törekszik az eljárás során a minél kevesebb papír felhasz-
nálására: 

A doktori pályázatot 2010 óta elektronikusan kell benyújtani, és 
egyre jobban terjed, hogy az eljárásban közreműködő szakem-
berek (eljárásonként kb. 80-100 szakember) számítógépen és 
nem papíron nézik át a pályázati anyagokat, melyekhez a zárt 
pályázati rendszeren keresztül hozzáférnek. Ezen az úton folya-
matosan haladunk tovább. 

Könyvtárban porosodó papírköbméterek 

Bár az illetékesek azzal érvelnek, hogy a jelölt a visszakapott 
dolgozatpéldányokat már a védésen elosztogatja a kollégái kö-
zött, mert azok ebből értesülnek az új eredményekről, ez azért 
nm tűnik annyira reálisnak. A disszertációban kevés olyan kuta-
tási eredmény szerepel, amit a nagydoktor pályázó már ne kö-
zölt volna le korábban tudományos szakfolyóiratokban, így a bí-
rálók is jól ismerhetik őket. Ha nem ismerik, az egy másik prob-
léma. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fmta.hu%2Fdoktori-tanacs%2Ftajekoztato-az-mta-doktora-tudomanyos-cimre-torteno-palyazat-benyujtasahoz-105291
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Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

Az akadémiai és egyetemi könyvtárakban elhelyezett, fekete 
keménykötésű, arany betűs doktori és szakdolgozatokat ráadá-
sul aligha fogja kikérni bárki is, amikor PDF-ben bárki számára 
elérhetők a benne szereplő tudományos eredmények alapján 
írt eredeti tanulmányok (illetve legtöbbször maga disszertáció 
is letölthető például az illető saját honlapjáról). A tanulmányok-
ban vélhetően jobban is bíznak a külföldi kollégák, mert jól is-
mert folyóiratok lektori mechanizmusán jutottak át, így a 
benne szereplő információk korrektnek tekinthetők. 

MINDENNEK EGYÜTT TEHÁT, ALSÓ HANGON, DOLGOZATTÍ-
PUSTÓL FÜGGŐEN 300-1500 OLDALT KELL ÚGY KINYOM-
TATNI, 

papírt, áramot, festéket használva, hogy a diploma- vagy foko-
zatszerzési eljárás után senki sem fogja kinyitni a dolgozatot 
soha többé. Még az eljárás közben sem nyitják ki túl sokszor, 
hiszen a bírálók is inkább elektronikus változatot kérnek, ahhoz 
vannak manapság hozzászokva. Arra sehonnan sem kaptunk 
egyértelmű választ, hogy pontosan hány alkalommal szokták ki-
kérni a disszertációkat a könyvtárból (feltételezhetően részben 
azért, mert ez a szám erősen közelít a nullához). Az intézmé-
nyek inkább az utókornak történő megőrzést hangsúlyozzák, 
mivel a papír már bizonyított, mint maradandó adathordozó.  

Mindez a hatalmas, értelmetlen papírpocsékolás akkor válik 
igazán szembetűnővé, ha megtudjuk, összesen hány darab ki-
nyomtatott dokumentumot kell benyújtani az Európai Kutatási 
Tanács (ERC) kutatási pályázatainak elnyeréséhez, hogy majd az 
akár 2,5 millió eurós támogatás folyósításához szükséges szer-
ződéseket megkössék: 

0 

Ennyi. „A teljes eljárás elektronikusan zajlott, egyetlen papírlap 
nem kellett hozzá” – mondja Kubinyi Enikő, az ELTE Etológia 
Tanszék főmunkatársa, aki 1,2 millió eurót nyert az ERC Starting 
Grant pályázatán. „A rendszeres beszámolókat is csak elektro-
nikusan kell benyújtani”. Hozzáteszi, a disszertációk esetén egy 
nyomtatott példányt azért indokoltnak tart létrehozni, arra az 
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esetre, ha valamilyen apokaliptikus esemény hatására az összes 
elektronikus verzió eltűnne a szerverekről. A papírra nyomta-
tott írást nagy valószínűséggel még több száz évvel később is el 
lehet olvasni, amikor már a mai elektronikus dokumentumfor-
mátumokat megjeleníteni képes eszközöket hírből sem fogja is-
merni senki. 

Ha csalás, plágium merül fel, kell a papír 

Hiába léteznek elektronikusan is hitelesnek tekinthető eljárá-
sokkal létrehozott fájlok, a gyakorlatban még mindig csak a pa-
píralapú dokumentumokat tekintik perdöntőnek, ha vitákra ke-
rül a sor. Ezt emeli ki a papírra nyomtatott dolgozatok szinte 
egyetlen előnyeként Miklósi Ádám egyetemi tanár, az ELTE Bi-
ológiai Intézet igazgatója is: 

A könyvtár eltesz a dolgozatból egy papír alapú példányt, ami 
egy CD-t is magában foglal. A tárolás azért fontos, hogy a ké-
sőbbi esetleg plágiumgyanú vagy más problémák miatt legyen 
egy hivatalos dokumentum. Természetesen ezt PDF formában 
is meg lehet(ne) tenni, de az egyetem (ill. a magyar közoktatás) 
nincs felkészítve az elektronikus adatkezelésre. Minden más do-
kumentum és aláírás is papírformában zajlik a 21. században is. 

Az intézetigazgató sem hiszi egyébként, hogy bárki kikérne 
szakdolgozatot a könyvtárból. A legtöbb egyébként valamilyen 
módon hozzáférhető az egyetemi adattárakban, hacsak az 

illető nem kért titkosítást (például ipari jogvédelem miatt). Mint 
írja, “A bírálók többsége valóban PDF-et vagy Word DOC-ot ol-
vas, de egy sokszor 100-150 oldalas dokumentum alapos átné-
zését megkönnyíti, ha ki van nyomtatva. De ezt nem a hallgató-
nak vagy a kutatónak kellene megtenni, a bíráló is kinyomtat-
hatja magának, vagy a bírálati folyamat során jelezheti, hogy ő 
papíron szeretné megkapni a szöveget.” 

 

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP 

Az ELTE Természettudományi Kar doktori szabályzata szerint a 
disszertációt két spirálozott és két keménykötésű példányban 
kell leadni (és ez már fejlődés, hiszen a tájékoztató tanúsága 
szerint “2018. március 7-től csak 4 példányban kell leadni”, 
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vagyis korábban több példányt követeltek), a bölcsészkaron 
megelégszenek három példánnyal is. 

A probléma korántsem csak az ELTE-re jellemző, sőt még csak 
nem is magyar jellegzetesség. Bár jellemzően kevesebb pél-
dányban, gyakorlatilag a világ összes egyeteme kér nyomtatott 
disszertációt. Jellemző különbség azonban a magyar rendszer-
hez képest, hogy a legtöbb külföldi egyetemen csak a bírálók 
által értékelt, és az ő általuk felvetett hibák javítását tartalmazó 
végleges példányt kell szépen beköttetni, mert felismerték, 
hogy annak aztán tényleg semmi értelme, hogy egy hibákat tar-
talmazó, igazából csak munkapéldánynak tekinthető dolgoza-
tot helyezzenek el a könyvtárban (bár valószínűleg ott sem fog-
ják sokan keresni, kivéve, ha mondjuk egy köztársasági elnök 
kisdoktorijáról van szó). 

Minden számottevő egyetem megköveteli a papírt 

Kérdéseinkkel megkerestük a legnagyobb magyar egyeteme-
ket. A válaszokból úgy tűnik, hogy Szegeden próbálják leghaté-
konyabban a minimálisra csökkenteni a papírfelhasználást. „A 
Szegedi Tudományegyetemen törekszünk arra, hogy minél ke-
vesebb dokumentumot nyomtassunk. Az SZTE országos szinten 
is élen jár az elektronikus ügyintézésben, több mint 70 űrlap, 
azaz a hallgatókat érintő ügyek 99,9%-a érhető el elektronikus 
formában. A szakdolgozói munka során a témavezetővel való 

kapcsolattattartás elektronikus formában történik, és az eljárás 
jelentős része elektronikusan zajlik. A szakdolgozatokból általá-
ban csak egy példányt kérünk bekötve, az elektronikusan beér-
kezett szakdolgozatokból pedig elektronikus adatbázist, úgyne-
vezett repozitóriumot építünk." 

- írta az SZTE sajtóirodája. Az SZTE karai számára a Klebelsberg 
Könyvtár adatbázisokkal biztosítja a szakdolgozatok és doktori 
értekezések hosszú távú, biztonságos archiválását és ezek szol-
gáltatását. Az egyetemi könyvtár a karok igényeinek megfele-
lően visszamenőleg is digitalizálja a korábban, papíron benyúj-
tott szakdolgozatokat. A szakdolgozati repozitóriumban jelen-
leg 53 478 db, a doktoriban 3214 db dolgozat érhető el. Fontos 
azt is megjegyezni, hogy 

A SZAKDOLGOZATOK (AKÁR DIGITÁLIS, AKÁR PAPÍR) JOGSZA-
BÁLY SZERINT NEM SELEJTEZHETŐK. 
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Diplomamunkák az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola könyvtárá-
ban, az Aquincum Campuson, a Graphisoft Park új egyetemi ne-
gyedében 2014. szeptember 5-én. Fotó: Kovács Attila / MTI 

A Semmelweis Egyetem minden karán minimum két példány-
ban kell leadni a diplomamunkát - írta az egyetem kommuniká-
ciós igazgatósága -, melyből egy példányt a végzett hallgató a 
záróvizsga után visszakap. A szakdolgozatok a diplomavédés 
után a szervezeti egységek könyvtárába kerülnek, melyek meg-
őrzése akár korlátlan ideig is tarthat. A könyvtári példányokat 
karonként eltérő gyakorisággal kölcsönzik ki a hallgatók, átlago-
san évente 50-60 kérés történik. 

A Semmelweis Egyetemen idei tanévében lezajlott kurrikulum-
reform keretében azonban az Általános Orvostudományi Karon 
jelenleg tervezési szakaszban van a szakdolgozati rend teljes 
körű reformja. Az új dékáni vezetés számára, a tartalmi és for-
mai követelmények megújítása mellett, kiemelt jelentőséggel 
bír a szakdolgozatok digitális adathordozón való tárolásának 
biztosítása, és a papír alapú szakdolgozatok kivezetése. Az új 
szakdolgozati rend legkorábban a 2020/2021-es tanévtől lép-
het életbe. 

Az ELTE hasonlóképp reagált: 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetésének a megbízásá-
ból jelenleg is zajlik egy átfogó projekt, ami a szakdolgozat-be-
nyújtás papírmentesítésén túl a szakdolgozatokkal kapcsolatos 
valamennyi eljárás teljes körű digitalizálását tűzte ki célul. Az 
ELTE-n egyébként egyes szakok, szakterületek már évek 
óta elektronikus formában kezelik a szakdolgozatokat, egye-
temi szinten azonban még nincs egységes protokoll erre. Ide 
tartozik a szakdolgozati témaválasztás és a záróvizsga folya-
matának elektronizálása is. 

Az ELTE szerint a szakdolgozatok elektronikusan úton való be-
nyújtása nemcsak a tanulmányaikat befejező hallgatóknak lesz 
könnyebbség, hanem az egyetem számára is: a rendkívül nagy 
számú (évente 6500-7000 hallgató szerez oklevelet az ELTE-n) 
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szakdolgozatot így az Egyetemi Digitális Tudástárban elektroni-
kusan lehet majd tárolni. Elektronikus szakdolgozatok eseté-
ben széles körű lehetőség nyílik továbbá a hallgatói munka jog-
tisztaságának ellenőrzésére (plágiumszűrésre) is.  

Mindezek mellett megjegyzik azt is, hogy a papír alapú szakdol-
gozatok vagy doktori disszertációk bizonyos esetekben szüksé-
gesek. Például egy térképész diplomamunka nagyméretű tér-
képmelléklete sokszor digitálisan kezelhetetlen méretű állo-
mányt eredményez, és a nyomtatott térkép esetén a képernyő 
és a nyomtatott színek mindenképpen eltérnek. 

Az általunk megkeresett, jellemzően PhD-val rendelkező kuta-
tók egyike sem tartja indokoltnak, hogy az eljárás során sok száz 
lapot kellett kinyomtatnia. 

VOLT, AKINEK CSAK SPIRÁLOZVA ÖT-HAT PÉLDÁNYBAN KEL-
LETT LEADNIA A TÖBB MINT 100 OLDALAS DOLGOZATÁT, 

és a keménykötésű példányok ebben még nem is voltak benne. 
Nagyon kevesen vannak, akik 500 lap alatt megússzák a foko-
zatszerzést. Azt mindenki megjegyzi, hogy vannak bírálók, té-
mavezetők, főként az idősebb generációból, akik komforto-
sabbnak érzik a papíron olvasást, de könnyen megoldható 
lenne, ha ők igényelnék a nyomtatott változatot, és így az, aki-
nek úgyse kell, nem kapna feleslegesen. 

Az mindenesetre jó jel, hogy az összes kérdéseinkre válaszoló 
egyetem kifejezte készségét a papíralapú dokumentáció csök-
kentése érdekében. Az csak később fog elválni, hogy a szándé-
kokból mennyi valósul meg a gyakorlatban is. 

Borítókép: Papírtekercsek a debreceni Alföldi Nyomdában MTI 
Fotó: Oláh Tibor 

Kilenc kritikus ponton már túl van a klíma-
változás 
NAK 2019.12.03. index.hu 

A klímaváltozás kritikusnak tartott fordulópontjainak több mint 
a fele már bekövetkezett – közölte az Exeteri Egyetem. A klíma-
változás kritikus pontjait (angolul tipping point, turning point) 
húsz évvel ezelőtt határozta meg a Éghajlat-változási Kormány-
közi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC), megjelölve azokat a kulcsfontosságú jelenségeket, amik 
ha együttesen bekövetkeznek, akkor a Föld klímája eléri a glo-
bális éghajlati fordulópontot, amely után már nem lehet meg-
állítani a globális felmelegedést. 

Vezető klímakutatók egy csoportja szerint az olyan jelenleg is 
zajló, visszafordíthatatlannak látszó változások, mint az amazó-
niai őserdők eltűnése és a grönlandi és az antarktiszi jégmezők 
zsugorodása, a korábban jósoltaknál sokkal gyorsabban 

mailto:nak@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/2019/12/03/kilenc_kritikus_ponton_van_tul_a_klimavaltozas/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.exeter.ac.uk%2Fnews%2Ffeaturednews%2Ftitle_767753_en.html
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTipping_points_in_the_climate_system
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FGlob%25C3%25A1lis_%25C3%25A9ghajlati_fordul%25C3%25B3pont
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FGlob%25C3%25A1lis_%25C3%25A9ghajlati_fordul%25C3%25B3pont
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történnek, és beláthatatlan következményekkel járnak. A glo-
bális felmelegedés hatására mostanra elért kritikus klímaválto-
zási pontok sokkal jobban összefüggenek egymással, mint azt 
eddig gondolták, és eldőlő dominókként viselkedve az emberi 
civilizációt fenyegetik – fogalmaz az egyetemi közlemény. 

A tudósok a Nature tudományos folyóiratban tették közzé ki-
áltványszerű megállapításaikat "Climate tipping points — too 
risky to bet against" címmel, azonnali cselekvése szólítva föl az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében, 
arra figyelmeztetve, hogy ellenkező esetben a fölforrósodó 
Föld egyre kevésbé lesz lakható. 

A klímakutatók szerint a következő kilenc területen már elérte 
a Föld a klímaváltozási fordulópontot: 

1. északi-sarki tengerek jege, 
2. grönlandi jégmező, 
3. boreális erdők, 
4. permafroszt, 
5. Atlanti-óceán meridionális áramlása, 
6. Amazónia esőerdői, 
7. melegtengeri korallzátonyok, 
8. nyugat-antarktiszi jégmező, 
9. kelet-antarktiszi jégmező. 

 

Fotó: Lenton et al / Nature 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fd41586-019-03595-0
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A tanulmány szerint a fordulópontok a korábban becsültekhez 
képest sokkal nagyobb kockázatot jelentenek, és sokkal gyor-
sabb cselekvésre van szükség ahhoz, hogy hatásukat valamilyen 
szinten enyhíteni lehessen. Tekintettel arra, hogy a fosszilis 
üzemanyagok használata 2050 előtt nemigen szűnik meg, és 
hogy az átlaghőmérséklet máris 1,1 Celsius-fokkal magasabb, 
mint az iparosodás előtti időszakban, a globális fölmelegedés 
várhatóan már 2040-re meghaladja az IPCC által meghatározott 
1,5 Celsius-fokos globális éghajlati fordulópontot. A kutatók 
szerint ez önmagában vészhelyzetet jelent. 

 

A klímatudósok arra figyelmeztetnek, hogy ha összeomlik a 
grönlandi, a nyugat-antarktiszi és a kelet-antarktiszi jégmező, 
akkor tíz méterrel meg fog emelkedni a tengerek szintje, és ez 

visszafordíthatatlan változást jelentene. Az üvegházhatású gá-
zok kibocsátásának azonnali mérséklése lassíthatja ezt a folya-
matot, amivel időt nyerhetnek és magasabban lévő területekre 
költözhetnek a tengerek mellett élő, part menti közösségek. 

Ráadásul önmagában nem elegendő az emberi eredetű üveg-
házhatású gázok kibocsátásának csökkentése: az őserdők pusz-
tulása, a permafroszt felolvadása ugyancsak növeli a légkörben 
ezen gázok arányát. Ebből is látható, hogy a fordulópontok ösz-
szekapcsolódva vezethetnek a drámai végkifejlethez, akár 
3 Celsius-fokos átlaghőmérséklet-emelkedéshez, és 

A KUTATÓK ATTÓL TARTANAK, HOGY AZ EGYMÁSSAL ÖSSZE-
FÜGGŐ ESEMÉNYEK LÁNCOLATA MÁR ÁT IS LÉPTE AZT A HA-
TÁRT, AHONNAN MÉG LETT VOLNA VISSZAÚT. 

A helyzet romlásának tempóját látva a kutatók szerint egy dol-
got azonnal meg kell tenni, hogy hatással lehessen az ember a 
helyzetre: radikálisan és globálisan csökkenteni kell az üvegház-
hatású gázok kibocsátását. 

(Borítókép: Bődey János/Index) 

Semmi keresnivalója az életnek ott, ahol a 
démoni féreg lakik 
ORIGO2019.11.30. 21:53 
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Másfél kilométerrel a felszín alatt, egy aranybánya kőzetében 
éldegél az ördögféreg névre keresztelt extrém élőlény. Bármi-
lyen más soksejtű létforma perceken belül halálát lelné a helyi 
viszonyok közt, ez a parányi fonalféreg viszont itt virul. 

A mikroszkópi méretű fonalférget 2008-ban fedezte fel Gaetan 
Borgonie, a Ghenti Egyetem (Belgium) munkatársa, valamint 
Tullis Onstott, a Princetoni Egyetem geológusa, miközben föld 
alatti baktériumközösségek után kutattak Dél-Afrika aktív 
aranybányáiban. Borgonie-t és munkatársait teljesen lenyű-
gözte, hogy egy komplex, többsejtű állat képes olyan viszonyok 
közepette élni, amelyeket eddig legfeljebb baktériumok szá-
mára gondoltunk elviselhetőnek.A tikkasztó hőség az oxigénhi-
ánnyal és magas metánkoncentrációval párosulva olyan halálos 
elegyet alkot, amely – hittük legalábbis korábban – nem össze-
egyeztethető a többsejtű léttel.Felfedezői a középkori német 
Faust-legenda alvilági karaktere után Halicephalobolus 
mephisto-nak nevezték el a démoni képességű kőzetlakót.  

 

Az ördögféreg (Halicephalobolus mephisto) FORRÁS: PROF. 
JOHN BRACHT, AMERICAN UNIVERSITY 

Már ismerjük a genomját 

Most az American University (AU) kutatói arról számolnak be a 
Nature Communications hasábjain, hogy elkészítették és kiele-
mezték az ördögféreg teljes genomi szekvenciáját. A tudósok 
azt remélik, hogy a genomból kinyerhető információ választ ad 
arra, hogyan lehetséges ilyen pokoli életkörülményekhez alkal-
mazkodni.  

Az ördögféreg az első földmélyi állat, amelynek a teljes genom-
szekvenciáját meghatározták. A szekvenálási projekt vezetője, 
John Bracht biológus szerint a féreg genomja elárulja majd, 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 1. szám 

72. oldal 

hogyan létezhet komplex élet a földfelszín alatt. A szekvencia 
elemzéséből kiderült például, hogyaz ördögféreg genomja szo-
katlanul sok példányban tartalmazza a Hsp70 nevű hősokkfe-
hérjék génjeit, ami azért furcsa, mert az állat legközelebbi roko-
nainak, a felszínen élő fonalférgeknek a genomjában nincs kü-
lönösebben sok Hsp70 gén.A Hsp70 egyébként egy alaposan ta-
nulmányozott fehérjecsalád, amelynek képviselői minden földi 
létformában előfordulnak, és a hőhatás nyomán fellépő káro-
sodástól óvják meg a sejteket. 

 

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/NOBEASTSOFIERCE/SCI-
ENCE PHOTO LIBRARY/NOBEASTSOFIERCE/SCIENCE PHOTO LI 

Az ördögféreg genomjában talált Hsp70 gének ugyanazon ősi 
gén lényegében azonos másolatai. Feltűnően nagy 

kópiaszámban hordozza továbbá a féreg az AIG1 gén példányait 
is, amelyről tudjuk, hogy a növényektől az állatokig mindenütt 
a sejtek túléléséért felelős. Bár további kutatásokat tart szüksé-
gesnek, Bracht úgy vélekedik, hogy e számfeletti génmásolatok 
valamiképpen a féreg evolúciós alkalmazkodásának lenyoma-
tai. 

Az ördögféreg nem tud hová elfutni; be van zárva a föld mé-
lyébe – magyarázza a tudós. – S mivel megszökni nem tud, vagy 
megszokik, vagy elpusztul. Felvetésünk szerint ha egy állatfaj-
nak nincs módja elkerülni az intenzív hőhatást, evolúciós lépték-
ben elkezdi duplikálni ezeket a géneket, hogy valahogy túlél-
jen." 

Több élőlényben is megvan a különleges képesség 

Egyéb genomokat végigböngészve Brachtnak feltűnt, hogy 
akadnak más olyan élőlények is, amelyek génállományában fel-
sokszorozódtak ugyanezen két géncsalád, a Hsp70 és az AIG1 
tagjai. Az így azonosított élőlények történetesen kagylók, de a 
lényeg az, hogy ugyanúgy a magas hőmérséklethez kellett al-
kalmazkodniuk, ezért úgy tűnik, ez a fajta génsokszorozódási 
mintázat általános lehet a forróságot elviselni kénytelen élőlé-
nyek körében. 

Brachtnak még a Princetoni Egyetem posztdoktoraként nyílt al-
kalma a különös féreg genomját megszekvenálni, majd amikor 
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2014-ben elfoglalta mostani pozícióját az AU biológiai fakultá-
sán, magával hozta a projektet. Itt a kutatás folytatásában és a 
Nature Communications-cikk megírásában két doktorandusza, 
Deborah Weinstein és Sarah Allen segédkezett. 

Még a létezéséről sem tudtak 

Bő évtizeddel ezelőtt még senki sem tudott az ördögféreg léte-
zéséről; a bizarr lény ismeretlenül éldegélt a föld gyomrában, a 
dél-afrikai aranybányák forró vízereiben lubickolva. Most pedig 
ugyanez a szerény küllemű, de annál különlegesebb képessé-
gekkel megáldott férgecske a tudományos érdeklődés homlok-
terébe került. Bracht úgy emlékszik, amikor az őket tenyésztő 
dél-afrikai laborból először hozta át az ördögférgeket az AU-ra, 
úgy konferálta őket fel a hallgatóinak, hogy földönkívüliek ér-
keztek az egyetemre. Ez egyébként nem is akkora túlzás:az ör-
dögféreggel kapcsolatos kutatásokat a NASA is támogatja, pon-
tosan azért, mert a belőlük levont tanulságok segíthetik a kuta-
tókat a földön kívüli létformák keresésében. 

„A munka egy része az úgynevezett 'bioujjlenyomatok', az élő-
lények által hátrahagyott stabil kémiai nyomok kutatására irá-
nyul – ismertette Bracht. – A mi csoportunk a földi szerves élet 
legáltalánosabb bioujjlenyomatával, a genomi DNS-sel foglal-
kozik, méghozzá egy olyan állatból kinyert DNS-sel, amely a 

komplex élet számára korábban lakhatatlannak vélt élőhelyet 
népesít be. 

Ennek nyomán felmerül a gondolat, hogy érdemes lehet a föl-
dön kívüli élet utáni keresést a lakhatatlannak ítélt exobolygók 
mélyen a felszín alatt rejtőző régióira kiterjesztenünk." 

 

FORRÁS: NASA/JPL-CALTECH/T. PYLE 

A fonalférgek egyébként különösen alkalmasak az evolúciós al-
kalmazkodás tanulmányozására – tette hozzá Bracht. Fajaik a 
legváltozatosabb környezeti feltételekhez alkalmazkodtak, és a 
föld legnagyobb számban előforduló állatai közé tartoznak. Az 
ördögféreggel kapcsolatos további kutatás során Bracht és 
munkatársai a Hsp70 pontos funkcióját fogják firtatni egyebek 
között úgy, hogy megvizsgálják, hogyan változik a féreg 
hősokkra adott válasza a fehérje inaktiválásának hatására. To-
vábbi felmerülő lehetőség a gén átvitele a hőt rosszul tűrő 
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Coenorhabditis elegans közönséges fonalféregbe annak kiderí-
tésére, hogy vajon ez ellenállóvá teszi-e a magas hőmérséklet-
tel szemben. 

Itt a természet sportitala: a hangyák a vize-
letre szavaznak 
ORIGO 2019.12.28.  

Ausztrália száraz, tápanyagokban szegény természeti környe-
zetében az állatok sajátos megoldáshoz fordultak a túlélés ér-
dekében. A hangyák megszállottan keresik az emberek, ken-
guruk és más állatok vizeletét, ami egyfajta "sportitalként" 
szolgál számukra ahhoz, hogy pótolni tudják a máshol nehe-
zen hozzáférhető ásványi anyagok egy részét. A kutatók ered-
ményeiket az Austral Ecology tudományos lapban publikálták. 

Segítenek nekik a túlélésben 

Sophie Petit ausztrál ökológus egy terepkutató munka során 
Dél-Ausztrália Kenguru szigetén táborozott, ahol valami szokat-
lant tapasztalt. Cukor hangyák (Camponotus consobrinus) se-
rege lepte meg azt a helyet, ahová néhány órával korábban 
odavizelt. 

Még inkább meglepődött, amikor az ízeltlábúak éjszaka több-
ször visszatértek ugyanoda és még több vizeletet kerestek. A 

kutató ekkor döntött úgy, hogy szorosabban megvizsgálja en-
nek lehetséges okait. 

 

Ausztrália száraz, tápanyagokban szegény természeti környeze-
tében minden lehetőséget megragadnak FORRÁS: WIKIME-
DIA 

A rovarok szinte sóvárognak az emberek, kenguruk és más álla-
tok vizelete után, amelyek valószínűleg abban segítenek nekik, 
hogy túléljék a sziget tápanyaghiányos környezetét– mutatott 
rá Sophie Petit, aki egy év múlva az egyik egyetemi kollégájával 
együtt visszatért a szigetre, ahol leginkább a tápanyagban sze-
gény talaj, a száraz bozótok és kiszáradt erdőterületek a jellem-
zőek. 
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A szakemberek leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy a han-
gyák pontosan mit keresnek a vizeletben.Azzal tisztában voltak, 
hogy a vizelet fő kémiai alkotóeleme – a vízen kívül – a karba-
mid; egy nitrogéntartalmú vegyület, amelyet az élőlények a fe-
hérjék és más biológiai molekulák építésére használnak.Ezért 
három tesztoldatot készítettek: az első az emberi és a kenguru 
vizeletben található karbamid-koncentrációt (2,5%), a második 
legfeljebb 10% karbamidot, míg a harmadik csak cukros vizet 
tartalmazott. Ezeket éjszaka a homokos földre öntötték és vár-
ták a hangyák felbukkanását. 

A vizeletfoltok különösen értékesek számukra 

Az ökológusok egy hónapon át figyelték és elemezték a hangyák 
viselkedését. Azt tapasztalták, hogy minél nagyobb a karbamid 
koncentráció, annál több cukor hangya jelent meg a kijelölt he-
lyeken. Sőt, az ízeltlábúak még hetekkel a homok kiszáradása 
után is újra meg újra bejárták azokat a területeket, ahol koráb-
ban a vizeletfoltokkal találkoztak. 

A szakemberek meglepetten tapasztalták, hogy „makacsul és 
kitartóan kiásták és végigkutatták a vizeletfoltokat, és akár órá-
kon át dolgoztak". Ez volt az első alkalom, hogy a kutatók a ro-
varokat a saját környezetükben figyelték meg, miközben azok 
megpróbálnak a homokból száraz vizeletet kinyerni. A Kenguru-

sziget talaja ugyanis „közismerten szegényes nitrogéntartalom-
mal bír". 

 

A vizelet abban segít, hogy túléljék a sziget tápanyaghiányos 
környezetét FORRÁS: SOPHIE PETIT 

A vizelet a természet sportitala, ami pótolhatja az elveszett ás-
ványi anyagok egy részét a szervezetben– mondta Walter Kas-
pari, a normani Oklahoma Egyetem ökológusa. – A vizeletfoltok 
ezért különösen értékesek a hangyák számára, és ezért térnek 
vissza újra és újra ugyanahhoz a közeli „lelőhelyhez", amit egy-
fajta erőforrásként használnak fel. 
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Mázsányi szemét terhelte egy ámbráscet 
gyomrát 

 

NAK index.hu  2019.12.02.  

Több mint 100 kilogramm szemetet találtak a skóciai Harris szi-
geten egy partra sodródott nagy ámbráscet tetemében, írja a 
BBC. A tengeri emlős gyomrából halászhálók, kötelek, csoma-
golóanyagok, táskák és műanyag poharak kerültek elő hatalmas 
"labdává" tömörödve. Szakértők szerint egyelőre nem világos, 
hogy a szemétnek szerepe volt-e az állat kimúlásában. 

A helyi lakosok, akik csütörtökön megtalálták a tetemet a Seile-
bost strandon, azt mondták, az eset a tengerszennyezés prob-
lémájára világít rá. 

A bálnák és delfinek pusztulását vizsgáló szervezet, a Smass 
(Scottish Marine Animal Stranding Scheme) szakértői felbon-
colták az állatot, hogy a halál okát megállapítsák. A szervezet 
Facebook-oldalán azt írta: "a bálna nem volt különösebben 
rossz állapotban, és bár egyértelmű, hogy a hatalmas tömegű 
szemét közrejátszott abban, hogy élve partra sodródott, nem 
találtunk bizonyítékot arra, hogy elzárta volna a bélrendszerét". 
Mindazonáltal a talált hulladék mennyisége ijesztő, minden bi-
zonnyal ártott az emésztésének és ismét megmutatta, mekkora 
kockázatot jelent az élővilág számára a tengerszennyezés és az 
elhagyott halászeszközök. 

 

A bálna gyomrában talált hulladék egy része Fotó: 
SMASS / Facebook 

mailto:nak@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/2019/12/02/mazsanyi_szemet_terhelte_egy_ambrascet_gyomrat/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-50621304
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-50621304
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FStrandings%2Fposts%2F2547086122048826
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FStrandings%2Fposts%2F2547086122048826
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A parti őrség és a szigetek önkormányzata segített a boncolás-
ban és a gigantikus gödör kiásásában, ahová a bálnát temették. 

A Smass adatai alapján a cetek egyre nagyobb számban sodród-
nak a skót partokra: 2009-ben 204 eset történt, 2018-ban több 
mint 900. (MTI/BBC) 

Sosem látott szögből vizsgálták a Nap plaz-
makilövelléseit 
ORIGO 2019.12.03.  

Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövel-
léseit egy nemzetközi kutatócsoport magyar részvétellel. Az 
úttörőnek számító távcsöves megfigyelés során a kutatók arra 
keresték a választ, hogy mi okozza a Nap koronájához köthető 
hőmérsékletemelkedést. 

"A jelenlegi csúcstechnológia eddig teljességgel ismeretlen és 
elképzelhetetlen megfigyelésekre adott lehetőséget.Alapve-
tően új, eddig soha nem látott szögből vizsgálhattuk a plazma-
kilövelléseket, amelyek milliószámra bekövetkeznek a Nap fel-
színén, és az asztrofizikusokat már jó másfél évszázada foglal-
koztatják"- idézik az ELTE közleményében Erdélyi Róbertet, az 
ELTE kutatóprofesszorát, a Sheffieldi Egyetem Napfizika és Űr-
plazma Kutatóközpont (Solar Physics and Space Plasma 

Research Centre) vezetőjét, aki a nemzetközi kutatócsoport 
tagjaként vett részt a megfigyelésben. 

Bár a hőmérséklet a Nap magjában akár 15 millió fok is lehet, a 
felszínt elérve ez az érték körülbelül 5700 fokra csökken. Ezután 
azonban a magasság további növekedésével a hőmérséklet is-
mét emelkedni kezd, és rejtélyes módon a koronában, a Nap 
légkörének külső részében, már a több millió fokot is elérheti. 

Nem volt meg a megfelelő technika 

P. Angelo Secchi olasz katolikus csillagász, jezsuita szerzetes 
1877-ben fedezte fel az úgynevezett szpikulákat, amelyek kis 
méretskálájú, mágneses, gejzírszerű anyagkilövellések a Nap 
kromoszférájában, a naplégkör fotoszféra és korona között el-
helyezkedő egyik rétegében. Az asztrofizikai léptékkel mérve 
keskeny, pár száz kilométer átmérőjű plazmaoszlopok a napfel-
szín feletti mintegy 5-8 ezer kilométer magasságba képesek 
emelkedni. Becslések szerint minden pillanatban több millió le-
het belőlük a Nap légkörében. 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-50621304
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FORRÁS: NASA/SDO/AIA/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER 

"Sok csillagász azt gyanítja, hogy a szpikulák a naplégkör alsóbb 
rétegei és a korona közti anyag- és energiaáramlás csatornái-
ként szolgálhatnak. Keletkezésük folyamatát és működésük 
mechanizmusát azonban még nem sikerült véglegesen tisz-
tázni, mivel nem voltak olyan felbontású és érzékenységű táv-
csövek, amelyekkel ilyen "apró" méretű jelenségeket megfi-
gyelhettek volna" - olvasható a keddi közleményben. 

Most azonban olyan nagy tér- és időbeli felbontású eszközök 
jelentek meg, amelyek már bepillantást engednek a szpikulák 
keletkezésének mechanizmusába, sőt abba is, hogyan járulnak 
hozzá a napkorona fűtéséhez. 

A "Nagy Medve" mindent lát 

A nemzetközi kutatócsoport tagjai egy nagy felbontású és érzé-
kenységű távcsővel, a Big Bear Observatory (BBSO) 1,6 méteres 
Goode Solar Telescope (GST) távcsövével figyelték meg a P. An-
gelo Secchi által felfedezett szpikulákat. 

Ez az eszköz a világ jelenleg működő legnagyobb apertúrájú és 
egyben legnagyobb felbontású naptávcsöve.Segítségével a ku-
tatók temérdek szpikulát figyeltek meg rendkívül nagy térbeli 
felbontással, miközben szintén nagy térbeli felbontással mérni 
tudták a Nap fotoszférájának dinamikusan változó mágneses 
tereit is. 

 

FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 
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A kutatócsoport a távcsővel megfigyelhette, ahogy a szpikulák 
azonnal kilövellnek, amikor a domináns polaritású mágneses 
mező körül ellentétes polaritású mágneses fluxus jelenik meg.A 
tudósok eddig még soha nem látták (csupán csak feltételezték) 
a szpikulát megelőző mágneses rekonnekciót (átkötést), ami 
magát a szpikulát okozza. 

A beszámoló szerint bár korábban már látták, hogy ezekben a 
plazmanyalábokban sok az energia, azt viszont most sikerült 
először megfigyelni, hogy az energiát a szpikulák át is adják a 
környezetüknek.Az úttörőnek számító távcsöves megfigyelés 
most minden eddiginél erősebben bizonyítja, hogy a naplégkör 
alsó régióiban végbemenő mágneses átkötés, vagyis a mágnes 
mezők dinamikus interakciója szolgál a szpikulák hajtóerejéül, 
és az így keletkezett szpikulák juttatnak el óriási mennyiségben 
nem-termális energiát a napkoronába, közvetlen kapcsolatot 
teremtve így a légkör alsó rétegeiben zajló mágneses aktivitás 
és a koronafűtés között"- olvasható az összegzésben. 

Újabb óriástávcsövek jönnek 

Az ELTE csillagásza beszámolt arról is, hogy hamarosan az eddi-
gieknél is nagyobb felbontásra képes óriástávcsövekkel dolgoz-
hatnak: jövőre elérhető lesz a Daniel K. Inouye Naptávcső 
(DKIST), és reményeik szerint a közeljövőben használatba vehe-
tik az Európai Naptávcsövet is. A Magyar Napfizikai Alapítvány 

kezelésében álló Gyulai Bay Zoltán Napfizikai Obszervatórium 
kutatási célra készülő távcsöve is rengeteg új megfigyeléshez 
segíti majd hozzá a kutatócsoportot. 

Mint írják, ezek a legfejlettebb technológiára épülő műszerek 
segíthetnek jobban megérteni például azt is, milyen kapcsolat 
van a szpikulák és az űridőjárás között.Az utóbbi kutatási terü-
let az Euróai Unió Horizont keretprogramjának stratégiailag ki-
emelt kutatási területe, melynek, a közlemény szerint "erős ha-
zai vonzata is van, amennyiben Magyarország újra embert küld 
a világűrbe". A biztonságos űrutazás egyik alapfeltétele ugyanis 
az űridőjárás folyamatainak precíz ismerete. 

 

Balra: A sötét, hosszúkás alakzatok a Nap szpikulái, a hidrogen 
alfa vonalának kék tartományában. Jobbra: A szpikulák 
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mágneses eredetének vizualizálása. A kék és vörös kontúrok el-
lentétes polaritású mágneses tereket körvonalaznak FORRÁS: 
ELTE 

Erdélyi Róbert 2004-ben írt a kérdésről tanulmányt, mely a Na-
ture címlapjára került, 2019 nyarán pedig az általa vezetett ku-
tatócsoporttal elsőként figyelte meg a nagyenergiájú, több ma-
gyarországnyi méretű örvények által gerjesztett, a Nap felszíné-
től annak felsőbb légkörébe energiát szállító plazmapulzusokat, 
és tette közzé mérföldkőnek számító megfigyeléseit a Nature 
Communications-ben. 

(MTI) 

A Naphoz legközelebb repült szonda lelep-
lezte a napszél titkát 
MOLNÁR CSABA index.hu 2019.12.05.  

A NASA tavaly indított a Parker napkutató szondát naprendsze-
rünk központi csillaga felé. Mára a szonda minden ember al-
kotta űrszköznél közelebb jutott a Naphoz, és javában küldi 
haza a korábbiaknál jóval pontosabb méréseit az ott tapasztalt 
elektromágneses jelenségekről. 

Az már eddig is tudott volt, hogy a napszél (tehát a Napból ki-
lépő, töltött részecskék áradata) felgyorsul, amint elhagyja a 
Nap légkörének legkülső rétegét, a koronát. A mostani mérések 

azonban felfedték, hogy a napszél áramlási sebessége jóval na-
gyobb, mint várták. A Nap mágneses terének felfedezett fur-
csaságai pedig magyarázatot is adhatnak e nagy sebességre. 

 

A Nap felé közelítő Parker szonda fantáziaképe 

Fotó: NASA 

Jasper Halekas, az Iowai Egyetem New Scientistnek nyilatkozó 
asztrofizikusa elmondta, hogy bár a földről nem látszanak, a 
Nap koronájában milliószámra vannak olyan S-alakú pontok, 
amelyek mentén sokkal gyorsabban áramlik a plazma, mint 
máshol. Ezek rengeteg energiát tárolnak, így közrejátszhatnak 
a napszél felgyorsításában, illetve megmagyarázhatják, hogy a 
korona miért olyan döbbenetesen meleg (több millió fokos). 

https://index.hu/szerzo/molnar_csaba
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.newscientist.com%2Farticle%2F2226005-nasas-closest-ever-flight-to-the-sun-answers-solar-wind-mystery%2F
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Sebességük alapján kétféle napszelet különböztetnek meg. A 
gyors napszél másodpercenként 750 kilométer tesz meg, és a 
korona nyílásain lép ki, ahol a Nap mágneses mezejének erővo-
nalai pontosan kifelé mutatnak. A lassú napszél sem cammog, 
hiszen 500 kilométert tesz meg másodpercenként, viszont 
mindeddig nem értettük, hogy honnan ered, és hogyan alakul-
nak ki jellemzői. 

A szonda mérései alapján kiderült, hogy lassú napszél is a ko-
rona nyílásai lép ki. Míg a gyors szél a Nap sarki régióihoz köze-
ledve gyakoribbá váló lyukakon át távozik, addig a lassú napszél 
az egyenlítő közelében lévő magányos lyukon át lép ki. 

A Parker szonda már most is kétszer közelebb jutott a Naphoz, 
mint bármely korábbi műszer. És tovább közeledik. A kutatók 
arra számítanak, hogy eközben olyan jelenségekkel fog szem-
besülni, amelyekre senki sem számíthat. 

Kritikus pontot lépett át az északi mágneses 
pólus 
ORIGO 2019. 12.17 

A Föld északi mágneses pólusa gyorsabban vándorol, mint 
gondolták, a legújabb vizsgálatok szerint pedig már átlépte a 
kezdő hosszúsági kört is – írja a Live Science. 

Már egy jó ideje ismert, hogy az északi mágneses pólus vándo-
rol; a kanadai Arktisztól indulva Szibéria felé tart, és évente 
nagyjából 55 kilométert tesz meg. A folyamat immár két évti-
zede tart, a helyzetet pedig ötévente kiadott jelentésekben ér-
tékelik. A Brit Geológiai Társaság már december 10-én nyilvá-
nosságra hozta 2020-as modelljét, ami alapján a mozgás az el-
következő időszakban várhatóan lassulni fog.A mágneses mező 
viselkedésének lemodellezése többek között azért is fontos, 
mert az adatok tükrében kalibrálják a globális navigációs rend-
szereket. 

 

FORRÁS: ESA/ATG MEDIALAB 

https://www.livescience.com/earth-magnetic-north-passes-prime-meridian.html
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A Föld mágneses mezejét a bolygónk folyékony magjában las-
san keringő olvadt vas hozza létre. Eddig ismeretlen folyamatok 
miatt a mágneses mező napjainkban gyengül, ez is kapcsolat-
ban áll az északi pólus eltolódásával. 

Egyelőre nem tudni, megtörténik-e a pólusok felcserélődése, 
vagy miként alakul a mágneses mező ereje. A Föld története 
során volt már példa pólusváltásra, a jelenség ugyanakkor nem 
befolyásolta drámaian az élővilágot. Más a helyzet azonban a 
navigációs rendszerekkel, amikre drasztikus hatással lehet egy 
ilyen esemény. 


