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Túl sokan élünk a bolygón ahhoz, hogy 
megállítsuk a klímaváltozást? 

 

DOMSCHITZ MÁTYÁS index.hu  2019.12.31.  

• Egyre több mozifilmben kerül elő a túlnépesedés prob-
lémája, többek között a Bosszúállók 3-4. és a Godzilla 2. 
részében is az a főgonoszok motivációja, hogy kiirtsák 
az emberiség jelentős részét, hogy fenntartható marad-
jon a bolygó. 

• Ráadásul 2019 novemberében 11 ezer akadémikus alá-
írt egy klímaváltozásról szóló nyilatkozatot, ebben töb-
bek között azt javasolják a döntéshozóknak, hogy iktas-
sanak be népességszabályozó törvényeket. 

• Az, hogy jelenleg az emberiség túlfogyasztja a bolygót, 
vitathatatlan tény, viszont ezt nem a túlnépesedés 
okozza önmagában. 

Amióta komoly meteorológiai méréseket végez az emberiség, 
azóta soha nem voltak olyan kicsik a bolygó jégsapkái mint 
idén nyáron. Azon a nyáron, amikor az északi féltekén 396 al-
kalommal mértek rekord hőmérsékletet az időjárás-megfi-
gyelő állomásokon, Európában a rendkívüli hőhullámoknak 
több ezer halálos áldozata volt. 

2019-ben éltük át 

• a legmelegebb júniust, 

• a legmelegebb júliust, 

• a legmelegebb szeptembert 

• és a legmelegebb októbert is. 

Igen, az augusztus nem szerepel a felsorolásban, de ettől még 
senki ne kezdje el örömében kerozinnal locsolni az amazonasi 
szójával etetett marhacsordáit, az idei augusztus is jóval me-
legebb volt az átlagosnál, de csak a második legmelegebb, a 
2016-os augusztus maradt a csúcstartó. 

Az egyre gyakoribbá váló időjárási szélsőségek miatt már ke-
vesebbek fejében él valami távoli, tudományos dologként 
a klímaválság, szép lassan tömegek szembesülnek azzal, hogy 
komoly változásokat fog okozni a mostani, felnőtt generáció 
életében is. Ez akkor is igaz, ha Magyarországon a klímamoz-
galom nem számít komoly tényezőnek, és valószínűleg a köz-
eljövőben sem leszünk a 10 millió nyersvegán vászonszatyor 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F08%2F16%2Fsoha_nem_mertek_meg_ilyen_kicsinek_a_fold_jegsapkait%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F10%2F09%2Ftobb_szaz_homersekleti_rekord_megdolt_a_nyaron%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F10%2F09%2Ftobb_szaz_homersekleti_rekord_megdolt_a_nyaron%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F07%2F18%2Fnoaa_legmelegebb_junius_idojaras%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F08%2F05%2Fminden_letezo_melegrekord_megdolt_juliusban%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F10%2F04%2Faz_idei_volt_a_legmelegebb_szeptember_a_foldon%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F11%2F05%2Foktober_legmelegebb_vilagszerte_osz%2F
https://www.wunderground.com/cat6/August-2019-Earths-2nd-Warmest-August-Record
https://www.wunderground.com/cat6/August-2019-Earths-2nd-Warmest-August-Record
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országa. Nem kell ahhoz klímatüntetőnek lenni, hogy megál-
lapítsuk: egy panellakásban a nyári rekordhőségek idején kép-
telenség megmaradni. 

A KLÍMAKATASZTRÓFA ÁRNYÉKÁBAN EGYRE TÖBB DO-
LOGRA NÉZNEK MÁSHOGYAN AZ EMBEREK, A PET-PALAC-
KOKTÓL KEZDVE A KÖZLEKEDÉSEN ÁT A HAMBURGERIG. ÍGY 
ÉLEDT ÚJJÁ A TÚLNÉPESEDÉS MIATTI AGGDALOM IS. 

Egyre több helyen bukkan fel dilemmaként, hogy szabad-e 
gyereket vállalni egy ilyen világban. Hiszen ha a bolygó a je-
lenleg rajta élő 7,8 milliárd embert sem képes fenntarthatóan 
eltartani, akkor biztosan jobb lenne, ha nem szaporodnának 
tovább az emberek, sőt, kifejezetten a populáció csökkenté-
sén kellene dolgozniuk a politikusoknak. Egyre többen gon-
dolják azt, hogy a globális népességszabályozás jelentősen se-
gíthet a klímaváltozás megállításában, és már a modern kori 
meséink, a hollywoodi filmek is egyre többet foglalkoznak a 
népesség szabályozásával. 

Thanosnak igaza van? 

Bosszúállók 3-4., Godzilla 2, Halálos Iramban: Hobbs és Shaw 
– friss filmek, ahol a főgonosz azon ügyködik, hogy a túlnépe-
sedő bolygón az emberek valamekkora részét kiirtsa, hogy ez-
zel helyreállítása a környezeti egyensúlyt. Thanos ugyebár az-
zal érvel az univerzum felének a kiirtása mellett, hogy így el-
kerülhető a világ erőforrásainak túlfogyasztása, hiszen fele 
annyi éhes szájat kell majd etetni. „Az univerzum erőforrásai 
végesek. Ha az életet ellenőrizetlenül hagyjuk, az élet meg-
szűnik. Ez egy egyszerű számítás” – mondja. 

Mivel felmerül a kérdés, hogy mennyire komolyan vehető az 
a cikk, ami egy 3 méteres, szupererős, lila űrlény álláspontját 
mutatja be, most inkább idehoznám azt az ökológiai válságról 
szóló nyilatkozatot, amit 11 ezer tudós írt alá, hogy felhívják 
a figyelmet arra, hogy az a rendszer, amiben jelenleg élünk, 
nem fenntartható. 

A szakemberek 6 területet neveztek meg, ahol azonnali be-
avatkozást sürgetnek a közeledő válság kezelésére. Ezek kö-
zött szerepel a világ népesség-növekedésének stabilizálása, 
emlékeztetve arra, hogy az manapság napi 200 ezer fővel gya-
rapodik. 

Ez a gondolat egyáltalán nem új, nem novemberben húzta elő 
a semmiből a 11 ezer kutató, és még csak nem is a Bosszúállók 
forgatókönyvírói találták ki. A leghíresebb képviselője, Tho-
mas Malthus már 1798-ban megírta a Tanulmány a népese-
dés törvényéről című esszéjét, majd 4 évvel később ennek a 
könyvvé bővített változatát. 

Ebben – nagyon leegyszerűsítve – azt írja, hogy míg az élelmi-
szer-termelés legfeljebb számtani sorozat szerint tud növe-
kedni, (1 után a 2 következik, 2 után a 3, aztán a 4, és így to-
vább), a népesség hatványozottan nő (1, 2, 4, 8, 16 stb.), emi-
att egy egységnyi élelmiszerre egyre több és több ember jut. 
Erre hivatkozva állította, hogy a felvilágosodás gondolkodói 
tévednek, amikor azt hiszik, hogy a jólét idővel kiterjed a tár-
sadalom valamennyi csoportjára. Malthus jóslata ennek el-
lenkezője volt, és attól tartott, hogy születésszabályozás nél-
kül csak a szegénység fokozódik. 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F11%2F05%2F11_ezer_tudos_mondja_a_teszetosza_klimapolitikara_eleg_volt%2F
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Élelmiszersegélyt osztanak a lakosságnak a jemeni főváros-
ban Szanaában 2019. augusztus 27-én. A 26 milliós népességű 
szegény arab-félszigeti országban a fegyveres konfliktus miatt 
a lakosság mintegy 80 százaléka szorul segélyre. 

Fotó: Jajha Arhab / MTI / EPA 

Malthus könyvének publikálásakor 1 milliárd ember élt a 
bolygón. Most 7,8 milliárd, és közben az éhezés a világ nagy 
részében megszűnt, plusz globális átlagban sokkal jobban él-
nek az emberek, mint bármikor a történelem során. 

Napjainkban a legnagyobb városokban akkora a népsűrűség, 
hogy arról Malthus még csak rémálmodni sem mert, és mégis, 
sokkal jobbak a lakáskörülmények, mint a 19. században. Az 
emberek, amikor azt érezték, hogy túl sokan vannak túl kevés 
helyre, akkor elkezdtek egyre nagyobb, több emeletes épüle-
teket építeni. A hatvanas évek végén kezdődő 15 éves 

lakásépítési program keretében Magyarországon 1 millió 48 
ezer lakás épült, leginkább 8-10 emeletes panelházak formá-
jában. Nem véletlenül mondják a társadalomtudományok 
képviselői, hogy 

SOKKAL FONTOSABB, HOGY HOGYAN ÉLÜNK, ÉS MI ALAP-
JÁN SZERVEZZÜK MEG A  TÁRSADALMAT, MINT AZ, HOGY 
MENNYIEN VAGYUNK. 

Malthus egyáltalán nem számolt azzal, hogy a jólét emelke-
désével és a női emancipáció terjedésével a népesség növe-
kedése hirtelen lassulni kezd, ahogy azzal sem, hogy az előál-
lított élelmiszer mennyisége a technológiai innovációkkal je-
lentősen növelhető. 

Ennek ellenére a malthusiánus gondolatok nem tűntek el, 
csak átalakultak, és az élelmiszer jelentőségét a bolygó szén-
dioxid-elnyelő képessége vette át. Hiszen azért tudunk élel-
miszerből annyit termelni, amennyi az összes embernek 
elég – lenne, ha egyenlően osztanánk el –, mert az állatte-
nyésztés és mezőgazdaság műtrágyát használ és gépesí-
tett. Egy traktor pedig akkor indul el, ha megtöltik fosszilis 
üzemanyaggal. De ugyanez a helyzet a vízzel: hiába van sok 
belőle az óceánokban, azt nem tudjuk ivásra vagy öntözésre 
használni, ehhez először ki kellene vonni belőle a sót, majd 
utána el kell szállítani olyan, a tenger és óceánpartoktól távoli 
helyekre, ahol hiánycikk. Ezek olyan, egyébként elég drága 
műveletek, amelyek során rengeteg szén-dioxid kerül a leve-
gőbe. Az pedig elképesztő gyorsasággal alakítja át a bolygó 
éghajlatát. Azaz, hiába szüntetjük meg az éhezést, azzal újabb 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2019%2F08%2F05%2Fhaszkovo_jutasi_uti_lakotelep_kiszakadna_veszprem_megye_mi_videkunk_panel_hazgyar_lakhatas_rendszervaltas%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2019%2F08%2F05%2Fhaszkovo_jutasi_uti_lakotelep_kiszakadna_veszprem_megye_mi_videkunk_panel_hazgyar_lakhatas_rendszervaltas%2F
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problémát teremtünk, ezért a lényegét tekintve, Malthus 
gondolatai a mai napig jogosak, és a népességgel muszáj lesz 
kezdeni valamit, ha el akarjuk kerülni a társadalmi összeom-
lást. 

MÉGIS KUTATÁSOK SORA BIZONYÍTJA AZT, HOGY NEM 
ILYEN EGYSZERŰ A HELYZET. 

Amikor megvizsgálták, hogy hogyan változik az üvegházha-
tású gázok kibocsátása olyan országokban, ahol már csökke-
nőben van a népesség, az derült ki, hogy messze nem csökken 
a károsanyag-kibocsátás olyan ütemben, mint a populáció. 
Ennek az az oka, hogy az energiafelhasználás sok esetben 
fix, rögzített költség, és ebből adódóan nem rugalmas, és nem 
tudja követni a népesség csökkenését. Erre a legegyszerűbb 
példa a tömegközlekedés, ahol a rendszer működéséhez, a 
járművek használatához szinte ugyanannyi energia kell akkor 
is, ha minden járat tele van, és akkor is, ha a helyek fele üre-
sen marad. De egyéni szinten is történik hasonló, hiszen az 
ötszemélyes kocsikkal akkor is el szoktak indulni az emberek, 
ha egyedül élnek, és akkor is, ha két szülő mögött 3 gyerek ül 
a hátsó ülésen. 

A szakértők közül mindenki tisztában van ezzel, de a közép-
fokú oktatásban és kocsmai beszélgetésekben közhelyként 
még mindig lehet pufogtatni, hogy a globális felmelegedést a 
négygyermekes családok okozzák. Ez teljes hülyeség. A globá-
lis felmelegedést az okozza, hogy a széntüzelésű erőműveket 
nem váltják le földgáz-tüzelésű erőművekkel, a földgáz-

tüzelésűeket pedig vízerőművekkel, a vízerőműveket pedig 
szélenergiával vagy napenergiával működő erőművekkel 

– mondta a Vice-nak adott interjúban Lyman Stone közgaz-
dász, aki a rendszeresen publikál a gazdaság és a populáció 
összefüggéseiről. 

A korábban idézett, 11 ezer tudós által aláírt nyilatkozat – ami 
a teljes világsajtót bejárta, Magyarországon kiadta az MTI – is 
komoly kritikákat kapott a populáció szabályozásáról szóló 
rész miatt. Leginkább azért, mert miközben a gazdagabb álla-
mokban már alacsony és folyamatosan csökken a születések 
száma, a fejlődő államokban, főként Afrikában és Ázsiában 
még mindig növekszik a népesség. Az ENSZ legutóbbi globális 
előrejelzése szerint a populáció 11 milliárdnál fog megállni 
2100-ban, és a növekedés több mint a feléért kilenc ország 
felel: India, Nigéria, Pakisztán, a Kongói Demokratikus Köztár-
saság, Etiópia, Tanzánia, Indonézia, Egyiptom és az Amerikai 
Egyesült Államok – utóbbi a folyamatos bevándorlás miatt. 
Ebből a sorból is kiemelkedik India, ami 2027-re Kínát meg-
előzve a legnépesebb ország lesz. 

Ebből pedig bizonyos kritikusok szerint az következik, hogy 
amikor a népesség szándékos, állami szabályozással történő 
csökkentése is felmerül a klímaváltozás elleni eszközként, ak-
kor valójában a nem fehér emberek által lakott régiók népes-
ségének korlátozásáról van szó. 

https://www.vice.com/en_us/article/d35nm7/an-economist-explains-why-thanos-is-wrong
https://index.hu/techtud/2019/11/05/11_ezer_tudos_mondja_a_teszetosza_klimapolitikara_eleg_volt/
https://index.hu/kulfold/2019/06/17/2100-ra_11_milliardra_emelkedik_a_fold_lakossaga/
https://index.hu/kulfold/2019/06/17/2100-ra_11_milliardra_emelkedik_a_fold_lakossaga/
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Műanyag edényeket töltenek meg az emberek ivóvízzel egy 
tartálykocsiból az indiai Kolkatában 2019. július 9-én. Az indiai 
kormánynak a fenntartható fejlődést és infrastruktúrát vizs-
gáló tanácsadó szervezete a NITI felmérése szerint számos in-
diai államot tartós vízhiány fenyeget az ivóvízkészlet két éven 
belül elapadhat az éghajlatváltozás és a túlnépesedés miatt. 

Fotó: Pijal Adhikari / MTI / EPA 

„Amikor a fejlett világban élő fehér emberek azt mondják, 
hogy a csökkenteni kellene a népességet, az nem más, mint a 
problémák imperialista keretezése” – idézte például az MIT 
Technology Review a 11 ezer aláírásos kiáltvány egyik kritiku-
sát, Arvind Ravikumart, a Harrisburgi Tudományegyetem pro-
fesszorhelyettesét. (Persze ez egy sarkos vélemény, hiszen a 
népesedés lassítását nem csak szigorú tiltással lehet kezelni, 
a gyerekszám csökkentésének legjobb eszköze  a 

fogamzásgátlás elérhetővé tétele, a nők oktatáshoz való hoz-
záférésének javítása, és úgy általában a női emancipáció, 
amelyek önmagukban pozitív dolgok, függetlenül a demográ-
fiai következményektől.) 

De van egy ennél sokkal komolyabb probléma a demográfiai 
trendek és a klímaválság összekötésével: az, hogy a kettő kö-
zött nem igazán van közvetlen kapcsolat: elsősorban nem 
azért vagyunk klímaválságban, mert sokan vagyunk. 

Az energiaigény fontosabb 

Az tény, hogy a fejlődő országokban a népesség növekedésé-
vel együtt növekszik a széndioxid-kibocsátás is, ráadásul a glo-
bális átlagnál nagyobb ütemben. De ennek a magyarázata 
nem az, hogy egyre többen laknak ezekben az országokban, 
hanem az, hogy emelkedik a jólét. Indiában és Kínában pél-
dául rohamosan nő azok a száma, akik számára megfizethe-
tővé válik az elektromosság, a növekvő energiaigényt az ol-
csó, de legkevésbé sem klímabarát szénerőművekkel elégíti ki 
az állam. 

2018-ban rekordot ért el a globális széndioxid-kibocsátás, 1,7 
százalékot emelkedett 2017-hez képest, és a növekedés 85 
százalékáért Kína, India és az Egyesült Államok felelt, amit az 
európai csökkenés sem tudott kompenzálni. Indiában az egy 
főre jutó kibocsátás ennek ellenére alacsony maradt, a globá-
lis átlag mindössze 40 százaléka, ezért az indiai kibocsátás a 
nagy népesség ellenére is csak a globális széndioxid-terhelés 
7 százalékát tette ki 2018-ban, miközben az Egyesült Államok 
a globális egész 14 százalékát. 

https://www.technologyreview.com/s/614682/critics-blast-a-proposal-to-curb-climate-change-by-halting-population-growth/
https://www.technologyreview.com/s/614682/critics-blast-a-proposal-to-curb-climate-change-by-halting-population-growth/
https://theconversation.com/stabilising-the-global-population-is-not-a-solution-to-the-climate-emergency-but-we-should-do-it-anyway-126446
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Ne legyél gazdag! 

Lyman Stone a Vox magazinba a beszédes Így csökkentheted 
a legjobban az ökológiai lábnyomodat: ne legyél gazdag! cím-
mel írt cikket, amiben szintén amellett érvel, hogy a demográ-
fiai helyzettel nem érdemes foglalkozni, ugyanis a háztartások 
környezetszennyezésének mértékét nem a népesség, vagy a 
vállalt gyerekek száma határozza meg, hanem a család anyagi 
helyzete. Stone szerint az a – főleg a nyugati –közbeszédben 
egyre gyakrabban előkerülő gondolat, miszerint az ökológiai 
lábnyomot azzal lehet a legjobban csökkenteni, ha nem válla-
lunk gyereket, nem bír semmiféle magyarázóerővel, mert az 
egy főre eső átlagos kibocsátást vetíti ki minden egyes em-
berre. Csakhogy ez a valóságban nem így működik. 

KÜLÖNBÖZŐ EMBEREK ÉS KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGOK KÜLÖN-
BÖZŐ MÉRTÉKBEN FELELŐSEK A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉ-
SÉRT. 

A magas és a közepes jövedelemmel rendelkező államok a 
globális üvegházgáz-kibocsátás 86 százalékáért felelnek. A 
többi, alacsonyabb átlagjövedelemmel rendelkező – vagy le-
egyszerűsítve: szegényebb – ország pedig a maradék 14 szá-
zalékáért. A Világbank adatai szerint egy átlagos bangladesi 
évente 0,5 tonna szén-dioxidot bocsát ki, szemben az átlagos 
amerikai állampolgár 16,5 tonnájával. Ez harmincháromszo-
ros különbség. Még látványosabbak az egyenlőtlenségek, ha 
figyelembe vesszük, hogy a világ 25 legszegényebb országa, 
ami az emberiség 9 százalékának ad otthont, az 

üvegházhatású gázok globális kibocsátásának csupán a 0,5 
százalékáért felel. 

Thomas Piketty, a vagyoni egyenlőtlenségekről írt könyvével 
világhírűvé vált francia közgazdász számítása szerint amerika-
iak, luxemburgiak és szaúd-arábiaiak leggazdagabb egy száza-
lékának a szén-dioxid-kibocsátása kétezerszer nagyobb a leg-
szegényebb hondurasiakénál, mozambikiakénál és ruandaia-
kénál.  

A kibocsátás és a népesség nem egyszerre nő 

Az ENSZ klímaügyi szervezetében is dolgozó David Sat-
terthwaite az 1980 és 2005 közötti negyed évszázadban egy-
bevette a népességnövekedés arányát és a kibocsátás növe-
kedésének ütemét, és azt állapította meg, hogy a népesség 
ott növekszik a leggyorsabban, ahol a kibocsátás legkevésbé 
nő. 

A NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS ÉS A KIBOCSÁTÁS EMELKEDÉSE EL-
VÁLTAK EGYMÁSTÓL, A LEGGYAKRABBAN OLYAN HELYEKEN 
TÖRTÉNIK AZ EGYIK, AHOL A MÁSIK NEM. 

Satterthwaite emiatt a kutatási eredményei publikálásával 
együtt azt javasolta, hogy az emberiség 17 százaléka lehető-
leg ne is kerüljön említésre, amikor a klímaválságról van 
szó. Andreas Malm és Alf Hornborg humánökológusok – ma-
gyarul a Fordulat folyóiratban megjelent tanulmányuk-
ban – amellett érvelnek, hogy, ha az emberiség egyhatoda 
gyakorlatilag egyáltalán nem járult hozzá a globális felmele-
gedéshez, akkor talán nem is a globális népességet kellene ki-
jelölni a klímaváltozás okozójaként. 

https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/7/14/15963544/climate-change-individual-choices
https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/7/14/15963544/climate-change-individual-choices
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fourworldindata.org%2Fco2-by-income-region
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fourworldindata.org%2Fco2-by-income-region
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=http%3A%2F%2Fpiketty.pse.ens.fr%2Ffiles%2FChancelPiketty2015.pdf
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=http%3A%2F%2Ffordulat.net%2Fpdf%2F25%2FFORDULAT25_MALM_HORNBORG_EMBERI%2520TENYEZO_AZ%2520ANTROPOCEN-NARRATIVA%2520KRITIKAJA.pdf
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=http%3A%2F%2Ffordulat.net%2Fpdf%2F25%2FFORDULAT25_MALM_HORNBORG_EMBERI%2520TENYEZO_AZ%2520ANTROPOCEN-NARRATIVA%2520KRITIKAJA.pdf
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Az emberiség csupán egytizede felelős a fogyasztásból szár-
mazó széndioxid-kibocsátás feléért. 

 

Fotó: oxfam.org 

AZ OXFAM BECSLÉSE SZERINT, HOGY AZ EMBERISÉG LEG-
GAZDAGABB 1 SZÁZALÉKÁNAK ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMA 
NAGYJÁBÓL 175-SZÖR AKKORA, MINT A LEGSZEGÉNYEBB 10 
SZÁZALÉK ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMA. 

Ez mindenképp jó hír azoknak, akiknek bűnbakra van szüksé-
gük, és jobban érzik magukat akkor, ha a klímaválsággal kap-
csolatos felelősséget átháríthatják egy tőlük jó messze lévő 
társadalmi csoportra: erre itt van a felső 1 százalék, ráadásul 
empirikus szempontból is sokkal jobb bűnbakok a gazdagok, 
mint az ötgyermekes bangladesi pásztorok. 

Isten irgalmazzon az emberiségnek, ha 
mindez bekövetkezik 

 

E.F. index.hu 2020.01.20. 

2020-ban szinte mással sem foglalkozunk, mint a minket fe-
nyegető veszélyek méricskélésével, miközben folyton szo-
rongunk a kockázatok miatt. Ehhez ad újabb adalékot a Vi-
lággazdasági Fórum (WEF) 15. Globális Kockázatok riportja, 
amelyben különféle területek szakértői gyűjtötték össze és 
rangsorolták a mostani gazdaságra és világrendre leselkedő 
legfélelmetesebb kockázati tényezőket. 

Egy héttel a davosi Világgazdasági Fórum előtt megjelent a 
WEF éves kockázati riportja, amelyben a világunkra leselkedő 
veszélyeket elemzik a szervezet által felkért szakértők. Az 
anyag idén éri meg a 15. kiadását, de most fordul elő először, 
hogy 

https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/mb-extreme-carbon-inequality-021215-en.pdf
https://index.hu/szerzo/elod_fruzsina
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AZ ELSŐ 5 LEGVALÓSZÍNŰBBEN BEKÖVETKEZŐ KOCKÁZATI 
TÉNYEZŐBŐL MIND AZ 5, A LEGNAGYOBB HATÁSÚ 5 KOCKÁ-
ZATBÓL PEDIG 4 AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLA-
TOS.  

Ha a gazdasági rendszer a gyakorlatban még nem is mutatja 
drasztikus átalakulás jeleit, ebből azért sejthetjük, hogy már 
világgazdaság meghatározó szereplői is tartanak a várható kli-
matikus-természeti összeomlás következményeitől, és az 
apokaliptikus borítóképpel ellátott kiadványban nem is na-
gyon kertelnek a kockázatok megvilágításakor. 

Az ökológiai és klímaválság pár év alatt lett a Risk Report ab-
szolút szupersztárja (2015-ben még csak egy ilyen téma sze-
repelt a legnagyobb hatású ötben), ami azért rámutat, hogy a 
szakértői értékelést jócskán befolyásolja a globális köz(pá-
nik)hangulat, hiszen a terület kutatói kb. az 1970-es évek óta 
pontosan tudják, mit csinálunk a klímával, és ennek mi lesz a 
vége, korábban mégsem tarolt ennyire a téma.  

 

Fotó: World Economy Forum / Index 

A legfontosabb témákat külön kifejtő öt fejezetből kettő az 
emberi tevékenység káros ökológiai hatásaival foglalkozik (az 
egyik a klímaváltozást, a másik az aktuális fajkihalási hullámot 
tárgyalja), egy az ingatag társadalmi kohéziót és a gazdasági 
stabilitást elemzi, egy a technológiai fejlődés járulékos 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww3.weforum.org%2Fdocs%2FWEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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hatásait, egy pedig az egészségügyi rendszerekre nehezedő 
fokozódó nyomásról szól.  

A felfordulás az új normális 

A kiadvány rögtön az elején leszögezi, a zűrzavar, a turbulen-
cia az új normalitás a világban, mivel repedeznek azok a nem-
zetközi intézmények, amelyek a II. világháború utáni időszak-
ban kialakult a világrendet összetartották. Az elmúlt három 
évtized dinamikái egy sor államot arra ösztönöztek, hogy új-
ragondolják a geopolitikai szerepüket, és ezt sok esetben a 
gazdasági fejlődésük is megalapozza, hiszen az előrejelzések 
szerint 2050-re 

A VILÁG HÉT LEGNAGYOBB GAZDASÁGA KÖZÜL HAT A MOS-
TANI FEJLŐDŐ GAZDASÁGOK KÖZÜL FOG KIKERÜLNI. 

Az egyre kiszámíthatatlanabb, zavarosabb viszonyok között 
sok ország már inkább látja akadálynak, mint előnynek a nem-
zetközi intézményeket és megállapodásokat, amit a IMF „bi-
zalmi recessziónak” nevez. Ennek lehetünk tanúi sok egyéb 
mellett akkor, amikor a Világkereskedelmi Szervezet vitaren-
dezési mechanizmusának lebénulásáról, a NATO működésé-
vel kapcsolatos aggályokról, az USA–Kína–EU kereskedelmi 
háborúkról, vagy a brexitről olvasunk. 

A WEF kockázati riportjához megkérdezett szakértők 78 szá-
zaléka szerint a globális gazdasági konfliktusok tovább fognak 
eszkalálódni 2020 folyamán, és a nemzetállamokon belül is 
súlyos kockázatokat hordoz a – főként gazdasági egyenlőtlen-
ségekre visszavezethető – állampolgári elégedetlenség, vala-
mint a makroökonómiai törékenység.  

A pénzpiacok remek évet zártak 2019-ben, de a globális gaz-
daság körül szaporodó aggodalmak mindazonáltal nem meg-
alapozatlanok, ha például a külföldi működőtőke-befekteté-
sek alakulását nézzük meg hosszabb távon, akkor az eurozóna 
és az USA 2015 óta mélyrepülésben van, Kína pedig ugyan nö-
vekedni tudott 2017 és 2018 között, de csak csekély mérték-
ben. 

A világgazdaság növekedési üteme is lassul, 2019-re még nin-
csenek meg a végleges adatok, de az IMF 3 százalékos pluszt 
becsül a 2018-as 3,4 százalékkal szemben. Az OECD üzleti bi-
zalmi indexe 2017 óta masszívan hanyatlik, 2019 őszére leért 
a 2010-es (vagyis válság alatt mért) szintjére. Mindeközben a 
világ 20 legnagyobb gazdasága csúnyán el van adósodva, 
2024-re a WEF becslése szerint 

A G20 ÖSSZESÍTETT ÁLLAMADÓSSÁGA ELÉRI MAJD A GDP 95 
SZÁZALÉKÁT.  

A nem túl rózsás kilátásokat megfejeli a világszerte tapasztal-
ható társadalmi elégedetlenség, ami számos különféle formát 
öltött 2019 folyamán, de gyakran (pl. Chilében, Hongkong-
ban vagy Franciaországban) részben vagy egészében gazda-
sági okokra volt visszavezethető. Az egyenlőtlenségek a vál-
ság éveiben sok országra megszorító politikákat kényszerítő 
IMF szerint is összességében rossz hatással vannak a gazda-
sági aktivitásra és az országok stabilitására. A WEF szakértői 
nem is túl optimisták ebben a kérdésben, a kockázatok rang-
sorában szerintük 

https://index.hu/gazdasag/2019/12/10/turmp_wto_kereskedelmi_vilagszervezet_szabadkereskedelem_vitarendezes_veto_kivereztetik_a_globalizacio_jelkepet/
https://www.theguardian.com/business/2019/dec/30/how-financial-markets-turned-upside-down-in-2019
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fdata.worldbank.org%2Findicator%2FBX.KLT.DINV.CD.WD%3Fend%3D2018%26locations%3DCN-XC-US%26start%3D2009%26view%3Dchart
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fdata.oecd.org%2Fleadind%2Fbusiness-confidence-index-bci.htm
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fdata.oecd.org%2Fleadind%2Fbusiness-confidence-index-bci.htm
https://foreignpolicy.com/2019/11/23/chile-upheaval-protests-model-muddle-free-market/
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2019%2F10%2F28%2Fhongkong_lakasarak_ingatlanpiac_tuntetesek_kina_milliardosok_kommunista_part_allami_kontroll%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2019%2F10%2F28%2Fhongkong_lakasarak_ingatlanpiac_tuntetesek_kina_milliardosok_kommunista_part_allami_kontroll%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2019%2F12%2F09%2Femmanuel_macron_franciaorszag_nyugdijreform_tuntetesek_szakszervezetek_eu_sztrajk%2F
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2020-BAN A MÁSODIK LEGVALÓSZÍNŰBBEN BEKÖVETKEZŐ 
A „NEMZETI POLITIKÁK SZÉLSŐSÉGESEDÉSE”, 

míg 2019-ben ez még csak a 9. helyen szerepelt. A szintén ide 
kapcsolódó „kormányzati szabályozásbeli kudarcok” kategó-
ria is jön felfelé, a kiadvány a 6. helyre sorolja azok között a 
tényezők között, amik a következő évtizedben ronthatják az 
üzleti lehetőségeket világszerte.  

„Egy évtizedünk maradt” 

– ezt a címet viseli a klímaváltozás elleni fellépéssel foglalkozó 
fejezet, amely rögtön az elején leszögezi: egyszerűen nem en-
gedhetjük meg magunknak, hogy ezt a csatát elveszítsük. A 
klímaváltozás minden másnál fenyegetőbbnek tűnik, a szer-
kesztők szerint ez az a terület, ahol nem lehetünk megalku-
vók, habár a reális helyzetértékelésen alapuló pesszimizmus 
sajnos indokolt: a kiadvány rangsora alapján 

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLENI HARC ELBUKÁSA HOSSZÚ 
TÁVON A LEGFENYEGETŐBB, ÉS A BEKÖVETKEZÉS SZEM-
PONTJÁBÓL A MÁSODIK LEGINKÁBB VALÓSZÍNŰBB KOCKÁ-
ZATI TÉNYEZŐ. 

Az elmúlt évek minden rekordot megdöntő hőségcsúcsai után 
és a pusztító ausztrál bozóttüzek közepette talán senkinek 
nem kell agyonmagyarázni a helyzet súlyosságát, ettől függet-
lenül mostanáig csak minimális eredményeket sikerült felmu-
tatni ezen a téren. A legutóbbi, madridi klímacsúcson már az 
évszázad végére 3 fokos felmelegedéssel számoló forgató-
könyvet mutattak be, holott a klímatudósok szerint 1,5 fok 
alatt kellene tartanunk a melegedést ahhoz, hogy elkerüljük a 

legborzalmasabb következményeket, és aránylag menedzsel-
hető legyen a változás. Ehhez képest, mint a jelentés kiemeli, 
a jelenleg érvényben levő klímavállalások finoman szólva is 
elégtelenek, az eredmények pedig kiábrándítóak; ezt jól il-
lusztrálja önmagában az az adat is, hogy 

2018-BAN GLOBÁLISAN REKORDOT DÖNTÖTT AZ ENERGIA-
IGÉNY NÖVEKEDÉSE, 

2,3 százalékkal volt nagyobb, mint az előző évben. Miközben 
a zöldforradalom az energetikában nem dübörög úgy min-
denhol a világon, ahogy kellene.  

 

Résztvevők a globális felmelegedés elleni nemzetközi fellé-
pést sürgető demonstráción az ENSZ Éghajlatváltozási Keret-
egyezménye 25. éves ülésének (COP25) idején Madridban 
2019. december 6-án. 

Fotó: Rodrigo Jiménez / MTI / EPA 

https://index.hu/gazdasag/2020/01/02/kina_co2_szen-dioxid_uveghazhatasu_gaz_kibocsatas_eghajlatvaltozas_klimakatasztrofa_szen_napenergia/
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A gazdaság már most megszenvedi a kezdődő éghajlatválsá-
got, 2018-ban világszerte 165 milliárd dollár anyagi kárt vagy 
veszteséget okoztak természeti katasztrófák. Előrejelzések 
szerint az USA-ban a század végére már a GDP 10 százalékát 
emésztheti fel a klímával kapcsolatos gazdasági kár. A világ 
200 legnagyobb cégének a számítások szerint ezermilliárd 
dollárjába kerülne, ha nem cselekedne időben, a cselekvés vi-
szont (bár szintén megvannak a költségei) eddig kiaknázatlan 
lehetőségeket is felvillant számukra. Jelentős kockázat vi-
szont a magánszférában az, hogy 

A MOST JELLEMZŐ FINOMKODÓ KLÍMAPOLITIKA AZT ERED-
MÉNYEZHETI HOSSZABB TÁVON, HOGY A JÖVŐ KORMÁ-
NYAI FOGNAK HIRTELEN DRÁKÓI SZIGORRAL LECSAPNI 

és lehetetlen helyzetbe hozzák a gazdasági szereplőket a fo-
kozatos átállás segítése helyett. Számítások szerint már 2030-
ra a munkaerő olyan mértékű termelékenység-romlását fog-
ják okozni a hőhullámok, mint ha 80 millió teljes munkaidős 
dolgozót kivennénk a világ munkaerőpiacáról. A pénzpiacok, 
a bankszektor és a központi bankok a maguk módján próbál-
nak adaptálódni a helyzetből adódó zöld befektetői igények-
hez, de ez annyira friss fejlemény, hogy eredményességéről 
és hitelességéről egyelőre keveset tudunk.  

AZ ERŐFORRÁSOK SZŰKÖSEBBÉ VÁLÁSA AZ ORSZÁGOK KÖ-
ZÖTTI ERŐSZAKOS KONFLIKTUSOK MELEGÁGYA LEHET A JÖ-
VŐBEN, DE PARADOX MÓDON MÉG AZ ÚJ ERŐFORRÁSOK 
MEGJELENÉSE IS: 

a sarkvidéki jég felolvadása révén elérhetővé váló területek, 
nyersanyagok az amúgy is feszült világpolitikai hangulat to-
vábbi eszkalációját idézhetik elő, kvázi új frontot nyithatnak a 
nagyhatalmi villongásban. 

De nyilván nem ez a legrosszabb az egészben, hanem például 
a már 2050-re taksált víz- és élelemválság, amit a termésho-
zamok drasztikus visszaesése okozhat, ha minden marad a 
mostani irányban. Talán sokan nem is gondolnák, de a harma-
dik legvalószínűbb globális kockázatként megjelölt pusztító 
természeti katasztrófák nagyon eltérően érintik a különféle 
korú és nemű embereket: 

STATISZTIKAI ALAPON 14-SZER NAGYOBB ESÉLLYEL HALNAK 
MEG NŐK ÉS GYEREKEK AZ ILYEN ESEMÉNYEK SORÁN, 

mint felnőtt férfiak. Az idősek számára pedig akár egy szélső-
ségesen meleg nyár is végzetes lehet. A melegedés miatt 
emelkedő tengerszint és egyéb okok miatt a lakhatatlanná 
váló, vagy háborús pusztítás miatt élhetetlen világrészek pe-
dig a globális migráció soha nem látott hullámát indíthatják 
el, ezért a kényszerű migráció is szerepel a legfenyegetőbb 
2020-as kockázatok listáján. 

Megszívjuk, ha kiirtunk mindent magunk körül 

Mindehhez egyébként nem csak az éghajlatváltozás, hanem a 
csak részben ehhez kapcsolódó, brutális fajkihalási hullám is 
hozzájárul. A már kihalt vadon élő emlősök 83 százalékának 
kihalásáért az emberiség a felelős (igaz, sokat ezek közül már 
több ezer évvel ezelőtt pusztítottunk ki).  Az ökológiai rend-
szer rendkívül bonyolult, és a mostani működését olyan 

https://www.reuters.com/article/us-climate-change-companies-disclosure/worlds-biggest-firms-foresee-1-trillion-climate-cost-hit-idUSKCN1T50CF
https://www.reuters.com/article/us-climate-change-companies-disclosure/worlds-biggest-firms-foresee-1-trillion-climate-cost-hit-idUSKCN1T50CF
https://index.hu/gazdasag/2019/12/30/etikus_befektetes_esg/
https://index.hu/gazdasag/2019/12/30/etikus_befektetes_esg/
https://index.hu/kulfold/2019/12/05/migracio_iom_ensz_menekultek_jelentes/
https://index.hu/kulfold/2019/12/05/migracio_iom_ensz_menekultek_jelentes/
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elemek kikerülése is felborítja, amelyekre hagyományosan 
nem gondolunk „hasznosként”, vagy fogalmunk sincs, mi a 
valós jelentőségük. Közismert példa a méhek szerepe a be-
porzásban, de azt is érdemes észben tartani, hogy 

A MODERN GYÓGYSZEREK FELE NÖVÉNYI ALAPÚ, VAGY 
HOGY AZ OXIGÉN 80 SZÁZALÉKÁT A VILÁGTENGEREK ÁLLÍT-
JÁK ELŐ, 

emeli ki a WEF kiadványa. Előrejelzések szerint 2030-ra 1,7 
milliárd emberrel több fog élni városokban, ezért háromszor 
akkora terültet fognak városok borítani, mint 2000-ben, ami 
az élővilág további visszaszorulásával jár. Ezzel párhuzamosan 
2050-re megduplázódik az élelmiszerigény, aminek a kielégí-
téséhez intenzív mezőgazdaságra lenne szükség  – ez ma 
rendkívül környezetterhelő, rombolja a talajt, sok vegyszert 
juttat a környezetbe, és visszaszorítja a természetes élővilá-
got. 

A mezőgazdaság, az erdőirtások és a vizes élőhelyek felszá-
molása együtt az emberiség összes szén-dioxid-kibocsátásá-
nak 23 százalékáért felelősek. Az összes mezőgazdasági terü-
let 70 százalékát állattartáshoz használjuk, többek között emi-
att sürgősen szükség van a húsfogyasztás visszaszorítására a 
WEF-jelentés szerint. Ebben egyébként gyakorlatilag minden 
éghajlatváltozással vagy ökológiai lábnyommal foglalkozó 
szakmai szervezet egyetért, és a piac is egész gyorsan reagál 
rá, manapság az húsalternatívák egyre szélesebb skálája ér-
hető el.  

 

Légi felvétel kiirtott erdőkről az Amazonas-medencében. 

Fotó: Joedson Alves / MTI / EPA 

Az elégtelen fellépés borzalmas következményekeit még 
hosszan sorolhatnánk, de erről elég helyen lehet olvasni, úgy-
hogy jöjjön inkább az, ami a WEF szerint azért reményre ad-
hat okot. 

A KIADVÁNY ÚJ, „ZÖLD TÁRSADALMI SZERZŐDÉST” SÜRGET, 

amelynek létrejötte szempontjából biztató elem a zöld politi-
kai pártok és mozgalmak látványos globális előretörése az el-
múlt néhány évben. 

A fiatalok erős bázist jelenthetnek az ilyen típusú politizálás-
nak, ugyanakkor az önmérsékletre építő zöld politikának ko-
moly kihívást jelenthet, hogy sok választó a rövid távú gazda-
sági érdekeit (például a munkahelybiztonságot, a megélhetési 

https://index.hu/gazdasag/2019/05/29/milliardok_omlenek_a_muhus_iparba_impossible_burger_beyond_meat_mephis_meats_fenntarthatosag/
https://index.hu/gazdasag/2019/05/29/milliardok_omlenek_a_muhus_iparba_impossible_burger_beyond_meat_mephis_meats_fenntarthatosag/
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fkultur%2Feletmod%2F2019%2F11%2F12%2Fburger_king_rebel_whopper_hus_vegetarianus_teszt%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fkultur%2Feletmod%2F2019%2F11%2F12%2Fburger_king_rebel_whopper_hus_vegetarianus_teszt%2F
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költségeket) az ökológiai célok elé helyezi a személyes rang-
sorában. Mivel a klímaváltozásban már benne élünk, a jelen-
tés praktikusan arról is szót ejt, hogy a 

2020-AS ÉVEKNEK AZ ALKALMAZKODÁS ÉVEINEK KELL LEN-
NIÜK, HISZEN A JELEN HELYZETBEN MÁR BÁRMENNYIRE IS 
ÖSSZESZEDJÜK MAGUNKAT, NEM KIS MÉRTÉKŰ ADAPTÁCI-
ÓRA LESZ SZÜKSÉGE AZ EMBERI CIVILIZÁCIÓNAK AHHOZ, 
HOGY NAGY VESZTESÉGEK NÉLKÜL ÉLJE TÚL A KÖVETKEZŐ 
IDŐSZAKOT. 

A kiadvány arra a kockázatra is felhívja a figyelmet, hogy 
amennyiben továbbra is sikertelennek bizonyul a nemzetközi 
együttműködés klímafronton, akkor egyes országok jó ötlet-
nek gondolhatják inkább bevetni a saját fejükből kipattant, ad 
hoc geomérnöki megoldásokat, mint például aeroszolok 
sztratoszférába juttatása – az ilyesmik azonban kellő elővi-
gyázatosság nélkül inkább az ökoszisztéma további pusztulá-
sát idézhetik elő. 

Segítség, kémkedik utánam a hűtőm 

Manapság a világ népességének több mint a fele internet-
használó, nagyjából 1 millió új ember csatlakozik naponta az 
online térhez, ami a lehetőségeken túl a digitális kockázatok 
volumenét is jócskán megnöveli. A 4. ipari forradalomhoz 
kapcsolódó szektorok (pl. mesterséges intelligencia, önvezető 
autók) 2030-ra 14 százalékkal pörgethetik fel a globális növe-
kedést, de megvannak a maguk árnyoldalai is, amelyek szere-
pelnek a kockázati riportban. A globális kockázatok rangsorá-
ban 

2020-BAN AZ ÖTÖDIK HELYET A LÉTFONTOSSÁGÚ INFRA-
STRUKTÚRA ELLEN IRÁNYULÓ KIBERTÁMADÁSOK FOGLAL-
JÁK: AZ ENERGIASZEKTOR, AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉ-
NYEK, A KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSAIK VESZÉLYEZTETETTÉ VÁL-
TAK, 

és mind a magán-, mind az állami szférának van félnivalója. 
Technológiai fronton beindult egyfajta új "fegyverkezési ver-
seny" az országok között, az ebben lemaradók ellen egyre va-
lószínűbb, hogy konfliktus esetén fognak bevetni új típusú ki-
berfegyvereket, és egyelőre semmiféle nemzetközi szabály-
rendszer nem létezik ennek meggátolására. A 4. ipari forrada-
lomba való bevonódás várhatóan még tovább mélyíti majd a 
szakadékok az országok fejlettsége között, különösen Afrika 
és Latin-Amerika veszélyeztetett lemaradás szempontjából, 
és a jelentés szerint ezzel párhuzamosan beavatkozás nélkül 
az országokon belüli egyenlőtlenségeket is növelni fogja a so-
ron következő technológiai ugrás. 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fkulfold%2F2020%2F01%2F05%2Fsulyos_kibertamadas_erte_az_osztrak_belugy-_es_kulugyminiszteriumok_rendszereit%2F
https://index.hu/techtud/2019/12/16/usa_new_orleans_kibertamadas/
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Térfigyelő kamerák San Franciscóban 2019. május 15-én. A 
San Franciscó-i városi tanács betiltotta az arcfelismerő szoft-
verek használatát a helyi hatóságoknak városi cégeknek. A 
döntés értelmében nem használhatnak ilyen rendszereket a 
városi tömegközlekedésben sem a rendőrségnél. 

Fotó: John G. Mabanglo / MTI / EPA 

De a magánszemélyek is egyre nagyobb kockázatot vállalnak 
az IoT (dolgok internete) terjedésével: azzal, hogy sokféle esz-
közzel vagyunk jelen a neten és hozzáférést engedünk ezek-
nek az eszközöknek az adatainkhoz, nő a kitettségünk a kiber-
támadásokkal szemben. Ugyanígy az adatok felhőben táro-
lása is nagyon kényelmes, de folyamatosan kockáztatjuk vele, 
hogy az adatokat ellopják, vagy csak simán visszaélnek velük 
a cégek – a jogi környezet fejlődése pedig döcögősebben 
megy, mint a technológiai fejlődés, lásd pl. a GDPR-ral 

kapcsolatos aggályokat, a különféle szabványok túlburjánzása 
pedig még nehezebbé teszi a szabályozók dolgát. 

A JELENTÉS MEGEMLÍTI A TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS LEHET-
SÉGES DISZTÓPIKUS HATÁSAIT IS AZ EGYÉN SZINTJÉN, 

például hogy közbeavatkozás nélkül elterjedhet a durva és kö-
vetkezmények nélküli online zaklatás, vagy privát szféra teljes 
hiánya, illetve a manapság is feljövőben levő totális munka-
helyi megfigyelés.  

Egészségügy legyen a talpán, ami ezzel megbirkózik 

A WEF-jelentés végül az egészségügyre leselkedő globális ki-
hívásokkal foglalkozik részletesebben, hiszen a népesség jó ál-
lapota alapvető fontosságú a gazdaság prosperitásához. A 
szakértők állítása szerint az egyik fő kockázati elem az egész-
ségügyi terület fejlődésének lelassulása. A 19. század óda ro-
hamtempóban javult a népesség egészségügyi állapota, vár-
ható élettartama és életminősége, kifejlesztették egy rakás 
súlyos betegség gyógymódját, védőoltását, az elmúlt években 
azonban az látszik, hogy mind a fejlett, mind a fejlődő orszá-
gokban lassul a várható élettartam az egészségesen leélt évek 
számának növekedése. Sőt, megdöbbentő módon 

A VILÁG EGYIK LEGFEJLETTEBB ORSZÁGÁNAK SZÁMÍTÓ USA-
BAN 2017-BEN 3. ÉVE ZSINÓRBAN CSÖKKENT A SZÜLETÉS-
KOR VÁRHATÓ ÉLETTARTAM, ILYEN AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ 
ÉS A SPANYOLNÁTHA PUSZTÍTÁSA ÓTA NEM FORDULT ELŐ. 

Az országok és közti különbségek pedig változatlanul óriásiak, 
egy hongkongi 85 éves, míg egy közép-afrikai köztársaságbeli 

https://index.hu/techtud/2019/10/09/okosotthon_iot_azbeszt_kiberbiztonsag/
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F01%2F09%2Ffolyton_lab_alatt_lesz_a_samsung_cuki_robotlabdaja%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2018%2F08%2F08%2Famazon_portre_jeff_bezos%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2018%2F08%2F08%2Famazon_portre_jeff_bezos%2F
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52 éves átlagos élettartamra számíthat. A  társadalmi rétegek 
közti hasonló megosztottság pedig növekvőben van olyan or-
szágokban, mint az USA vagy az Egyesült Királyság. 

Ahogy a népesség öregszik, a fertőző betegségek helyét átve-
szik az öregségből, egészségtelen életmódból adódó kondí-
ciók az egészséget fenyegető tényezők között, például 

MINDEN ÉVBEN 10 MILLIÓVAL TÖBB EMBERT ÉRINT AZ 
IDŐSKORI LEÉPÜLÉS (DEMENCIA). 

A világon 2010 és 2020 között 47 ezer milliárd dollárba került 
összesen a nemzetgazdaságoknak az ilyen krónikus állapotok 
(pl. rák, cukorbetegség, demencia, mentális betegségek) ke-
zelése és a belőlük származó kár, ez az összeg a most követ-
kező évtizedben nőni fog. Az idősgondozás megnövekedő je-
lentősége közben óriási terhet ró az erre felkészületlen egész-
ségügyi rendszerekre és a családokra, a hosszú, de várhatóan 
nem egészségben töltött élet pedig arra ösztönözheti az álla-
mokat, hogy erre költsenek például ahelyett, hogy oktatásra, 
klímaadaptációra vagy infrastruktúrára áldoznának. Mind-
eközben a klímaváltozás a melegből adódó kellemetlenségek 
mellett új egészségügyi kihívásokat is támaszt, például növel-
heti a fertőző betegségek terjedési területét (lásd nyugat-ní-
lusi láz vagy a malária megjelenése aránylag északi helye-
ken).  

 

A 2019. december 10-én készült képen malária elleni védőol-
tást kap egy kisgyerek Malawiban. A világ első és egyetlen ma-
lária elleni védőoltását malawi ghánai és kenyai gyerekeken 
tesztelik egy kísérleti program részeként. Az egészségügyi vi-
lágszervezetek csak akkor fogják a védőoltás használatát szé-
lesebb körben is javasolni ha az a tesztalanyokon hatásosnak 
bizonyul. 

Fotó: Jerome Delay / MTI 

A terápiás módszerek közben persze fejlődnek, például egyre 
több súlyos, korábban gyógyíthatatlannak gondolt állapotra 
érhető el génterápia, 

EZEK AZONBAN RENDKÍVÜL DRÁGA ELJÁRÁSOK, ÉS FELVE-
TIK PÉLDÁUL ANNAK KÉRDÉSÉT, KINEK KELLENE MEGFIZET-
NIE AZ ÁRUKAT, 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F08%2F27%2Fujra_itt_a_malaria_es_a_magyar_szunyogok_siman_tudjak_terjeszteni%2F
https://index.hu/belfold/2019/01/31/sma_spinalis_izomatrofia_neak_egyedi_tamogatas_gyogyszer_genterapia_spinraza_herczegfalvi_agnes/
https://index.hu/belfold/2019/01/31/sma_spinalis_izomatrofia_neak_egyedi_tamogatas_gyogyszer_genterapia_spinraza_herczegfalvi_agnes/
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fkulfold%2F2019%2F04%2F27%2Flos_angeles_ket_egyetemen_tobb_mint_900_embert_helyeztek_karantenba_kanyaro_gyanuja_miatt%2F
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mekkora összegig elvárható ez  a juttatás a tb-rendszeren be-
lül. Ez a vita Magyarországra is beköszönt már pl. az SMA-s 
gyerekek esetében, de míg belőlük annyira kevés van, hogy 
igazából sokat nem kockáztat az állam a gyógyításuk fizetésé-
vel, ugyanez a rákosokra és küszöbön álló drága rákgyógysze-
rekre nem mondható el. A mesterséges intelligencia (MI) al-
kalmazása a betegségek kezelésében, diagnosztizálásában 
óriási eredményekkel járhat, ugyanakkor óriási kockázatot is 
rejt: az emberek legbizalmasabb adatainak kezelése mellett 
az is gond, hogy az MI "fekete doboz jellege" miatt nehezen 
értjük, hogy jut következtetésekre, és míg ha egy orvos vala-
mit rosszul állapít meg, az csak egy pácienst érint, a mester-
séges intelligencia térnyerésével sokkal súlyosabb következ-
ményekkel járhat egy hiba.  

AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREKNEK NEMCSAK MAGYAROR-
SZÁGON, HANEM VILÁGSZERTE SZEMBE KELL NÉZNIÜK AZ-
ZAL A KIHÍVÁSSAL IS, HOGY VÁRHATÓAN GLOBÁLIS SZINTŰ 
MUNKAERŐHIÁNY LESZ A TERÜLETEN. 

Az Egyesült Királyságban már most 94 ezer betöltetlen állás 
van kórházi és szociális területen, ráadásul ezekben az ágaza-
tokban fokozottan fenyeget a kiégés miatti pályaelhagyás ve-
szélye. A mentális egészség terén is lesújtóak a számok, a világ 
népességének több mint a fele él olyan országokban, ahol 
minden 100 ezer főre jut 1 pszichiáter.  

Borítókép: Fabrice Coffrini / AFP 

Félmilliárd elpusztult állat az ausztrál bo-
zóttűz eddigi mérlege 
ORIGO 2020.01.03.  

Csak Új-Dél-Wales államban 480 millió madár, hüllő és em-
lős pusztulhatott el a szeptemberben kezdődött bozót- és 
erdőtüzekben - számította ki a Sydney-i Egyetem ökológusa, 
Chris Dickman. 

Az apró állatokat nem is vették számításba 

Olyan állatokat, mint a békák, denevérek vagy rovarok, a ku-
tató nem is vett számításba, ezeket is figyelembe véve a tűz-
vészben elpusztult állatok száma sokkal nagyobb lenne. 

Pénteken 150 bozóttűz tombolt Új-Dél-Walesben, Ausztrália 
legnagyobb lélekszámú államban, amelynek főváros Sydney. 

A futótüzek eddig 3,6 millió hektárnyi területet perzseltek fel, 

1800 lakóházat pusztítottak el vagy rongáltak meg. A lángok-
ban legalább húsz ember vesztette életét, közülük nyolc ezen 
a héten. 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2019%2F11%2F29%2Fsma_spinraza_neak_finanszirozas_gyogyszer_kezeles_tamogatas_18_eves_kor_alatt_kasler_miklos%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2019%2F11%2F29%2Fsma_spinraza_neak_finanszirozas_gyogyszer_kezeles_tamogatas_18_eves_kor_alatt_kasler_miklos%2F
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Egy súlyosan égési sérült koala az új-dél-walesi kórházban.
 FORRÁS: HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/WORLD-
AUSTRALIA-50511963 

Az összes államban tombolnak bozóttüzek 

A Sydney Morning Herald által idézett kutató a Természetvé-
delmi Világalap (WWF) egy 2007-es jelentését vette alapul, 
amely az erdőirtási statisztikák és az emlősök sűrűségére vo-
natkozó becslések alapján próbálta kikalkulálni, milyen hatás-
sal lehet Ausztrália élővilágára az erdő- és bozótirtás. 

A bozóttüzek Ausztrália összes államát sújtják, de az új kuta-
tás csak Új-Dél-Walesre terjedt ki, és szándékosan nagyon 
óvatos volt. Az állatpusztulás valós mértéke sokkal nagyobb 
lehet a becsültnél - hangsúlyozta a Sydney-i Egyetem közle-
ménye. 

 

Apokaliptikus kép az Új-Dél-Wales területén tomboló bozót-
tűzről FORRÁS: AFP/PETER PARKS 

A valóság még a becsléseknél is szörnyűbb lehet 

A jelenlegi futótüzek példa nélküli katasztrófának számítanak 
a fauna szempontjából - jelentette ki Chris Dickman, aki sze-
rint az Új-Dél-Walesre vonatkozó becslést az ország egészére 
kivetítve az egymilliárdot is elérheti a bozót- és erdőtüzekben 
eddig elpusztult emlősök, madarak és hüllők száma. 
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Egyelőre még beláthatatlanok a tűzvész állatvilágot ért ka-
tasztrofális hatásai FORRÁS: MTI/EPA/AAP/DEAN LE-
WINS 

Az állatoknak csak egy része pusztul el közvetlenül a tűzvész-
ben, gy részük a táplálék és a menedékhely hiánya miatt vész 
oda a tűzvész következményeként - mutatott rá a kutató. 

(Forrás: MTI/dpa/EFE/AP) 

Kimondható, hogy a klímaváltozás miatt ég 
Ausztrália? 
KOLOZSI ÁDÁM index.hu  2020.01.03 

Történelmi rekordhőség, három éve tartó szárazság, csapa-
dék híján pusztuló, könnyen lángra kapó növényzet és nagy 
nyugati szelek vannak a katasztrofális tűzhelyzet hátteré-
ben, de ha messzebbről nézzük, két, kivételesen erős globá-
lis éghajlati jelenség hatása adódik össze. Tragédia 

embernek és koalának egyaránt, de mit mondanak a kuta-
tók, ez már a klímaváltozás? 

 

Fél Magyarországnyi terület égett le idáig a hónapok óta pusz-
tító ausztrál erdő- és bozóttüzekben, és a meteorológiai prog-
nózisok továbbra sem kedvezőek. Csütörtökön légzési nehéz-
ségek miatt már a gépéről leszállva meghalt egy nő a canber-
rai repülőtéren, az ausztrál főváros légminősége jelen pilla-
natban a legrosszabb a világ nagyvárosai közül, még Delhi hír-
hedten pocsék levegőjénél is rosszabb. 

Van, ahonnan már az ausztrál haditengerészet menti a lakos-
ságot, máshol a nyaralók füstös autópályákon menekülnek, 
Új-Dél-Wales és Victoria állam néhány városából viszont egy-
általán nincs kiút a szárazföldön. A bevásárlóközpontokban 
áruhiány fenyeget, a benzinkutakon hosszú sorok állnak, az 
érintett részeket hivatalosan is katasztrófa sújtotta terü-
letté nyilvánították. A globális médiát bejárta a hír, hogy más 
fajok tömeges egyedpusztulásához hasonlóan fő élőhelyükön 

https://index.hu/szerzo/kolozsi_adam
https://index.hu/kulfold/2020/01/02/ausztralia_bozottuz_kormanyfo/
https://thenewdaily.com.au/news/state/act/2020/01/02/woman-dies-after-exposure-to-bushfire-smoke-smothering-canberra/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fkulfold%2F2020%2F01%2F03%2Fausztral_bozottuz_mentoakcio%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fkulfold%2F2020%2F01%2F03%2Fausztral_bozottuz_mentoakcio%2F
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a koalák harmada is elpusztult. A helyzet nagy valószínűséggel 
még rosszabbodni fog. 

40 fokos hőség, történelmi szárazság 

Az ausztrál tűzszezon januárban és februárban szokta elérni a 
csúcspontját, idén azonban már augusztusban, a helyi tél 
vége előtt elkezdődött, és nem tudni, hol a vége. 2019-ban 
rekordot döntött a déli kontinensen a szárazság, a rendszeres 
mérések kezdete óta nem volt ilyen kevés csapadék, Ausztrá-
lia nagy részén évi 400 milliméter alatt maradt. 

 

Az éves csapadékmennyiség eltérése a sokéves átlagtól 
Ausztráliában. 

Fotó: Australian Bureau of Meteorology 

December 18-án az átlagos napi maximum-hőmérséklet 41,9 
fok volt, két fokkal magasabb a korábbi rekordnál. A hőhullám 
azóta is tart, de az egész 2019-es év rekordot döntött ebben 
a tekintetben is: az éves átlaghőmérséklet másfél fokkal volt 
magasabb, mint a sokéves átlag. Soha korábban nem mértek 
Ausztráliában ekkora hőmérsékleti anomáliát. 

 

Az éves átlaghőmérséklet eltérése a sokéves átlagtól Ausztrá-
liában. 

Fotó: Australia Bureau of Meteorology 

A rendkívüli szárazság tehát rendkívüli hőhullámmal járt 
együtt, ebben az értelemben semmi meglepő nincs a tüzek 
eszkalálódásában. De mi okozza ezt a nagy pusztítással járó 
időjárást? Kimondható, hogy ezt a klímaváltozás okozza, vagy 

https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jan/02/2019-australia-hottest-year-record-temperature-15c-above-average-temperature
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ez, bármilyen ijesztő is a helyzet, még belefér a természetes 
változékonyságba? 

Antarktiszi szelek 

A tüzekben leginkább érintett Délkelet-Ausztráliában az éves 
csapadékmennyiség általában is elég változó, egy-egy száraz 
év simán beleférne a mintába. Most azonban lényegében már 
2017 óta tart az aszály, ez a harmadik száraz tél egymás után, 
ilyesmire pedig a meteorológiai mérések kezdete óta nem 
volt példa. A szárazság már a tüzek előtt is nagy pusztítást 
okozott a vegetációban, még nedves esőerdők is kiszáradtak, 
ez az egyik oka, hogy könnyen terjednek az erdőtüzek. 

A helyzetet tovább rontják az erős nyugati szelek, melyek 
nem csak a tűz továbbterjedését segítik elő, ezek szállítják a 
forró, száraz levegőt is Ausztrália belsejéből a keleti partokra. 
A mögöttes ok az Antarktisz körüli Déli-óceán felől érkező ala-
csony légnyomású rendszerek ütközése a part menti magas 
nyomású légtömegekkel. 

DE HA A TÁGABB IDŐJÁRÁSI RENDSZEREKET NÉZZÜK, KÉT, 
EBBEN AZ ÉVBEN KÜLÖNÖSEN ERŐS JELENSÉG LÁTSZIK AZ 
AUSZTRÁL KATASZTRÓFA HÁTTERÉBEN. 

Az egyik az antarktiszi oszcilláció. Lényegében légnyomás-in-
gadozásról van szó, ami régóta megfigyelt, természetes jelen-
ség, a kilengések azonban az elmúlt években sokkal nagyobbá 
váltak. Az oszcilláció idén különösen erős (egyes klímakutatók 
szerint ezer éve nem tapasztalt mértékű) pozitív fázisában az 
erős nyugati szelek sávja dél felé, az Antarktisz irányába toló-
dik el. Ennek hatására a szokásos téli csapadék nagy része az 

ausztrál kontinens helyett az attól délre lévő óceánokat ön-
tözi. 

A farkas, a fiú és a tenger 

A másik, idén különös erővel megfigyelhető globális éghajlati 
rendszersajátosság az indiai-óceáni dipólus (IOD). 

 

Az indiai-óceáni dipólus pozitív fázisának hatásai: melegebb 
tengervíz, nagyobb párolgás és esők Kelet-Afrika közelében, 
hűvösebb óceán Indonézia közelében, szárazság Ausztráliá-
ban. 

Fotó: Australia Bureau of Meteorology 

Ez a Csendes-óceán sokkal ismertebb El Niño jelenségéhez ha-
sonlít: azokban az években, amikor megfigyelhető, a keleti 
szelek a melegebb vizeket az Indiai-óceán Afrikához közeli, 
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nyugati oldalára viszik, emiatt az óceán nyugati része a szoká-
sosnál jóval melegebb, a keleti, Indonéziához és Ausztráliához 
közeli részek pedig hűvösebbek. Ennek hasonló a hatása, mint 
az erős pozitív antarktiszi oszcillációnak: még kevesebb csa-
padék Ausztráliában. Pontosan ez történik most, amikor az 
IOD rekorderősségű, 60-80 éve nem volt ilyen mértékű. 

 

Az indiai-óceáni dipólus 2019 közepére sokkal erőteljesebb 
lett a megszokotthoz képest. 

Fotó: Australia Bureau of Meteorology 

A szárazságot okozó IOD egy természetes óceáni ciklus, ezért 
óvatosabbnak kellene lenni, amikor a mostani erdőtüzeket 
a klímaváltozásnak tulajdonítják – figyelmeztet Michael Vent-
rice klímakutató. Bár, mint hangsúlyozza, ő sem kételkedik az 
ember okozta klímaváltozás tényében általában, a 

szárazságnak megvan a maga természetes éves, évtizedes és 
sok évtizedes variabilitása, a mostani évtizedek súlyos száraz-
sága nem egyedi az elmúlt három évezredben. „Ha mindenért 
a klímaváltozást okoljuk, könnyen úgy járhatunk, mint a far-
kast kiáltó fiú klasszikus történetében” – írja Twitter-posztjá-
ban. 

Durvuló szélsőségek 

A hurrikánoktól a sarkvidéki anomáliák magyarázatáig újra és 
újra felmerül, hogy azok az adott időjárási szélsőségek már a 
klímaváltozás jelei-e. A rutinválasz szerint konkrét, egy-egy év 
időjárását jellemző extremitások nem írhatók bizonyosan a 
klímaváltozás számlájára, ehhez az éghajlati rendszerek túl 
komplexek, a változásokat legalább 30 éves távlatban érde-
mes nézni. 

Ezek Ausztráliában egyébként azt mutatják, hogy összességé-
ben több a csapadékos év, mint a 20. század első felében, az 
aszályos évek azonban még szárazabbak, mint korábban vol-
tak. Ez pontosan megfelel annak, amiben a klímakutatók 
többsége megegyezik: 

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS KÖVETKEZTÉBEN GYAKO-
RIBBÁ ÉS INTENZÍVEBBÉ, POTENCIÁLISAN PUSZTÍTÓBBÁ 
VÁLNAK AZ IDŐJÁRÁSI SZÉLSŐSÉGEK. 

Arra is vannak erősnek számító elméletek, hogy az említett 
nagy természetes ciklusok is az antropogén klímaváltozás mi-
att váltak az elmúlt években szélsőségesebbé. Eszerint az in-
diai-óceáni dipólus és az antarktiszi oszcilláció egyaránt az 

https://twitter.com/MJVentrice/status/1212758744947462146
https://twitter.com/MJVentrice/status/1212758744947462146
https://blogs.scientificamerican.com/observations/australias-angry-summer-this-is-what-climate-change-looks-like/
https://blogs.scientificamerican.com/observations/australias-angry-summer-this-is-what-climate-change-looks-like/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fnature13327.epdf
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fnature13327.epdf
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fvoyager.blog.hu%2F2019%2F07%2F13%2Fa_deli-ocean_jege_avagy_gondolatok_a_valtozas_valtozasarol
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ember okozta hatások miatt erősödött fel, vagyis itt is meg-
kérdőjelezhető a természetes folyamatokra való hivatkozás. 

 

Műholdképen az ausztráliai tűz 2019. december 31-én
 Fotó: Handout / Reuters 

Planetáris dominóhatás 

„A tudományos bizonyítékok egyértelműen mutatják a kap-
csolatot az ember okozta klímaváltozás és az extrém időjárási 
jellemzők között, nemcsak Ausztráliában, hanem az egész vi-
lágon” – írja friss cikkében Jöelle Gergis, vezető ausztrál klí-
makutató. 

Az idei nyár történéseit látva azon töprengek, hogy vajon a 
Föld rendszere átlépett-e egy fordulóponton, a planetáris 
rendszer stabilitása visszafordíthatatlanul megváltozott-
e. Lehet, hogy olyan sok hő gyűlt fel a rendszerben, hogy 

már előidéztük a dominóhatást, ami hirtelen változások zu-
hatagát indítja meg 

– fogalmaz az IPCC vezető szerzője. 

Ausztráliában, ahol az előrejelzések alapján a felmelegedés 
(Magyarországhoz hasonlóan) gyorsabb lesz a világátlagnál, 
az Ausztrál Állami Egyetem vezető klimatológusa sze-
rint négyszer akkora valószínűséggel lesznek a jövőben veszé-
lyes erdőtüzek, mint idáig voltak. Az állami meteorológiai in-
tézet 2018-as klímajelentése szintén a szélsőséges hőhullá-
mok és száraz időszakok gyakoribbá válására figyelmeztetett, 
áprilisban pedig a tűzoltók 23 korábbi vezetője figyelmeztette 
az ausztrál kormányt „a katasztrofálisan szélsőséges időjárás” 
veszélyére; az emiatt javasolt találkozót azonban a kor-
mány elhárította. 

Az ausztrál Klímatanács állásfoglalása is az, hogy az erdőtüzek 
egyértelműen összefüggenek az ember okozta klímaváltozás-
sal, a fosszilis iparral és a szénbányászattal. Ennek a szerve-
zetnek az elődje még kormányzati szakértői testületként mű-
ködött, a most regnáló jobboldali kormány azonban takaré-
kossági okokra hivatkozva feloszlatta őket, a bizottság azóta 
civil szervezetként működik. Ez azonban már az erdőtüzek mi-
att még inkább fellángoló politikai csaták, az Ausztráliában 
különösen éles „climate war” szférájába tartozik. 

(Borítókép: Tűz Ausztráliában 2019. december 19-én. 
Fotó: David Gray / Getty Images) 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/03/we-are-seeing-the-very-worst-of-our-scientific-predictions-come-to-pass-in-these-bushfires
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2Freport%2Far4%2Fwg2%2F
https://www.smh.com.au/politics/federal/experts-warn-extreme-bushfire-weather-risk-growing-20191231-p53nw1.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/experts-warn-extreme-bushfire-weather-risk-growing-20191231-p53nw1.html
https://www.bbc.com/news/world-australia-50341210
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.climatecouncil.org.au%2Fnot-normal-climate-change-bushfire-web%2F%3Ffbclid%3DIwAR0qOwJvnSVSuhaRCkAhG5FbLLUn-UqoJ-yaqliPedvN_nURodp6BepDvG4
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Veszélyes mértékűvé vált a természeti erő-
források éves felhasználása 
MTI 2020.01.22.  

Csökkent a világ által újrahasznosított nyersanyagok aránya 
- állapították meg kutatók, akik globális katasztrófára figyel-
meztettek, mivel a természeti erőforrások éves felhaszná-
lása először érte el a 100 milliárd tonnát. 

A 100 milliárd tonna nyersanyagnak - köztük ásványok, fé-
mek, fosszilis üzemanyagok és biomassza - csupán 8,6 száza-
lékát hasznosították új 2017-ben az amszterdami székhelyű 
Körkörös Gazdaság nevű vállalat legújabb adatai szerint. 

Két évvel korábban ez az arány 9,1 százalék volt, amikor a glo-
bális nyersanyag-felhasználás 93 milliárd tonnára rúgott - 
mondta Harald Friedl, a cég elnök-vezérigazgatója a Thomson 
Reuters Foundationnek. 

"A történelemben először évi több mint százmillió tonna 
nyersanyagot használ a világgazdaság. A körkörösséget te-
kintve rosszból rosszabb felé tartunk. Ez drámai hír az év ele-
jén, és egyetlen dolgot mutat, cselekedni kell" - tette hozzá. 

A hulladék és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése és 
a klímaváltozás feltartóztatása érdekében a gazdaságoknak 
körkörössé kell válniuk a termékek újrahasznosításával, újra-
feldolgozásával környezetvédő csoportok szerint. 

 

Külszíni lignitbánya Németországban FORRÁS: 
AFP/INA FASSBENDER 

1970 óta a nyersanyag-felhasználás a világon megháromszo-
rozódott, és az ENSZ becslései szerint 2050-ig a jelenlegihez 
képest megkettőződik, ha nem tesznek ellene semmit. 

Friedl elmondta, hogy a világ főként a szűz nyersanyagok ki-
termelésére támaszkodik, nem pedig a létező források jobb 
kihasználására. 

A kormányoknak kell a gazdaságokban végbemenő változá-
sok élére állniuk körkörös stratégiák kidolgozásával, együtt-
működve a vállalatokkal, zöld szervezetekkel és akadémiku-
sokkal nemzeti tervet kell alkotniuk - magyarázta. 

Eddig 13 európai ország készített ilyen tervet és 2019-ben Ko-
lumbia volt az első latin-amerikai ország, amely hasonló poli-
tikát hirdetett. 
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A körkörös gazdaság termelési és fogyasztási modellje arra 
épül, hogy egyszeri fogyasztás helyett a termékek élettarta-
mát a lehető legjobban meghosszabbítsák, az alapanyagokat 
újrahasznosítsák. 

Hiába a Szahara, súlyos válság fenyeget, ha 
elfogy a homok 
SZOMOR ANIKÓ 2020.01.27. origo.hu 

Sokan azt hiszik, hogy kiapadhatatlan forrás, pedig nem az: 
már most is súlyos a homokválság. A homok intenzív kiter-
melése szennyezést, áradást, alacsonyabb víztározókat és az 
aszály súlyosbodását eredményezi. Az építőipar és sok más 
iparág alapvető anyaga a homok, ezért világszerte bányász-
szák. A túlzott kitermelés nagyon súlyos problémát jelent, 
ami eddig még a tudósok figyelmét is elkerülte. 

Lassan tetőzik a globális homokválság 

A homok egyre jobban kifogyóban van a Földön, ezért a ho-
mok iránti folyamatosan növekvő igényt kezelni kell. A 
2019. május 7-én Genfben összeült ENSZ Környezetvédelmi 
Programja szerint a globális homok- és sóderigény évente 
40-50 milliárd tonnát tesz ki, ami kétszer annyi, mint ami 
évente a természetben képződik. A jelentés rámutat, hogy  a 
homok és a sóder a víz után a második legnagyobb kiter-
melt, illetve legnagyobb mennyiségben forgalmazott for-
rás.  

Eddig nem igazán foglalkoztak a problémával, bár a homok-
válság egyre nagyobb figyelmet kap a médiában.  

 

Homok- és kőfeldolgozó létesítmény Lengyelországban
 FORRÁS: HTTPS://WWW.LIVESCI-
ENCE.COM/60349-WORLD-RUNNING-OUT-OF-SAND.HTML 

A homokot az eróziós folyamatok hozták létre, hosszú évez-
redek alatt. A homok komoly ökológiai hatást gyakorol a 
környezetre, a folyókra, deltákra, a parti és a tengeri öko-
szisztémákra. 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 2. szám 

27. oldal 

 

Szinte nincs olyan iparág, ahol ne használnák fel a homokot
 FORRÁS: AFP/TOSHIFUMI KITAMURA 

A partvidékek eróziója földvesztéshez vezet, ezáltal csökken 
a vízfelület és csökken az üledékszállítás intenzitása is.  

A kolosszális mennyiségű homok és sóder kitermelése és fel-
használása, illetve az ettől való növekvő függés, valamint 
ennek a környezetre gyakorolt szignifikáns hatása többnyire 
ismeretlen a politikai döntéshozók és a nagyközönség szá-
mára is. 

27 méter magas falat építhetnénk az Egyenlítőn 

Mértékadó becslések szerint a világon az összes betongyár-
táshoz felhasznált aggregátum (az aggregátum ipari kifeje-
zés: homok és sóder együttese) 2012-ben 25,9 - 29,6 milliárd 
tonnára rúgott.  

Ez a hatalmas mennyiség - a szemléltetés kedvéért -  ele-
gendő lenne ahhoz, hogy az Egyenlítő vonalán 27 méter ma-
gas és ugyanilyen széles falat építsünk. 

 

Boracay fehér homokos partja a Fülöp-szigeteken FOR-
RÁS: MAGALHÃES/WIKIPEDIA 

Ehhez még hozzájön a mesterséges gátak, szigetek létreho-
zásához, a partvonalak fejlesztéséhez, az utak töltéséhez fel-
használt plusz 180 millió tonna körüli homok.  
A homok gátlástalan kitermelésének szörnyű hatása van a 
környezetre,  

így például a tengerparti erózió miatt a turizmusra és a parti 
öv különleges ökoszisztémáira, de az erózió megnöveli a vi-
harhullámok romboló hatását is. 
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A Pálma-sziget (Palm Jumeirah) Dubaiban. A luxus-sziget 
megépítéséhez 90 millió m3 homokot szedtek ki a Perzsa-
öböl aljzatából FORRÁS: HTTPS://WWW.OTPTRA-
VEL.HU/DUBAI-UTAZAS-DUBAI-NYARALAS-LATNIVALOK-
PALM-JUMEIRAH-PALMA-SZIGET 

Az ENSZ e problémák miatt felszólította az érintett országo-
kat, hogy mérsékeljék a homok kitermelését. Statisztikai 
adatok szerint a homokbányászat intenzitása évente átlago-
san 5,2 %-kal növekszik.  

Becslések szerint az urbanizáció és infrastruktúra fejlődésé-
vel a homok kivonásának növekedési rátája  5,5% éves át-
lagra fog ugrani a közeljövőben. A fenntarthatatlanná váló 
kitermelésnek nemcsak káros környezeti, hanem közvetett 
módon messzire nyúló negatív szociális hatásai is lehetnek. 

Homokra épül a mai modern társadalom 

Tulajdonképpen a mai idők városai "homokra épülnek", hi-
szen ez az elsődleges nyersanyaga a betongyártásnak. De 

kvarctartalma miatt szintén a homok alkotja az üveg, így pél-
dául a szélvédő, vagy az okostelefon képernyőjének az alap-
anyagát is. 

 

Az okostelefonok chipjeinek gyártásához is kvarchomokot 
használnak FORRÁS: XINHUA/XINHUA NEWS 
AGENCY/LIU CHAN 

Olvasztott kvarchomokból készül a szilikon alapanyagú chip 
a telefonba és a számítógépbe, valamint minden háztartási 
elektromos felszerelésbe is. 

Sok régióban a növekvő kitermelési igények miatt már most 
válságos a homokhelyzet. Például Vietnámban a hazai szük-
séglet felülmúlja az ország teljes tartalékát, és ha ez folyta-
tódik, lehet hogy  2020-ban kifogynak az ország saját ho-
moktartalékai. Ezt a problémát eddig még csak ritkán állítot-
ták a tudományos konferenciák középpontjába, és a kérdés 
nem volt szisztematikusan tanulmányozva. A tudósok nagy 
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erőfeszítéseket tesznek, hogy számszerűsítsék az infrastruk-
túra-rendszerek - úgymint utak és épületek - hatását az élő-
helyekre, de hogy az e műtárgyak létesítéséhez felhasznált 
építési ásványoknak (homok, sóder) kivonása hogyan hat az 
élőhelyekre, többnyire figyelmen kívül hagyják. 

 

Nigériában a lagoszi lagúnában a munkások kézzel ássák ki a 
homokot a tengerfenékről FORRÁS: 
HTTPS://WWW.NATURE.COM/ARTICLES/D41586-019-
02042-4 

A homok tulajdonságai és alkalmazása a szemcsék méreté-
től és alakjától függ. A homokszem mérete 0,05-2 mm között 
mozog. Noha a sivatagokban rengeteg a homok, de a szél 
csiszolta homokszemek apró méretük miatt nem alkalmasak 
az ipari beton alapanyagának.  

A sivatagi homok tehát nem jó építési alapanyagnak,  

mert a szél koptató hatása túlságosan lekerekíti a szemeket, 
amelyek így túl simák és kerekek ahhoz, hogy összetapadva 
stabil betont formáljanak. 

Az építkezésekhez a folyami üledékből származó homok a 
legideálisabb. Homokot ezenfelül még kavicsból és zúzott 
sziklából lehet gyártani, illetve a folyó- és tengerpartokról, 
valamint homok- és kavicsbányákból lehet kitermelni. 

 

A szél simította sivatagi homok, mint ami a Szaharában is 
van, nem alkalmas betonnak FORRÁS: 
HTTPS://WWW.BBC.COM/FUTURE/ARTICLE/20191108-
WHY-THE-WORLD-IS-RUNNING-OUT-OF-SAND 

De nemcsak épületekhez használják a homokot, hanem 
mesterséges termőföldek létesítéséhez is. Kaliforniától 
Hongkongig évente tonnák millióit szívják fel a tengerfenék-
ről, hogy a parti területeken mezőgazdasági művelésre al-
kalmas talajt hozzanak létre ott, ahol ilyen soha sem volt.  
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De a tengerfenékről kikapart mesterséges földtömegek al-
kotják például Dubaj pálmafa alakú szigeteit, és ez csak egy 
példa a sok közül.  

Pusztulnak az emberek élőhelyei is 

A tengeraljzat kotrása súlyosan károsítja a korallzátonyokat 
Kenyában, a Perzsa-öbölben, valamint Floridában is, Kíná-
ban emiatt pedig sok helyen eltűntek a tengerparti vizes élő-
helyek, és megnőtt a vízszennyezés. 

 

Színpompás korallzátony Indonéziában. A parti övben vég-
zett homokkotrás tönkreteszi a korallok életközösségeit
 FORRÁS: © JUERGEN FREUND - WWW.JURGENFRE-
UND.COM/JUERGEN FREUND 

És itt van Szingapúr példája is, amely élen jár a mesterséges 
"földcsinálásban". A zsúfolt városállam az elmúlt 40 évben 
130 km2 mesterséges földdel toldotta meg területét, 

mindezt majdnem teljes egészében más országokból impor-
tált homokkal oldotta meg.  

Ez olyan extrém környezeti károkkal járt, hogy a szomszédos 
Indonézia, Malajzia, Vietnám és Kambodzsa korlátozta a ho-
mokexportot  

Szingapúr számára. 
A tengeri homokkitermelés azért rendkívül környezetkáro-
sító, mert lerombolja a parti élőhelyeket, és elpusztítja a fe-
néklakó organizmusokat is.  

 

Szingapúr sok híres, kiemelkedő tereptárgya mesterséges 
földre épült. Mesterséges földekkel oldják meg a növekedő 
populációt, ahelyett, hogy a túlnépesedés ellen tennének
 FORRÁS: HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/BUSI-
NESS-40590695 

Óriási mennyiséget bányásznak a föld regenerálásához, a 
palagázkivonáshoz és a tengerpart visszatáplálásához is. Nö-
vekvő igény támadt a homokra a mostanában történt 
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áradások miatt Houstonban, Indiában, Nepálban és Bangla-
desben. 

Kozmetikázott statisztikák és bányászati monopóliumok 

2010-ben a nemzetek csak építkezésre hozzávetőleg 11 mil-
liárd tonna homokot bányásztak, a legnagyobb arányban az 
ázsiai-csendes-óceáni régióban, amit Európa követett. 

Az Egyesült Államok építkezési homok és sóder termelésé-
nek becsült értéke 8,9 milliárd USA dollár volt 2016-ban, és 
a termelés az utóbbi 5 évben 24%-kal növekedett. 

 

A varaderoi tengerparton hatalmas mennyiségű homokkal 
pótolják a talajerózió miatt pusztuló partot FOR-
RÁS: HTTPS://HAVANA-LIVE.COM/VARADERO-GETS-ITS-
BIGGEST-SAND-REPLENISHMENT/ 

A környezetvédelmi szervezetek szerint sok országban el-
hallgatják, hogy valójában mennyi homokot termelnek ki. A 
hivatalos statisztikák nagyban aluljelentik a homokbányá-
szattal kapcsolatos valós adatokat, mert  

tipikusan nem tartalmazzák a nem építési célokra felhasz-
nált homok mennyiségét.  

Hongkong kormányzata válaszul a homokért folyó harcra ál-
lami monopóliumot hozott létre a homok bányászatra és -
kereskedelemre a 20. század második felében. 

Sok helyen homokmaffiák tartják kézben a bányászatot 

Számos helyen bűnözői csoportok tartják kézben a homok-
bányászatot és -kereskedelmet. Latin-Amerikában és Afriká-
ban gyermekeket kényszerítenek rabszolgamunkára a ho-
mokbányákban, és lefizetik a korrupt rendőröket, valamint 
kormányhivatalnokokat,  

hogy hunyjanak szemet az üzelmeiken, aki pedig az útjukba 
áll, bántalmazzák, vagy meg is ölik.  

Ez történt José Luis Álvarez Flores környezetvédelmi aktivis-
tával a dél-mexikói államban, Chiapasban tavaly júniusban, 
aki a helyi folyómederben folytatott illegális homokbányá-
szat ellen kampányolt, és ami miatt a bűnözők agyonlőtték.  
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Homokbányászat az indiai Sita folyó partján közel a Mabu-
kala-hídhoz Brahamvarban FORRÁS: 
HTTPS://WWW.SMITHSONIANMAG.COM/SMART-
NEWS/DEMAND-SAND-SO-HIGH-THERE-ARE-ILLEGAL-
SAND-MINING-OPERATIONS-180955669/ 

Két hónappal később az indiai Rajastanban rálőttek az ille-
gálisan bányászott homokot szállító traktorkonvojt megállí-
tani próbáló rendőrökre. A fegyveres összetűzésben két bá-
nyász meghalt, két rendőr pedig kórházba került. Dél-Afriká-
ban a közelmúltban egy bányászra hétszer rálőttek egy má-
sik bányászcsoporttal való vita során. És ez csak a legutóbb 
történt néhány eset. 

 

Az építőipart ellátó homokmaffiák kifosztják maguk között 
Marokkó tengerpartjait FORRÁS: 
HTTPS://PHYS.ORG/NEWS/2019-06-SAND-MAFIAS-THREA-
TEN-MOROCCO-COASTLINE.HTML 

A homok miatti erőszak életeket oltott ki Kenyában, Gambi-
ában és Indonéziában is az utóbbi években. Indiában a ho-
mokmaffia emberek tucatjait ölte meg. Az áldozatok közt 
volt egy tanár és egy aktivista, akiket halálra vagdaltak, va-
lamint egy újságíró is, akit - mivel nyomozott utánuk - eleve-
nen elégettek a bűnözők, és legalább 3 rendőrt elgázoltak. 
Egyedül csak az indiai homokmaffia több mint 80 ezer em-
bert foglalkoztat, a munkásokkal pedig rabszolgaként bán-
nak. 

Ázsiában már luxuscikknek számít a homok 

Ázsiában a megapoliszok építésére - mint amilyen például 
Sanghaj vagy Peking - annyi homokot használtak fel az 
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utóbbi években, mint amennyit az Egyesült Államok az egész 
20. század során. 

 

Palagázt kitermelő fúrótorony Pennsylvaniában FOR-
RÁS: AFP/MLADEN ANTONOV 

Számos állatfajra van káros hatással a bányászat, így többek 
között a halakra, a delfinekre, a rákfélékre, vagy a krokodi-
lokra és teknősökre. Az dél-ázsiai folyórendszerekben élő 
kritikusan veszélyeztetett krokodilt, a gangeszi gaviált 
(Gavialis gangeticus) fokozottan fenyegeti a homokbányá-
szat, mert tönkreteszi, erodálja a homokpartokat, ahol le-
rakja a tojásait. 

 

A mangroveerdők nagyjából 18 millió ember számára jelen-
tenek védelmet a part menti áradásokkal szemben, ám az 
építkezések és a homokbányászat miatt kivágják ezeket
 FORRÁS: HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/SCI-
ENCE-ENVIRONMENT-49635546 

A homokbányászat kipusztítja a trópusi partok mangroveer-
dőit, ami felgyorsítja a part erózióját, és a tenger előretöré-
sét. A duzzasztás valamint a homok kivonása miatt keve-
sebb üledéket szállítanak a folyók sok tengerparti terület-
hez, ezért kevesebb a lerakódó üledék a folyódeltákban, és 
ez szintén felgyorsítja a tengerparti eróziót. 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 2. szám 

34. oldal 

 

A homokbányászat egyik áldozata a gangeszi gaviál (Gavialis 
gangeticus). Veszélyeztetett faj az élőhelyvesztés, a gátépí-
tés és a vadászat miatt FORRÁS: 
HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/SCIENCE-ENVIRONMENT-
50464471 

A homokbányászat miatt lassan eltűnik a híres Mekong-
delta 

A folyóból kitermelt homok is hozzájárul ahhoz, hogy a viet-
nami Mekong-delta lassan eltűnőben van. Ez a terület 20 
millió ember otthona, és a fél ország élelmiszerforrása. A klí-
maváltozás okozta tengerszint-emelkedés a másik oka an-
nak, hogy naponta másfél futballpálya nagyságú Mekong-
delta terület tűnik el.  

A delta évszázadokon át a folyó által a Közép-Ázsia hegyei-
ből szállított üledékkel töltődött fel, de az utóbbi években a 
Mekong mentén fekvő minden egyes ország óriási mennyi-
ségű homokot bányász ki a folyóból. Francia kutatók 2013-
as tanulmánya szerint csak 2011-ben 50 millió tonna 

homoktól fosztották meg a dél-kelet ázsiai folyót. Ráadásul 
az utóbbi években 5 nagy gátat építettek a Mekongon, 12 
pedig Kínában, Laoszban és Kambodzsában épül, amelyek 
tovább fogják csökkenteni az üledék áramlását a deltához.  

 

A Mekong Delta termeli Vietnám gabonájának több, mint a 
felét, aminek 90 %- át exportálják. FORRÁS: 
HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/SCIENCE-ENVIRONMENT-
34407061 

Az emberek lakókörnyezetét is tönkreteszi a bányászat. A 
partmenti magroveerdők és lápok védik a tengerparti közös-
ségeket az áradásoktól. A bányászat okozta erózió miatt 
ezek a partvidékek sérülékenyebbek az áradásokra és a vi-
harhullámokra. A Water Integrity Network friss jelentése 
azt találta, hogy a homokbányászat súlyosbította a 2004-es 
indiai-óceáni cunami hatásait Srí Lankán. A homokbányá-
szat egészségügyi hatásainak leírása még nem feltárt, ehhez 
még további tanulmányok szükségesek. A bányászat miatt 
állóvizes medencéket hoznak létre, amik a maláriahordozó 
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moszkitók tenyészhelyszínévé válnak. Könnyen lehetséges, 
hogy e medencék fontos szerepet játszanak a megjelenő be-
tegségek terjedésében, úgymint a burulifekély bakteriális 
bőrfertőzés terjedésében Nyugat-Afrikában. 

A homokot helyettesítő fenntartható megoldásokon dolgoz-
nak a tudósok 

A nyugati országokban a folyami homokbányászatot na-
gyobb részt meg akarják szüntetni, de arra rávenni a világ 
többi részét, hogy kövessék ezt a példát, nagyon nehéz lesz. 
Mette Bendixen, a Colorado Egyetem geográfusa egyike 
azoknak, akik felszólítják az ENSZ-t és a Kereskedelmi Világ-
szervezetet (WTO), hogy tegyenek többet, és limitálják a ho-
mokbányászatot a kitermelés okozta károk csökkentése ér-
dekében. 

 

Kotrógép pumpálja a vizet és a homokot Ausztrália Gold 
Coast városának Mermaid Beach tengerpartjának visszatáp-
lálására FORRÁS: HTTPS://THECONVERSATION.COM/THE-
WORLD-IS-FACING-A-GLOBAL-SAND-CRISIS-83557 

Monitoring programra és jóval hatékonyabb irányításra van 
szükség, mert jelenleg egyáltalán nem kezelik a problémát- 
mondja a geográfus. Jelenleg senki sem tudja pontosan, 
hogy mennyi homokot termelnek ki, csak azt tudjuk, hogy 
minél több az ember, annál több homokra van szükség.  

Számos tudós dolgozik azon, hogy a betonban lévő homokot 
más anyagokkal váltsa fel, például a széntüzelésű erőművek 
pernyéjével, aprított műanyaggal, összetört olajpálma hé-
jakkal, és rizspelyvájával. Mások pedig olyan beton fejlesz-
tésén dolgoznak, ami kevesebb homokot kíván, illetve haté-
konyabb módokat keresnek, a ledarált beton újrahasznosí-
tására is.  

Ennyi sáskától még a legbátrabbakat is ki-
rázza a hideg 
ORIGO 2020.01.25.  

A szélsőséges időjárási ingadozások miatt hatalmas sáska raj 
érkezett Kelet-Afrikába, amely katasztrofális következmé-
nyekkel járhat. Ezek a rovarok milliós rajokban repülnek, és 
mindent elpusztítanak, ami a nyomukba kerül. A vándorsás-
kák eddig több tízezer hektárnyi növényzetet legeltek le Szo-
máliában és Kenyában. 
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A nagyobb mértékű invázió évtizedek óta 

Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb egyiptomi vándorsáska 
pusztítása érte el Kelet-Afrikát, ám a rovarok tovább halad-
hatnak Uganda, Dél-Szudán és Etiópia felé. Az invázió pél-
dátlan fenyegetést jelent az egész régió élelmezésbiztonsá-
gára nézve és megállíthatatlannak látszik. 

 

Sivatagi sáskákat próbál elűzni egy férfi birtokáról a kenyai 
fővárostól 200 kilométerre keletre fekvő Enziuban 2020. ja-
nuár 24-én FORRÁS: MTI/EPA/KUROKAVA DAI 

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a térségben több mint 
19 millió ember szenved a bizonytalan élelmiszerellátás mi-
att. 

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 
szerint jelenleg egy négyzetkilométerre minimum 40 millió 
sáska jut, ám a valós mennyiségük elérheti ennek akár a 

dupláját is. Egy sáskarajt átlagosan 50-100 milliárd rovar al-
kot, össztömegük elérheti a megdöbbentő 200 ezer tonnát 
is. 

 

A sivatagi sáska az egyik legpusztítóbb, mivel gyorsan képes 
szaporodni FORRÁS: MTI/EPA/KUROKAVA DAI 

Ez a sivatagi sáska jelenlegi inváziója jelentősen nagyobb 
mértékű és méretű, mint amit Kenyában és Kelet-Afrikában 
korábban tapasztaltunk– mondta Dr. Stephen Njoka, a Siva-
tagi Sáskakezelő Szervezet (Desert Locust Control Organiza-
tion) főigazgatója a CNN online portálnak. – Feltételezhe-
tően a tavalyi év szabálytalan időjárási és éghajlati viszo-
nyai, beleértve az október és december közötti heves esőzé-
seket, járultak hozzá a sáskák elterjedéséhez a régióban. 

A szomszédos országokat is letarolhatják 
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Kenyában ez a legpusztítóbb invázió az elmúlt évtizedekből. 
A vándorsáskák már több tízezer hektárnyi növényzetet le-
geltek le Szomáliában és Kenyában, ahol megsemmisítették 
a táplálékforrások és legelők nagy részét. A kár mértékét 
egyelőre még nem lehet pontosan megbecsülni, mivel a 
pusztítás napról-napra továbbterjed. 

 

A hatalmas sáskarajok hetek óta pusztítják a növényzetet 
Kenya északi és keleti térségében, miután a szomszédos Szo-
máliában mintegy 70 ezer hektárnyi területet legeltek le   
FORRÁS: MTI/EPA/KUROKAVA DAI 

Az invázió legrosszabb esetben egyfajta "pestisé" is válhat, 
hacsak nem sikerül gyorsan és hathatósan visszaszorítani a 
rovarokat– mondta Njoka. – A megelőző intézkedések hiá-
nya, valamint a vándorsáskák nagy mobilitása és reproduk-
tív potenciálja miatt magas a kockázata annak, hogy a a 

sáskák a Kenyával szomszédos országokat is hamarosan le-
tarolják. 

 

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének 
(FAO) szerint a mostani az elmúlt 25 év legsúlyosabb sáska-
járása FORRÁS: MTI/EPA/KUROKAVA DAI 

A rovarok még 2019 decemberében kezdték meg pusztítá-
sukat Kenya északi részén, majd megindultak az ország dél-
nyugati része felé. 

A FAO becslései szerint a vándorsáskák inváziója júniusig 
folytatódhat. 

A szervezet emiatt egy hat hónapos vészhelyzeti cselekvési 
tervet készített, amelyben igyekeznek felkészülni minden 
eshetőségre. A jelenleg Párizs méretű raj akár annyi élelmet 
is elpusztíthat, mint amennyi Franciaország lakosságának a 
fele. 
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Nem is gondolná, mennyire visszaüthet, ha 
spórol otthon a vízzel 
Bedő Iván 2020. január. 07 hvg.hu 

A személyes vízfogyasztás csökkentése szó szerint komoly 
fennakadásokat okozhat a csatornarendszerben. A spóro-
lásnak hátrányai is vannak, sőt még az sem biztos, hogy 
pénzben mérve kifizetődik. Azért persze tudunk fenntartha-
tóan is spórolni. 

Félre lehet tenni a vécékefét és rengeteg vizet is meg lehet 
spórolni, annyira simán lecsusszan minden a kagylóból. Ezt 
ígéri Tak-Sing Wong amerikai kutató, a szupersíkos vécéfelü-
let feltalálója. 

 

© Kickstarter 

Bocsássuk előre: ez a fajta víztakarékosság életbevágóan fon-
tos lehet sok fejlődő országban (és ez motiválta a kutatást), 
mert ott a vécéöblítés vízigénye most jóval több lenne, mint 

a rendelkezésre álló víz. Ezért nincs sok helyen higiénikus le-
hetőség, ezért halnak meg sokan olyan betegségekben, ame-
lyek egyébként megelőzhetőek lennének. 

De kell-e nekünk itt, Európa közepén lelkiismeretvizsgálatot 
tartanunk minden egyes zuhanyozás vagy vécéöblítés előtt? 
Aligha. Természetesen senkit sem szeretnénk pazarlásra buz-
dítani, de nem árt tudni, hogy mostanában mifelénk a spóro-
lásnak hátrányai is vannak, sőt még az sem biztos, hogy pénz-
ben mérve kifizetődik. (Igaz, a rezsicsökkentéses magyar 
rendszerben ezt nehéz lenne kiszámolni.) 

Ami sok más helyen is gond, az Magyarországon is érvényes. 
A csatornahálózatot (és mint nyomban rátérünk, az ivóvízhá-
lózatot is) a korábbi évtizedekben jóval nagyobb fogyasztásra 
méretezték, mint ami most jelentkezik. Nem nehéz elkép-
zelni, mi történik, ha a lehetségesnél kevesebb víz kerül a 
szennyvíz-hálózatba. Nem öblítődik eléggé a csatorna, és az a 
sokféle anyag, amit a szakmérnökök tapintatosan „szilárd fá-
zis“ néven írnak körül, az bizony – megint szakszóval élve – 
kiülepszik. 

Az eredmény nemcsak büdös, hanem káros is. 

A csatorna beszűkül, netán eltömődik, ami lehet vicces rekord 
is, mint a londoni közművek által szállított bulvárhír tárgya, 
a 130 tonnás „zsírhegy“, de a dolog ennél persze komolyabb. 
A pangó anyagban elszaporodnak a baktériumok, ráadásul 
olyan vegyületek keletkeznek – elsősorban a záptojás szagú 
kénhidrogén –, amelyek tönkreteszik a fémet, a betont. 

https://hvg.hu/tudomany/20191119_vece_oblites_bevonat_kutatas
https://hvg.hu/tudomany/20191119_vece_oblites_bevonat_kutatas
https://hvg.hu/vilag/20170912_soha_nem_latott_meretu_zsirhegy_uszikl_london_alatt
https://hvg.hu/vilag/20170912_soha_nem_latott_meretu_zsirhegy_uszikl_london_alatt
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© Thames Water 

Rendszeres munka tehát, hogy a csatornát az üzemeltetőnek 
át kell öblítenie. Egyszerűen szólva: ami vizet a lakosság meg-
takarít, azt a csatornázási műveknek e célból úgyis bele kell 
öntenie a hálózatba. Valójában a helyzet ennél bonyolultabb. 
Amit a lakosság megspórol, az ivóvíz, viszont az öblítéshez 
mást is lehet használni. Korszerű vízvisszaforgatású csatorna-
tisztító géplánccal hatékonyan lehet csatornatisztítást vé-
gezni – mondják a szakértők, ami egyszerűen szólva azt je-
lenti, hogy a csatornát részben a saját vizével is lehet tiszto-
gatni. Bonyolítja a helyzetet, hogy ahol „egyesített“ a csator-
nahálózat, vagyis egybefolyik a szennyvíz és a csapadék, ott 
az eső nagyot öblít, de sok koszt is behord a csatornába. 

Ott érdemes takarékoskodni, ahol kevés van 

Kérdésünkre a Magyar Víziközmű Szövetség ezt így foglalta 
össze: „Az ivóvíztakarékosságnak tehát vannak másodlagos 
hatásai, kedvezőtlen következményei is. Az ivóvízzel ott cél-
szerű kiemelten takarékoskodni, ahol szűkösen áll rendelke-
zésre, ezért célszerű felvállalni a mellékhatásokat is. Jelenleg 
Magyarország kedvező helyzetben van édesvíz-készletek te-
kintetében, ezáltal a világ szárazabb, vízhiányosabb területein 
bevezetett intézkedésekre egyelőre nálunk nem kell olyan 
nagy figyelmet fordítani.“ 

 

Reflektorok világítják meg a vizet a Fővárosi Vízművek, 80 
ezer köbméter ivóvíz befogadására alkalmas, félig töltött Gru-
ber tározójában a Gellért hegy alatt 

© MTI / Beliczay László 

A hazai csatornahálózat egy része meglehetősen régi: az 
1800-as évek vége óta működik. A korábbi szokások szerint 
ezek jellemzően egyesített rendszerűek, a csapadékot és a 
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szennyvizet együtt vezetik el. Mivel a csapadékvíz elvezetése 
nagyobb szelvényméreteket kíván, mint a szennyvízé, ezek a 
keresztmetszetek gyakran eleve túl nagyok, amikor kevés a 
csapadék. Másfajta túlméretezések jellemezték a szocializ-
mus évtizedeit. Fülöp Roland, a BME Vízi Közmű és Környe-
zetmérnöki Tanszéknek adjunktusa azt mondja, hogy mivel a 
lakosság növekedését és a vízfogyasztás emelkedését is prog-
nosztizálták, fejenként és naponta 150 vagy akár 200 literes 
ivóvíz-felhasználásra méretezték a hálózatokat. A mai valóság 
az, hogy 100–120 liter fogy. Kevésbé tehetős vagy idősebb 
emberek 50–70 literrel is beérik, és az sem kevés, hiszen EU-
szakértők szerint víztakarékos háztartási berendezésekkel 70 
liter elegendő a kényelmes és higiénikus életvitelhez. 

 

© MTI / Czeglédi Zsolt 

Jó tudni, hogy a takarékosság hátrányai nemcsak a csatorna-, 
hanem az ivóvízhálózatban is jelentkezhetnek. Elvben a háló-
zatot úgy tervezik – magyarázza Buzás Kálmán, a tanszék cím-
zetes egyetemi tanára –, hogy a víz naponta cserélődjön 
benne. A tervezettnél alacsonyabb fogyasztás esetén – ami 
különösen a kisebb, esetleg elnéptelenedő településeken jel-
lemző – viszont a víz napokig áll a csövekben, ami kárt nem 
okoz ugyan, de a nedű élvezeti értékét érezhetően csökkenti. 

A vízfogyasztás csökkenésének fő oka – megkockáztathatjuk 
a feltételezést – nem annyira a környezettudatosság növeke-
dése, hanem az, hogy az emberek a közüzemi számláikra gon-
dolnak. Különösen érzékelhető volt ez – idézi fel Fülöp Roland 
–, amikor a rendszerváltás idején az addig inkább jelképes dí-
jak piaci szintre ugrottak. Természetesen szerepet játszik a ta-
karékosabb mosó- és mosogatógépek, vécéöblítési megoldá-
sok elterjedése is. 

A takarékosság azonban könnyen a visszájára fordulhat 

A víz- és a csatornázási művek költségeinek többsége – előb-
bieknél 70, utóbbiaknál 80 százaléka – állandó kiadás, függet-
len a fogyasztástól. Ha a takarékosság miatt csökken a szol-
gáltatók bevétele, akkor több eset lehetséges. Német lapok 
évek óta riogatják a közönséget azzal, hogy amit megspórol-
nak a vízfogyasztáson, azt előbb-utóbb ráfizetik a csatornadíj 
emelésén. 
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© AFP / Boris Horvat 

A túltakarékoskodás megelőzésére ott fel-felvetődik az az öt-
let is, hogy olyan átalánydíjat kérjenek a vízért, amely sem pa-
zarlásra, sem takarékoskodásra nem ösztönöz. A hazai re-
zsicsökkentett viszonyok között az árakkal nehezebb játszani, 
a szolgáltatók tehát kénytelenek a felújításon, karbantartáson 
takarékoskodni. 

Ami viszont kímélné a környezetet, mérsékelné a közművek 
költségeit, és amiben a háziférfi és a háziasszony is tehet egy 
keveset, az az, hogy ne kerüljön olyasmi a lefolyóba, ami ké-
sőbb eltömi a csatornát. Ha valaki a tamponokra gondol, nem 
téved, de nem kevésbé fontos, hogy a konyhai munka után ne 
kerüljön sem darabos hulladék, sem olaj, zsír a lefolyóba. Igaz, 
utóbbi nem könnyű lecke, tekintettel arra, hogy a használt sü-
tőolaj begyűjtése idehaza – mondjuk így – gyerekcipőben jár. 

Aki forró vízzel, sok mosogatószerrel öblíti az olajos edényt, 
az legalább a saját házának csöveit megkíméli, de a zsiradék 
előbb-utóbb úgyis lehűl, és valahol bajt csinál. 

Virtuális fogyasztás, valóságos spórolás 

A víztakarékosság kevésbé kézenfekvő módja abban kere-
sendő, amit rejtett vagy virtuális fogyasztásnak hívnak. Aki 
mandulát rágcsál vagy mandulás krémet ken magára, talán 
nem is sejti, hogy a mandula világtermelésének jelentős része 
a vízben nem éppen gazdag Kaliforniából származik, és nagy-
jából háromszor annyi vizet használnak fel hozzá, mint am-
ennyit Los Angeles lakossága fogyaszt. 

Ha a zuhanyozás közben megtakarított vízzel nem lehet a szá-
razabb déli vidékeken segíteni – a szállítás a technika mai ál-
lása mellett gazdaságosan nem oldható meg –, a virtuális víz-
fogyasztásra odafigyelhet a tudatos polgár. Csak éppen nem 
túl egyszerűen. Vásárlás közben észben kellene tartani, hogy 
például a kenyai felföldön bőséges esők öntözik a kávéültet-
vényeket, viszont az üzbegisztáni gyapottermesztéshez rabló-
gazdálkodást folytatnak a vízzel. 

De a cikkünkben említett lakossági vízfogyasztáshoz képest 
mindenképp érdekesnek mondhatóak az olyan számítások, 
amelyek szerint végső soron (az esőt és a mesterséges öntö-
zést, no meg az ipari feldolgozást is beleszámítva) egy csésze 
kávé 13, tíz deka csoki több mint 1700, egy pamutpóló majd-
nem 2500 liter vizet „fogyaszt“. 

 

https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/
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Rövid hírek, érdekességek 

Kinyílt a világ legnagyobb virágja Indonéziá-
ban 
ORIGO 2020.01.03.  

Kinyílt a világ legnagyobb virágja, egy raflézia (Rafflesia 
tuan-mudae) Szumátra szigetén, indonéz környezetvédők 
szerint az idei virág a legnagyobb, amelyet valaha láttak. 

Kinyílt  bűzvirág Szumátrán 

 

A raflézia (Rafflesia tuan-mudae) 1 hétig virágzik, majd elher-
vad és elrohad. FORRÁS: HTTPS://PHYS.ORG/NEWS/2020-
01-BIGGEST-BLOOM-WORLD-LARGEST-INDONESIA.HTML 

A rafléziának öt vöröses barnás, halvány foltokkal tarkított 
szirma van, amelyek egy hatalmas kelyhet alkotnak. Átmérője 
111 centiméter, azaz négy centiméterrel nagyobb, mint az ed-
digi legnagyobb ilyen virág, amelyre Nyugat-Szumátrán né-
hány éve bukkantak. 

"Ez a legnagyobb raflézia tuan-mudae, amelyet eddig felje-
gyeztünk" - mondta Ade Putra, az Agam környezetvédelmi 
szervezet illetékese.  

A virágzás mintegy egy hétig tart, utána elszárad és elrohad a 
virág - tette hozzá. 

 

A raflézia (Rafflesia tuan-mudae) számos délkelet-ázsiai or-
szágban honos, például a Fülöp-szigeteken. FORRÁS: 
HTTPS://PHYS.ORG/NEWS/2020-01-BIGGEST-BLOOM-
WORLD-LARGEST-INDONESIA.HTML 
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A raflézia Sir Stamford Raffles brit gyarmatosítóról kapta ne-
vét, aki először bukkant a virágra a 19. században Indonéziá-
ban. 

A raflézia honos számos délkelet-ázsiai országban, köztük a 
Fülöp-szigeteken, ahol száz centiméter volt az eddigi legna-
gyobb virág átmérője. 

A raflézia egy parazita, más növényeken, fákon élősködik. 
Mintegy 10 hónap alatt nő meg bimbója. Kinyílt virágja a rot-
hadó húséhoz hasonló szagot áraszt, mivel az erre a szagra 
gyűlő rovarok porozzák be. 

(Forrás: MTI) 

A sejtek oxigén elleni védekezésének új út-
vonalát tárták fel kutatók 
ORIGO2020.01.03. 18:50 

Az Országos Onkológiai Intézet kutatói a sejtekben működő 
új védekező mechanizmust tártak fel, amely hozzájárul a fe-
hérjék védelméhez oxigén által kiváltott maradandó károso-
dással szemben - közölte az pénteken az intézmény az MTI-
vel. 

A kutatás résztvevői eredményeiket a Science Advances című 
tudományos folyóiratban publikálták japán, svéd és amerikai 
tudósokkal együttműködésben. 

A sejtek egészséges működéséhez elengedhetetlen az oxida-
tív és reduktív folyamatok együttműködése, amelyet számta-
lan anti- és pro-oxidáns enzim vezérel. Ezért is fontos a 

védelem az oxidációs károsodásoktól (gyulladás, napfény, su-
gárzás). 

A intézet Molekuláris Toxikológia és Immunológia Osztályá-
nak kutatói a tanulmányban megmutatták, hogy az általuk fel-
tárt mechanizmusnem csak megvédi a sejteket, de vezérli is 
egyes létfontosságú funkcióikat.Leginkább azok a sejtfunk-
ciók érintettek, amelyek rendellenes működést mutatnak oxi-
datív stresszel járó folyamatok, például az öregedés, számos 
szív- és érrendszeri, illetve neurodegeneratív megbetegedés, 
valamint a daganatos megbetegedések során.  

 

FORRÁS: HTTPS://HU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/LABO-
RAT%C3%B3RIUM#/MEDIA/F%C3%A1JL:LABORA-
TORIO_DI_CHIMICA_ROMAGNOSI_PARMA.JPEG 

Az intézet közleménye idézte Nagy Pétert, a kutatás vezető-
jét, aki elmondta, hogy az általuk ismertetett védőhatás 
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hozzájárulhat ezen betegségek káros hatásainak ellensúlyo-
zásához. 

A tanulmány olyan fehérjemódosulatok képződését és vissza-
alakulását írja le, amelyek további kénatomok beépülésével 
járnak a cisztein (Cys) aminosavak, a fehérjék legsérüléke-
nyebb építőegységeinek az oldalláncaiba. A szerzők azt talál-
ták, hogy a fehérjék Cys aminosav komponensei sejtekben és 
szövetekben alapállapotban is nagy arányban tartalmaznak 
egy extra kénatomot és emiatt az érintett fehérjék ideiglene-
sen inaktivált állapotban fordulnak elő. 

 

FORRÁS: HEALTHIER ENVIRONMENT LIVING PROGRAM 

A vizsgálatok alapján ez az inaktív fehérjeállomány a sejtek 
egyfajta "tartalékának" tekinthető, amely megvédi őket az 
oxidatív károsodások ellen. Ugyanis erős oxidatív hatás ese-
tén ezekből a fehérjékből olyan új módosulatok képződnek, 
amelyeka stressz elmúltával enzimatikus utakon visszaalakít-
hatók sértetlen aktív fehérjékké.A felfedezés felhívja a 

figyelmet a betegségek és az egészséges életfunkciók finom-
hangolt oxidatív vonatkozásaira, valamint alátámasztja ko-
rábban nem ismert, jelentős sejten belüli védekező mecha-
nizmusok létezését oxidációs károsodások ellen - olvasható a 
közleményben. 
(Forrás: MTI) 

Az evolúció új módjára bukkanhattak 
VILÁGI MÁTÉ index.hu  2020.01.27.  

A tudomány jelenlegi állása szerint az evolúció és a természe-
tes szelekció a DNS szintjén mennek végbe, ahogy a genetikai 
jellemvonások az öröklődés során jönnek-mennek. Egy ame-
rikai kutatócsoport azonban arra talált bizonyítékot, 
hogy nemcsak a gének, hanem az azokra tapadt metilcsopor-
tok is részt vehetnek az evolúcióban – írja a Live Science.  

A genomot érő külső módosulásokat epigenetikus változá-
soknak hívjuk. A genomon található metilcsoportok átalakít-
ják a DNS felépítését, ahogy ki-be kapcsolnak géneket. Ilyen 
metilcsoportok sok organizmus (például az ember) genomján 
megtalálhatóak, de például a fonálférgek és a bormuslicák az 
évmilliók során elvesztették őket. 

A szerzett tulajdonságok öröklése már nem áltudomány, az az 
epigenetika forradalmasítja az örökléstant, amelytől az orvos-
lásban is sokat várnak. 

Így történt a Cryptococcus neoformans nevű élesztőgombá-
val is , ami még a Kréta-korban, 50-150 millió éve vesztette el 
a metiláció képességét, azaz nem képes metilcsoportok 

https://index.hu/szerzo/vilagi_mate
https://www.livescience.com/yeast-reveals-new-mode-of-evolution.html
https://index.hu/tudomany/2015/11/04/most_akkor_a_gyerekek_genjeibe_atmennek_a_felelmeink_vagy_mi_van/
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létrehozására a gének felületén. A Cellben közzétett tanul-
mány szerint a C. neoformans egy újfajta evolúció segítségé-
vel mégis meg tudta tartani az epigenetikus változásait. 

 

Cryptococcus neoformans 

Fotó: Smith Collection/Gado / Getty Images Hungary 

Gyenge immunrendszerű embereknél ez az élesztőfaj gyak-
ran okoz gombás eredetű meningitiszt (agyhártyagyulladást). 
A gomba a HIV-hez, illetve AIDS-hez köthető halálesetek 20 
százalékáért felelős. A kutatók azért vizsgálták a C. neformans 
genetikai kódját, hogy megtalálják, hogyan tudja az élesztő le-
támadni az emberi sejteket. 

EKÖZBEN AZONBAN A GÉNÁLLOMÁNYON METILCSOPOR-
TOKAT TALÁLTAK. 

Gerinceseknél és növényeknél két enzim felelős az új me-
tilcsoportok létrehozásáért. Az egyik szimmetrikusan meg-
szórja metilcsoportokkal a DNS mindkét szálát. A másik pedig 
a sejtek osztódásánál kap szerepet: a kettős spirál szétválik, 
és két új DNS-szálat hoz létre, és ekkor az enzim átmásolja a 
metilcsoportokat az eredeti szálról az új szálra. 

A kréta kor óta a C. neoformans valamikor elhagyta a gént, 
ami az első enzim létrehozásához szükséges, így elvileg nem 
tudott úgy metilcsoportokat létrehozni. A másik enzim to-
vábbra is másolta a már létező metilcsoportokat, ez azonban 
nem készít mindig tökéletes másolatot, így néha lehagyott 
egyes csoportokat. Ugyan a véletlenszerű génmutációhoz ha-
sonlóan néha megjelentek új metilcsoportok is a géneken, de 
hússzor gyorsabban veszített csoportokat, mint ahogy 
nyert. A metilcsoportok elhagyásának üteme alapján az élesz-
tőgombának 7500 generáció alatt el kellett volna hagynia 
minden metilcsoportot. Ez ennél a fajnál mindössze 130 évet 
kellett volna, hogy igénybe vegyen. 

MINDEZEK ELLENÉRE TÖBB TÍZMILLIÓ ÉVVEL KÉSŐBB IS 
MEGVANNAK A C. NEOFORMANS METILCSOPORTJAI. 

A kutatók szerint a természetes szelekció segített az élesztő-
nek megtartani ezeket a metilcsoportjait. Ugyan gyorsabban 
veszített csoportokat, mint nyert, de a metiláció megnövelte 
a C. neoformans rátermettségét, így le tudott nyomni olyan 
egyedeket, amelyeknek alacsonyabb volt a metilációjuk. Úgy 
tűnik, hogy a metilcsoportok ebben az élesztőben többek kö-
zött a genom védelmére szolgálnak. Elkapják és lefogják a 

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(19)31374-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867419313741%3Fshowall%3Dtrue
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transzpozonokat, azaz olyan géneket, amik ugrálnak a geno-
mon belül, akár végzetes kárt okozva. Így tartja életben a me-
tiláció a Cryptococcus neoformans nevű élesztőt, és ezért 
öröklődik tovább ez az előnyös tulajdonság. 

Több mint 2 milliárd éve történt a legrégebbi 
aszteroida-becsapódás 
ORIGO 2020.01.22.  

Tudósok szerint 2,2 milliárd éve történt a legrégebbi aszte-
roida-becsapódás, amelynek feltehetően egy jelentős éghaj-
latváltozás volt a következménye. 

Az Ausztrália nyugati részén található, mintegy 70 kilométer 
átmérőjű (pontos méretét az azóta bekövetkezett erózió mi-
att nehéz megállapítani) Yarrabubba-krátert eddig is a legré-
gebbinek tartották, de egy kedden közreadott tanulmány a 
pontos korát is meghatározta, eszerint fele olyan idős, mint 
maga a Föld. 

Az ausztráliai Perthben működő Curtin Egyetem kutatói nagy 
pontosságú kormeghatározó módszerrel (nagy felbontású 
pásztázó proton mikroszondával) "megcélozták a becsapódás 
nyomát újrakristályosodás révén megőrző ásványi szemcsé-
ket" - olvasható a Nature Communications című tudományos 
folyóiratban. 

A kutatók megállapították, hogy a Yarrabubba-kráter 2,229 
milliárd éves, azaz a keletkezése egybeesik az úgynevezett 
"hógolyó Föld" állapot végével. 

"Vannak hordalékok meglétén alapuló geológiai bizonyítékok 
arra, hogy 2,4-2,2 milliárd éve léteztek gleccserek a Földön. A 
Dél-Afrikában talált legfiatalabb hordalék kora megegyezik a 
Yarrabubba-kráterével" - magyarázta Timmons Erickson, a 
NASA Johnson Központjának munkatársa, a tanulmány veze-
tőszerzője. 

 

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/MARK GARLICK/SCIENCE 
PHOTO LIBRARY/MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA 

Ha nincs is bizonyíték arra, hogy a becsapódás övezetében 
gleccser volt, "érdekes megjegyezni, hogy a gleccserhordalé-
kok mintegy 400 millió évvel a becsapódás után már kikerül-
tek az ásványok +memóriájából+" - hangsúlyozta Christopher 
Kirkland, egy másik szerző. 

Digitális modellezéssel a kutatók arra a következtetésre jutot-
tak, hogy egy meteorit, amely jeges talajba csapódott, 5 kilo-
méter vastag jégrétegen haladt át, majd hatalmas 
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mennyiségű vízgőzt - akár 500 milliárd tonnányit - bocsátott 
a légkörbe. 

"Feltehetően ez a gőzkilövelés - "amelynek erősebb üvegház-
hatása volt, mint a szén-dioxidnak" - idézett elő egy olyan fel-
melegedést, amely révén a bolygón véget ért a jégkorszak. 

Ez a forgatókönyv meglehetősen szokatlan, a meteorit-becsa-
pódásokat ugyanis többnyire lehűlés kíséri: erre a legismer-
tebb példa a mexikói Yucatán-félszigeten becsapódott aszte-
roida, amelynek következtében feltehetőn kihaltak a dino-
szauruszok mintegy 66 millió éve. A jégkorszakkal kapcsolatos 
modellezéseink egyedülállóak - mondta Timmons Erickson, 
aki elismerte, hogy egyelőre csak elméletről van szó. A tudós 
reményét fejezte ki, hogy más kutatók is tanulmányozni fog-
ják a jégkorszak idején történt becsapódások következmé-
nyeit. 

(MTI/AFP) 

Egy chipen elférő részecskegyorsítót alkot-
tak amerikai tudósok 
ORIGO 2020.01.03.  

A Stanford Egyetem kutatói létrehoztak egy vákuumba zárt 
szilikon chipet, amely képes elektronok gyorsítására infra-
vörös lézer használatával. A kicsiny részecskegyorsítót a jö-
vőben olyan kémiai, biológiai és orvosi célú kísérletekhez 
használhatják, amelyekhez nincs szükség az óriás részecske-
gyorsítók energiájára. 

A Science című tudományos folyóiratban közzétett tanulmá-
nyukban mutatták be új fejlesztésüket az egyetemen lévő 
nemzeti részecskegyorsító laboratórium (SLAC) kutatói. 
"A legnagyobb részecskegyorsítók olyanok, mint az óriás tele-
szkópok. Nagyon kevés létezik a világon, és a kutatóknak el 
kell utazniuk azokra a helyekre, ahol ezek működnek" - 
mondta Jelena Vuckovic, a kutatócsoport vezetője.  

 

Részecskegyorsító egy chipen FORRÁS: 
HTTPS://WWW6.SLAC.STANFORD.EDU/NEWS/2015-11-19-
ACCELERATOR-ON-A-CHIP-GRANT 

"Miniatürizálni akarjuk a részecskegyorsító technológiát oly 
módon, hogy az széles körben hozzáférhető legyen mint ku-
tatási eszköz" - tette hozzá. 

A kutatók azt tervezik, hogy 2020 végére az alig hüvelyknyi 
(2,5 centiméter) chipen a fénysebesség 94 százalékán - vagy 
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egymillió elektronvolton - lesznek képesek elektront gyorsí-
tani. 

A chipre épített részecskegyorsító technológiájaelvezethet új 
radiológiai terápiákhoz a daganatos betegségek kezelésé-
ben.Jelenleg a röntgengépek egy szobát elfoglalnak, és a be-
tegeknek védőpajzsot kell viselniük a járulékos károsodás el-
kerülésére. 

 

Ezeken a mikroszkopikus képeken néhány chipre helyezhető 
részecskegyorsító tervezet látható. Minden esetben a chipet 
megvilágító lézer fény növeli az elektronok energiájt, hogy ke-
resztül menjenek rajta. FORRÁS: 
HTTPS://WWW6.SLAC.STANFORD.EDU/NEWS/2015-11-19-
ACCELERATOR-ON-A-CHIP-GRANT 

"Tanulmányunkban elkezdtük bemutatni, hogy lehetséges le-
het elektron sugárnyalábot közvetlenül a tumorba juttatni 
úgy, hogy az egészséges szöveteket nem károsítjuk" - mondta 
Robert Byer, a tanulmány társszerzője. 

(Forrás: MTI) 

Kiválóan manőverezik a galambdrón 
ORIGO 2020.01.19.  

Az úttörő kutatás a specializált drónok piacát is megrefor-
málhatja. 

A drón kifejezés hallatán a többség lelki szemei előtt egy 
kvadrokopter tűnik fel, azonban léteznek helikopterek helyett 
inkább sugárhatású repülőkre emlékeztető modellek is, a ha-
dászatban ezeket használják felderítési és bombázási célokra. 
A fogyasztói piacra ez a formaterv nem tört be, hiszen túlsá-
gosan drágák lennének az efféle eszközök, plusz az egy hely-
ben lebegni képes kvadrokopterek a legtöbb célra praktiku-
sabbak náluk. 

 

A galambok által inspirált prototípus drón FORRÁS: STAN-
FORD EGYETEM 

A Stanford Egyetem kutatói egy ideje a repülőgépes jellegű 
drónok működésének továbbfejlesztésével foglalkoznak, a 
munkájuk kiindulási pontjaként a galambok szolgáltak. A 
szárnyfelépítésük és a repülési jellegzetességeik tanulmányo-
zása után a kutatók képesek voltak készíteni egy tökéletesen 

https://www.engadget.com/2020/01/17/pigeonbot-drone/


Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 2. szám 

49. oldal 

működőképes, propelleres meghajtású minidrónt, amelynek 
a szárnyain szó szerint madártollak vannak, és a kiváló manő-
verezés érdekében ugyanúgy képes változtatni a szárnyainak 
formáját, mint a galambok. 

A kutatók munkája lehetővé teheti a hadászatban használt 
formatervű drónok terjedését a fogyasztói piacon, továbbá 
úttörő a madarak repülésének megértésében. 

Kiderült, miért nem olvad, hanem gyarapo-
dik néhány ázsiai gleccser 
ORIGO 2020.01.15.  

A gleccserek közelében zajló mezőgazdasági termelés jelen-
tős szerepet játszhat abban, hogy bizonyos dél-ázsiai jégme-
zők stabilak maradtak vagy még gyarapodtak is az elmúlt 25 
évben, miközben a térség döntő részében a jégárak vissza-
húzódnak - derült ki egy új kutatásból. 

A Himalája-Hindukus-Tien-san régióban, amelyet kiterjedt 
gleccserei miatt a Déli- és az Északi-sarkvidék után a bolygó 
"harmadik pólusaként" tartanak számon, az elmúlt 20 évben 
megkétszereződött a gleccserolvadás üteme, kivéve a Kara-
koram- és a Kunlun-hegységek térségében, ahol a jégmezők 
stabilak maradtak vagy még növekedtek is az 1990-es évek 
óta - olvasható a horizon-magazine.eu portálon. 

Néhány szakember az érintett gleccserek felszínén örvénylő 
hideg szeleknek tulajdonította a jelenséget, az Utrechti Egye-
tem hidrológusában, Walter Immerzeelben azonban 

felvetődött a gondolat, hogy a gleccserek alatti síkságon zajló 
földművelésnek lehet köze a dologhoz. A Tarim-medence 
egykor sivatagos régiójából virágzó mezőgazdaság született 
azáltal, hogy a talajvizet használják öntözéshez. 

Immerzeel és csapat modellezte a térség éghajlatát, amiből 
kiderült, hogy a növények által elnyelt talajvíz később kipáro-
log a leveleken keresztül, olyan nedves levegőt eredmé-
nyezve, amely felemelkedés közben blokkolja a napsugarak 
egy részét, majd hó formájában lehullik a gleccserekre. 

 

Gleccser a Karakorum hegységben FORRÁS: TAHAK-
HAN021/CC BY-SA 4.0 

A Himalája-Hindukus-Tien-san régióból eredő olvadt víz biz-
tosítja - legalábbis részben - 800 millió ember ivóvíz-szükség-
letét. A gleccserek raktározzák a vizet a csapadékos időszak-
ban és "engedik ki magukból" a száraz évszakban. 
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A régió gleccsereinek nagyjából egyharmadát akár másfél mé-
tert is elérő kőhordalék borítja, amely pajzsként védi a jeget 
a napsugárzástól, késleltetve az olvadást, ami szükséges a 
rendszer hatékony működéséhez. 

A szakemberek úgy vélték, hogy ezek a gleccserek a globális 
felmelegedéssel szemben is nagyobb védelmet fognak él-
vezni. Nyolc évvel ezelőtt azonban a műholdas adatokból ki-
derült, hogy ezek a "fedett" gleccserek ugyanolyan ütemben 
olvadnak, mint a "fedetlen" társaik. 

Immerzeel és kollégái a helyszínen végzett vizsgálatok során 
kiderítették, hogy a kővel borított gleccsereket tavacskák és 
jégsziklák tarkítják, amelyek mélyre elvezetik a napsugarakat, 
olvadási "forrópontokként" működve. 

A kutatók egyelőre nem tudják, hogy ezek a tavacskák miként 
képződnek, mekkora a jelentőségük és hogy a régió egészé-
ben előfordulnak-e. Ennek kiderítésére a szakemberek most 
három további, egymástól több ezer kilométerre lévő terüle-
ten vizsgálódnak. 

Rekordütemben nő egy üvegházhatású gáz 
légköri koncentrációja 
ORIGO 2020.01.22.  

Rekordütemben nő egy erősen üvegházhatású gáz légköri 
koncentrációja annak ellenére, hogy 2017-es jelentések sze-
rint csaknem teljesen megszűnt a globális kibocsátása - 

derült ki a Bristoli Egyetem kutatóinak vezetésével készült 
új tanulmányból. 

Az elmúlt két évtizedben a kutatók fokozott figyelemmel kí-
sérték a fluorozott szénhidrogének (HFC) egyik legismertebb 
típusának, a HFC-23-nak a légköri koncentrációját. Ennek a 
gáznak nagyon kis mértékű az ipari felhasználása, ugyanakkor 
nagy mennyiségben kerül a levegőbe egy másik, a fejlődő or-
szágokban a hűtőrendszerekhez használt kemikália előállítása 
során - írja az EurekAlert tudományos hírportál. 

A HFC-23 magas légköri koncentrációja miatti aggodalom oka, 
hogy erősen üvegházhatású gázról van szó, amelyből ha egy 
tonnányi a levegőbe kerül, az több mint 12 ezer tonna szén-
dioxid kibocsátásának felel meg. 

Öt évvel ezelőtt a világ akkori két legnagyobb HFC-23 kibocsá-
tójának tartott India és Kína bejelentette, hogy csökkenti 
azoknak a gyáraknak kibocsátást, amelyek ezzel a gázzal dol-
goznak. Két évvel később aztán, 2017-ben mindkét ország ar-
ról számolt be, hogy csaknem teljesen beszüntették a HFC-23 
emissziójukat. 
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A tiltás ellenére jelentős mértékben nő egy üvegházhatású 
gáz mennyisége a levegőben FORRÁS: 
HTTPS://WWW.ORIGO.HU/TUDOMANY/20170226-AZ-
OZON-A-FOLDFELSZINEN-MAR-KIS-KONCENTRACIOBAN-IS-
MERGEZO-A-MAGASLEGKORBEN-VISZONT-FONTOS-VE-
DELMI.HTML 

Az intézkedések nyomán a kutatók arra számítottak, hogy a 
HFC-23 globális kibocsátása csaknem 90 százalékkal csökken 
2015 és 2017 között, aminek nyomán a gáz légköri koncent-
rációjának emelkedése is megtorpant volna. 

A Nature Communications című folyóiratban publikált mos-
tani eredmények szerint azonban a HFC-23 légköri koncentrá-
ciója nemhogy nem csökkent, hanem 2018-ra rekordütemű 
emelkedést mutatott. 

A kutatók szerint rejtély, hogy miért emelkedik a várt csökke-
nés ellenére a gáz globális kibocsátása, amely hatással lehet 
az ózont bontó anyagok kibocsátásának korlátozására létre-
jött Montreali Jegyzőkönyvre is. 2016-ban a nemzetközi 
egyezmény támogatói aláírták az úgynevezett kigali módosí-
tást, amelynek célja - az ózonrétegre káros CFC-k (telített fre-
onok) és HCFC-k (telítetlen freonok) helyett bevezetett - fluo-
rozott szénhidrogének felhasználásának és termelésének 
csökkentése a világon. 

Kieran Stanley, a tanulmány vezető szerzője szerint noha Kí-
nát és Indiát még nem köti a módosítás, a 2017-ben bejelen-
tett kibocsátás-csökkentésük összhangban volt a kiegészítés 
célkitűzéseivel. 

A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy a tanulmány ered-
ményei szerint nagyon valószínű, hogy Kínának nem sikerült 
olyan mértékben csökkentenie a HFC-23-kibocsátását, ahogy 
azt állította. "További mérések hiányában pedig abban sem 
lehetünk biztosak, hogy India képes volt megvalósítani a ká-
rosanyag-kibocsátás visszaszorítására hozott programját" - 
fűzte hozzá a szakember. 

(Forrás: MTI) 

Fel tudnánk robbantani a földet, ha akar-
nánk? 
NYILAS GERGELY index.hu  2020.01.04. 

https://index.hu/szerzo/nyilas_gergely
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Valóban antropocén korban élünk, vagy az ember csak nagy-
képűen mondja, hogy mindenre képes a Földdel? Oké, ne le-
gyünk telhetetlenek: a mindenből vegyük ki a karbonsemle-
gességet, az állatok élőhelyének megőrzését, az egyensúlyba 
hozott vízgazdálkodást, a fenntartható ruhaipart és hasonló-
kat. 

Ha mindent biztosan nem is tud megtenni az ember a Földdel, 
képes-e legalább arra, hogy mindent megsemmisítsen? Ne 
olyan apróságokra gondoljunk, mint az esőerdők kiirtása, az 
óceánban sodródó szemétszigetek, a kihalás szélére taszí-
tott állatfajok, hanem tényleg mindenre. Képes-e az ember – 
ha rendesen összefog a cél érdekében – szó szerint megsem-
misíteni a Földet, hogy egykori pályáján legfeljebb csak apró 
törmelékek keringjenek a Nap körül? (Ahogyan a Halálcsillag-
tól láthattuk.) Nézzük a lehetséges recepteket! 

Végy sok nukit! 

A rengeteg sok petárdával nem sokra megyünk, volt, aki egy-
szerre felrobbantotta a tűzijátékkészletét, abból is csak látvá-
nyos show lett.  

De itt vannak az emberi erőfitogtatás legnagyszerűbb reme-
kei, az atom- és – az oroszoknál meg az amerikaiaknál – a hid-
rogénbombák. Robbanófejekből van úgy tizenötezer. 45-45 
százalék indítógombja Moszkvában és Washingtonban van, a 
maradék tíz százalékon meg osztozik Franciaország, az Egye-
sült Királyság, Kína, aztán a de facto atomhatalom Pakisztán, 
India, Izrael – amit Mordeháj Vanununak köszönhetően tu-
dunk  – és Észak-Korea, amelyről ezt mindenkori vezetőitől 

tudjuk, talán előbb, mint ahogy valóban atombombájuk lett 
volna. 

SEMMIKÉPP SE PRÓBÁLJA KI OTTHON! 

Rakjuk össze egy halomba ezt a rengeteg atombombát! (Kim 
Dzsongun biztos nem adná, de az ő 20 töltete valójában nem 
oszt, nem szoroz.) Átlagosan 200 kilotonnával számolva – ez 
12-szer több, mint a Hirosimára ledobott Little Boy – az összes 
töltet nagyjából 6,5 milliárd tonna TNT erejével egyenlő.  

ROBBANTSUK FEL! 

Nos, az eredmény a Föld megsemmisítése szempontjából szá-
nalmas lesz. Ön ugyan erről már nem fog tudni, mivel a 6,5 
gigatonnás kupac beröffentésének következtében az emberi 
civilizáció megsemmisül – de messze nem minden ember, bő-
ven marad, aki az őskorba visszarobbantva még elvegetál, 
hogy tanulva a hibákból, talán összehozzon egy újabb civilizá-
ciót, amely persze ugyanúgy eljut a nukleáris fegyverekig. De 
legalább az emberi történelem leghangosabb hangjának re-
kordját biztosan sikerül megdönteni, amit most egy vulkán 
tart. 

A LÉNYEG, HOGY ÍGY NEM HOGY A FÖLDET, DE MÉG A FÖLDI 
ÉLETET SEM SIKERÜLT MEGSEMMISÍTENI, A NUKLEÁRIS TÉL 
IDŐLEGES KELLEMETLENSÉG CSUPÁN. 

Valami komolyabbal kellene próbálkozni. Például ha az embe-
riség tényleg rendesen összefog, és a Föld minden gramm 
uránját kitermeli, hogy abból bombát fabrikáljon, akkor kijön 

https://index.hu/techtud/2019/12/15/madris_cop_25_klmiavaltozas/
https://index.hu/techtud/2019/12/15/madris_cop_25_klmiavaltozas/
https://index.hu/techtud/2019/10/18/kacsacsoru-emlos-kihalas-elohely/
https://index.hu/video/2019/09/16/klimavaltozas_india_csennai_vizhiany_monszun_vizszennyezes_klimakatasztrofa/
https://index.hu/gazdasag/2019/12/12/ajandekba_ruha_karacsony_ruhaipar_nem_fenntarthato/
https://index.hu/kulfold/2019/08/23/amazonas_esoerdo_erdotuz_brazilia_mezogazdasag_erdoirtas_klimavaltozas_jair_bolsonaro/
https://index.hu/techtud/2019/10/03/ujra_munkaba_allt_a_csendes-oceani_szemetgyujto_rendszer/
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F05%2F06%2Fegymillio_fajt_fenyeget_kihalas%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F05%2F06%2Fegymillio_fajt_fenyeget_kihalas%2F
https://www.youtube.com/watch?v=7g77WN6obk4
https://index.hu/tudomany/til/2019/08/20/tuzijatek_san_diego_2012_julius_4/
https://index.hu/tudomany/til/2019/08/20/tuzijatek_san_diego_2012_julius_4/
https://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/09/30/akit_a_moszad_sem_tudott_megtorni/
https://www.youtube.com/watch?v=eFtYCYpqfbo
https://index.hu/tudomany/til/2018/05/23/a_leghangosabb_hang_amit_ember_hallott/
https://index.hu/tudomany/til/2018/05/23/a_leghangosabb_hang_amit_ember_hallott/
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10 milliárd Little Boy, vagyis kapunk egy 150 gigatonnás atom-
hegyet. 

ROBBANTSUK FEL! 

Kaptunk egy száz kilométeres krátert a felszínen, kiirtottuk az 
emberiséget és minden nagyobb élőlényt, évtizedes sötét-
ségbe burkoltuk a Földet! Akkora erővel írjuk át a föld bioló-
giai történetét, amekkorával 68 millió éve tette a dinoszauru-
szok világának véget vető meteor. Viszont ebből az is látszik, 
hogy kozmikus értelemben a bolygó meg sem rezdült. Ha Cár-
bombák milliárdjait szórnánk le, akkor sem jutnánk semmire.  

 

Fotó: Shutterstock 

A kísérlet eredménye így szánalmasan szerény, bár ön erről 
már megint csak nem fog tudni, hiszen a felszíni élet java azért 
megsemmisül. Az új civilizáció viszont nem a csótányokból fog 
kisarjadni, ők nem is olyan kemények.  

Az embernél kicsit jobban bírják a sugárzást, de sehol sincse-
nek például a muslicától vagy a lisztkukactól. 

Az eredeti cél azonban még mindig messze van. Valami komo-
lyabb energiaforrás után kellene néznünk. Eddig ugyanis az 
első próbálkozással a Föld gravitációs energiájának tízbilli-
omod részét értük el, és a második hiába volt 25-ször erő-
sebb, az is 400 milliárdszor kevesebb, mint amennyi felérne a 
szükséges, 2,24x1032 joullal. 

ANTIANYAGGAL PÉLDÁUL MÁR LEHETNE KEZDENI VALA-
MIT. 

Valószínűleg az ősrobbanás után véletlenül alakult úgy, hogy 
egy picit több volt a pozitív töltésű proton és a negatív töltésű 
elektron – ebből lett az anyag –, mint fordítva, ami az anti-
anyag, amely egyébként ugyanúgy felépíthette volna a vilá-
got. (Viszont létre lehet hozni a negatív protont és pozitív 
elektront, többek között ezzel is foglalkozik a CERN.) 

Egyetlen gramm ebből az antianyagból képes lenne 15 kilo-
tonna erejű robbanásra, amely a Hiroshimára dobott Little 
Boy erejével egyenlő. Szóval, nem kell mást csinálni, csak ösz-
szegyűjteni belőle pár billió tonnát és kész. Sajnos a Dan 
Brown-i értelemben  vett világvége ezzel is lehetetlen, mivel 
eddig úgy 16 nanogramm antianyagot sikerült összehozni, 

EGY HIROSHIMÁNYI BOMBÁHOZ IS KÉNE VAGY 100 MILLIÓ 
ÉV, MÁR HA TUDNÁNK ENNYI ANTIANYAGOT TÁROLNI. 

Ha valami csoda folytán az emberiség éves energiakibocsátá-
sát egy pontba tudnánk csatornázni, akkor 1020 joule energiát 

https://index.hu/tech/2011/11/01/otveneves_a_legnagyobb_atomfegyver/
https://index.hu/tech/2011/11/01/otveneves_a_legnagyobb_atomfegyver/
https://index.hu/tudomany/til/2015/06/18/a_csotanyok_nem_elnek_tul_az_atomhaborut/
https://index.hu/tudomany/2016/12/20/attores_a_cern-ben_eloszor_sikerult_megmerni_az_antianyag_optikai_spektrumat/
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhvg.hu%2Ftudomany%2F20090520_dan_brown_antianyag_angyalok_es_demonok
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kapnánk. Ez azonban még mindig egybilliomod része a felrob-
bantáshoz szükséges energiának. Ha mindent meghaladó 
technológiai tudással ezt tárolni, sőt, gyűjteni tudnánk, akkor 
sem lenne elég idő a világ végéig, hogy elég energiát halmoz-
zunk fel. A Nap ugyanis gyorsabb lesz, pármilliárd év múlva 
vörös óriásként előbb megoldja a dolgot, így a Föld bolygó-
szintű megsemmisítésének dicsőségét az emberiség valószí-
nűleg sosem tudhatja a magáénak, akármennyit petárdázik is. 

Holdporból nyernének ki oxigént az ESA 
kutatói 
VILÁGI MÁTÉ index.hu 2020.01.19.  

Szimulált holdporból nyertek ki oxigént az Európai Űrügynök-
ség (ESA) Európai Űrkutatási és Technológiai központjában 
– derül ki az ESA közleményéből. A hollandiai laborban vég-
zett kutatás Beth Lomax PhD-kutatásának a része. 

Korábbi kutatásokból már kiderült, hogy a Holdról visszaho-
zott regolit tömegének 40-45 százalékát oxigén teszi ki, de 
oxidok formájában, azaz ásványokként vagy üvegként, amik 
ebben a formában emberi belégzésre nem alkalmasak. 

A regolitból sóolvadékos elektrolízissel nyerik ki az oxigént, 
ami úgy néz ki, hogy a port egy fémkosárba teszik, ami mellé 
kalcium-klorid sót raknak, ami elektrolitként funkcionál, és 
950 fokra hevítik. A regolit ezen a hőmérsékleten még szilárd 
marad, de ahogy elektromosságot vezetnek át rajta, az oxigén 
kiválik belőle, és az elektroliton keresztül egy anódnál gyűlik 
össze. 

A folyamat során nemcsak oxigént kapunk, de még a regolit 
is  hasznos fémötvözetekké  alakul át.  Az eljárást egyébként 
a Metalysis nevű angol cég fejlesztette ki fémgyártásra – ne-
kik az oxigén csak egy felesleges melléktermék.  

Az eszköz egyébként teljes csendben üzemel, és az oxigén 
egyelőre egy kifúvón távozik, amíg nem fejlesztik a gépet, és 
nem szerelnek fel valamiféle tárolót. 

Az ESA és a NASA vissza fog térni a Holdra, de ezúttal mara-
dunk 

– mondta Tomasso Ghidini, az ESA Szerkezeti, Mechanikai és 
Alapanyag részlegének vezetője. 

 

Az ESA által kiadott fantáziarajz egy 3D nyomtatott holdbázis-
ról Fotó: Bernard Foing / AFP 

A Holdon kinyert oxigénből nemcsak belélegezhető levegőt 
tudnánk előállítani, de rakéta-üzemanyagot is gyárthatnánk 
olyan alapanyagokból, amik a Holdon helyben 

https://index.hu/szerzo/vilagi_mate
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.esa.int%2FEnabling_Support%2FSpace_Engineering_Technology%2FESA_opens_oxygen_plant_making_air_out_of_moondust
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FRegolit
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FAn%C3%B3d
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megtalálhatóak. A kinyert fémeket is tovább kutatják, és fel-
mérik, hogy melyiket lehet rögtön 3D-s nyomtatásban fel-
használni, és melyiket kell finomítani. Az is egyértelmű, hogy 
a Hold különböző régióiban különböző fémek nyerhetők ki a 
regolitból. 

Az első működőképes oxigénüzem demonstrációját a 2020-as 
évek közepére tervezik. 

Magyar siker a rákos áttétek ellen vívott 
küzdelemben 
ORIGO 2020.01.20.  

 

Az ELTE fehérjekutatói, Dr. Nyitray László, az ELTE Biokémiai 
Tanszék vezetőjének kutatócsoportja az S100 kalciumion-
kötő fehérjecsalád tagjainak megismerését, működésük 
megértését tűzte ki célul. Eredményeik - melyeket a rangos 
a FEBS Journal legutóbbi számában jelentettek meg - segíte-
nek tisztázni ezen fehérjék szerepét a krónikus gyulladások 
és daganatos áttétek kialakulásában, valamint újabb 

lehetőségek nyílnak meg a melanóma, a reumás artritisz 
vagy a szöveti fibrózisok diagnózisában és terápiás kezelés-
ében. 

Az S100 kalciumion-kötő fehérjecsalád sejtjeinkben betöltött 
pontos fiziológiai szerepéről még nagyon keveset tudunk, de 
annál többet a patológiájukról. Ha túl sok van belőlük, az kü-
lönféle betegségekkel hozható kapcsolatba: krónikus gyulla-
dások és rákos áttétek kialakulásában játszhatnak szerepet – 
magyarázza Nyitray László, a Biokémiai Tanszék professzora, 
a munkacsoport vezetője. 

A kalciumion azon túl, hogy az izmok és az idegrendszer mű-
ködésének szabályozásában főszereplő, életfontosságú min-
den sejtünk életében. A sejtekben kalciumion-kötő fehérjék-
hez kapcsolódnak, amelyek így aktiválódnak és újabb fehér-
jékkel kapcsolatba lépve ki- vagy bekapcsolhatnak bizonyos 
működéseket. Az S100 család fehérje-fehérje kölcsönhatásai-
ról azonban eddig vajmi keveset tudtunk. 

Az ELTE TTK kutatóinak új eredményei az orvosi diagnosztiká-
ban és terápiában is komoly előrelépéssel kecsegtetnek, hi-
szenaz S100 kalciumion-kötő fehérjecsalád tagjait fontos di-
agnosztikai és gyógyszercélpont fehérjéknek tekintik a külön-
féle tumorok, például az áttétképzésre hajlamos bőrrák (me-
lanóma), a krónikus gyulladásos betegségek, mint a reumás 
artritisz, vagy a szöveti fibrózisok esetében. 

(ELTE) 
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Óriási áttörés küszöbén a rákkutatás 
ORIGO 2020.01.21.  

Az emberi immunrendszer egy frissen felfedezett eleme fel-
használható arra, hogy egyszer a "rák sok fajtáját gyógyít-
hassa" - számolt be róla a BBC hírportálja. 

A Cardiffi Egyetem kutatói felfedeztek egy eljárást, amely la-
boratóriumi tesztekben legyőzte a prosztata-, mell-, tüdő- és 
más daganatos sejteket. A módszert klinikai vizsgálatokban, 
betegekkel nem tesztelték, a kutatók szerint azonban hatal-
mas lehetőség rejlik benne"- olvasható a Nature Immunology 
című szaklap aktuális számában. 

A tudósok eddig feltáratlan folyamatok után kutattak, ame-
lyekkel az emberi immunrendszer természetes úton megtá-
madja a tumort. A vérben bukkantak egy úgynevezett T-
sejtre, vagyis egy immunsejtre, amely azt keresgéli a szerve-
zetben, hogy van-e valahol olyan veszély, amit el kell pusztí-
tani. 

A sejt a tudósok szerint a rákos daganatok széles köre ellen 
hatásos.Esélyes, hogy minden rákos beteget meg lehet vele 
gyógyítani. Korábban senki se hitte, hogy ez lehetséges, most 
azonban kilátás nyílt egy minden páciensnek hatásos rákgyó-
gyításra, a T-sejtek egy típusa képes lehet nagy számú rák-
fajta elpusztítására"- mondta el a BBC-nek Andrew Sewell ku-
tató. 

A T-sejtek felszínén receptorok helyezkednek el, ezekkel "ve-
szik észre" a veszélyt.A cardiffi kutatócsoport olyan T-sejtet 

fedezett fel, amely receptoraival laboratóriumban sikeresen 
talált meg és pusztított el tüdő-, bőr-, vér-, bél-, mell-, csont-, 
prosztata-, petefészek-, veserákos és agydaganatos sejteket. 
Az egészséges szövetet nem károsította. 

Még kutatják, pontosan hogy zajlik a folyamat.A szóban forgó 
T-sejt-receptor egy MR1 nevű molekulával lép interakcióba, 
amely az emberi szervezet minden sejtjének felületén megta-
lálható. 

Úgy vélik, az MR1 jelzi az immunrendszernek, hogy a sejtjé-
ben rendellenes anyagcsere folyik. T-sejtes rákterápiák már 
léteznek, a rákgyógyítás egyik legígéretesebb területe az im-
munterápia. 

 

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON/SCIENCE 
PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA 
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A leghíresebb eljárás a CAR-T elnevezésű, amelyben a páciens 
T-sejtjeit alakítják át genetikailag, hogy felkutassa és elpusz-
títsa a rákos sejteket. A módszerrel látványos eredményeket 
értek el, gyógyíthatatlan betegeket tettek tünetmentessé, 
azonban csak kevés daganat esetében hatásos. 

A cardiffi kutatók szerint az általuk felfedezett T-sejt-receptor 
"univerzális rákgyógymódhoz" vezethet. 

(BBC\MTI)  

Életre keltek a házak téglái 
ORIGO 2020.01.19.  

Az élő téglák megjavítják magukat és növekednek, miköz-
ben szívósak és ellenállók. A bennük lakó baktériumok a le-
vegőből megkötött szén-dioxidot alakítják mésszé, tehát 
még a légköri CO2-szintet is csökkentik. 

Miközben a technológia száguld, a cement és a beton vajmi 
keveset változott az elmúlt évszázadban. Ebben ígérnek végre 
forradalmi változást a University of Colorado (Boulder, USA) 
kutatói, akik a szó szoros értelmében életre keltik az építő-
anyagot.A Matter című folyóirat januári számában ismerte-
tett módszerük révén a homokot baktériumokkal kombinálva 
olyan anyagot hoztak létre, amely szerkezeti teherhordó sze-
repe mellett biológiai funkcióval is bír. 

Az élő téglák váza, amely állványzatul szolgál a baktériumok 
növekedéséhez, a homokon kívül speciális hidrogélt tartal-
maz; ez köti meg a baktériumok szaporodásához és ásvány-
képzéséhez szükséges nedvességet és tápanyagokat. A 

bakteriális ásványképzés nem idegen attól, ahogy a kagylók a 
vízben oldott karbonátot a saját meszes héjukká alakítják.A 
három összetevő együttesen zöld, élő anyagot alkot, amely 
ugyanakkor erősségben vetekszik a cement-alapú betonha-
barccsal. 

„Az állványzat ásványosítására fotoszintetizáló kékeszöld bak-
tériumokat használunk, úgyhogy az anyag nemcsak képlete-
sen, de ténylegesen is zöld – magyarázza Wil Srubar, a Uni-
versity of Colorado Élő Anyagok Laboratóriumának vezetője. 
– Olyan Frankenstein-féle matéria ez, pontosan ahogy szeret-
nénk:egy építőanyag, amely életben van. 

 

FORRÁS: CU BOULDER COLLEGE OF ENGINEERING & APPLIED 
SCIENCE 

Persze, ma is használunk biológiai anyagokat az építészetben, 
például fát. De az a fa már nem él. Feltettük hát a 
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kérdést:miért ne tarthatnánk az építőanyagot életben, és 
hagyhatnánk a biológiát a mi hasznunkra dolgozni?" 

Szaporodik a tégla 

A hidrogél-homok tégla nem egyszerűen csak él, hanem sza-
porodik is. Ha kettétörjük, a benne lakó baktériumok némi 
extra homok, hidrogél és tápanyag hozzáadásával visszaépítik 
a hiányzó felet, így a tégla effektíve „osztódik". Srubar és cso-
portja megmutatták, hogy nem is szükséges a téglákat egyen-
ként legyártani, mert egyetlen szülő-tégla három generáción 
át osztódva akár nyolc téglagyermeket is létre tud hozni. „Az 
hoz minket igazán lázba, hogy ez teljesen újraírja a szerkezeti 
építőelemek gyártásáról alkotott elképzeléseinket – mondta 
a csoportvezető. – Felvillantja az exponenciális típusú anyag-
gyártás lehetőségét." 

A beton ma a víz után a második legnagyobb mennyiségben 
felhasznált anyag a földön. A betonhoz felhasznált cement 
gyártása már önmagában is a globális széndioxid-emisszió 6 
százalékáért felelős, ráadásul kötés közben a beton további 
szén-dioxidot is kibocsát.A Srubar és csapata által kidolgozott 
módszer zöld alternatívát kínál a betonnal és más modern 
építőanyagokkal szemben. 

Életre kelnek az építőanyagok 

Egy apró buktatója azért van az élő téglának is: maximális te-
herhordó képességét teljesen kiszáradt állapotban nyeri el, 
ugyanakkor a kiszárítás a tűréshatáruk szélére tolja a baktéri-
umokat, és csökkenti életképességüket. A szerkezeti funkció 
és a bakteriális életképesség együttes megőrzéséhez 

optimális relatív páratartalomra és tárolási körülményekre 
van szükség. A páratartalom és a hőmérséklet változtatása 
ezért egyfajta fizikai kapcsolóként használható, amellyel a ku-
tatók szabályozhatják, mikor növekedjenek a baktériumok, és 
mikor kerüljön az anyag alvó, elsősorban szerkezeti feladatot 
betöltő állapotba. 

„Az új gyártási platform olyan anyagok előtt nyitja meg az 
utat, amelyek tervezhető módon kölcsönhatnak a környeze-
tükkel, és válaszolnak annak változásaira – vázolta Srubar. – 
Egyszerűen csak életre próbáljuk kelteni az építőanyagokat, 
ez a lényeg az egészben. Most még talán csak a felszínt kapar-
gatjuk, amikor egy új diszciplína alapjait rakjuk le, de a csilla-
gos ég lesz a határ." 

A következő lépésben a kutatócsoport szeretné áttekinteni az 
új anyagfajták számtalan felhasználási lehetőségét. Srubar 
máris arról álmodik, hogy különböző funkciókkal bíró baktéri-
umokat lehetne beépíteni az anyagokba, amelyek így változa-
tos biológiai képességekkel lennének felruházva, például ér-
zékelhetnék a levegőbe kerülő káros anyagokat, és reagálhat-
nának azokra.Az alkalmazások egy másik köre azokban a hely-
zetekben kerülne előtérbe, amikor az építkezés helyszínén 
nagyon korlátozott erőforrások állnak rendelkezésre, mint 
például egy sivatagban – vagy akár a Marson. 

„Zord körülmények között különösen jól teljesíthetnek ezek 
az anyagok, mert a baktériumok a napfényt hasznosítják a nö-
vekedésükhöz és szaporodásukhoz, és nagyon kevés kívülről 
bevitt anyagra van szükségük a fennmaradáshoz – emelte ki 
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Srubar. – Előbb vagy utóbb szükségünk lesz rájuk, mert az biz-
tos, hogy a Marsra nem fogunk cementeszsákokat magunkkal 
cipelni. Komolyan gondolom, hogy ha odamegyünk, biológiát 
is fogunk magunkkal vinni." 

Élő tégláért egyelőre ne szaladjunk a legközelebbi építő-
anyag-kereskedésbe, mert az anyagot most még csak a labo-
ratórium falai között tesztelik. A kutatók azonban optimisták, 
hiszen ha a baktériumokat ilyen sikeresen életben tudják tar-
tani, az élő építmények a nem is annyira távoli jövőben való-
sággá válhatnak. 

Egy féreg lehet az „örök élet” kulcsa 
ORIGO 2020.01.18.  

Első ránézésre nem sok hasonlóságot látunk a Caenorhab-
ditis elegans és az emberek között. Ez a fonálféreg nagyjából 
1 milliméteresre nő, és a talajban, főként rothadó növények 
közt él. De ha a genetikai jellemzőit tekintjük, akkor ez a pa-
rányi féreg segíthet a tudósoknak az emberiség egyik legna-
gyobb kihívásának, az öregedésnek a legyőzésében. 

Egy nemzetközi kutatócsoport a féreg tanulmányozása köz-
ben felfedezett két olyan sejtszintű útvonalat az állatban, 
amely az öregedést szabályozza. Ezt az IIS-nek és TOR-nak el-
nevezett útvonalat megváltoztatva ötszörösére tudták nö-
velni a féreg élettartamát, ez annak felel meg, mintha egy em-
ber nagyjából 400 évig élne.  

Ráadásul mind az IIS, mind a TOR megtalálható az emberben 
is, tehát ha ott is hasonló élettartamot befolyásoló tényezővel 

bír, mint a Caenorhabditisben, akkor van esély a kísérletek 
eredményeinek megismétlésére emberben is.  

Az IFLScience nevű tudományos portál újságírója interjút ké-
szített a tanulmány két szerzőjével. Jarod Rollins és Aric Ro-
gers elmagyarázta, hogy az IIS a környezeti tényezőkre, pél-
dául az ennivalóra reagál oly módon, hogy összehangolja egy 
szervezet különböző szöveteinek sejtválaszait. 

 

A Caenorhabditis elegans lehet a hosszú élet kulcsa FOR-
RÁS: MDI BIOLOGICAL LABORATORY 

Az IIS-útvonal felelős az inzulinválaszért. Ha az ezt kódoló ré-
giót CRISPR génszerkesztő eszközzel módosítják, az akár a 
duplájára növeli a C. elegans élettartamát. 

A TOR tápanyag-érzékelő rendszer, amely a tápanyag-ellá-
tottság függvényében reagál. Ez ősibb, mint a hormonális jel-
zőrendszer, ami a kutatók szerint az egysejtű rendszerek 
többsejtűvé válásához volt nélkülözhetetlen. 

Ha TOR-on végeztek módosításokat a kutatók, akkor 30 szá-
zalékkal növelték meg az élettartamot.  



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 2. szám 

60. oldal 

Összefoglalva, az IIS és a TOR aktivitásának csökkentéséről 
azt gondoljuk, hogy azzal befolyásolja az öregedést, hogy a 
sejteket a növekedési irányból a karbantartási pálya felé irá-
nyítják" – magyarázták a kutatók. 

 

Genetikailag módosított Caenorhabditis elegans FOR-
RÁS: MDI BIOLOGICAL LABORATORY 

Ráadásul ez a hatás nem egyszerűen összeadódik, hanem a 
két rendszer egymást erősíti, így a féreg eredetileg egyhóna-
pos élettartamát nem 130, hanem akár 500 százalékkal is 
megnöveli, azaz a két különálló mutációnak együttesen szi-
nergista hatása van. 

A fonálférgek és az emberek között sok hasonló gén és gene-
tikai útvonal közös. Az azonos gének aktivitásának befolyáso-
lása emberekben gyógyszerekkel vagy más módszerekkel ha-
sonló szinergista reakciót válthat ki, bár az nem valószínű, 

hogy megötszörözi az emberi élettartamot, de arra jó esély 
van, hogy meghosszabbítja az átlagos élethosszt.  

A kutatók úgy vélik, hogy az élettartamot a sejtek energiael-
látásáért felelős sejtszervecskék, a mitokondriumok szabá-
lyozzák, és egyre több bizonyíték halmozódik fel, ami azt su-
gallja, hogy a mitokondriumok szabályozási zavara kapcsolat-
ban áll az öregedéssel.  

Az eredmények azt is magyarázhatják, miért nem találtak a 
kutatók egyetlen „hosszúélet-gént", amely felelős lehetne 
azért, hogy miért élnek meg egyes emberek rendkívül hosszú 
életkort, miközben nem szenvednek az életkorral kapcsolatos 
betegségektől. 

 

Caenorhabditis elegansFORRÁS: MDI BIOLOGICAL LABORA-
TORY 
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Elképzelhető, hogy egy nap a különböző útvonalakat együtte-
sen megcélzó eljárások elvezetnek majd az egészséges em-
beri élethossz kiterjesztéséhez. Az igazi kérdés: reményked-
hetnek-e az emberek valamikor a jövőben több évszázados 
élettartamban? 

A kutatók elképzelhetőnek tartják akár ezt is, de a fő cél mégis 
csak az lehet, hogy minél jobb minőségű, betegségmentes 
életet élhessen mindenki a lehető leghosszabb ideig. 

Új vizsgálat bizonyítja, hogy aszteroidabe-
csapódás végzett a dínókkal 
ORIGO 2020.01.17.  

Egy Földnek ütköző hatalmas aszteroida okozta a tömeges 
fajpusztulást 66 millió évvel ezelőtt - erősítette meg egy új 
nemzetközi kutatás, a tudósok egyben cáfolták azt a korábbi 
elméletet, amely szerint vulkáni tevékenység számlájára ír-
ható a kréta végi kihalás. 

Nem esett egybe a Dekkán-vulkanizmus a kihalási esemény-
nyel 

Régóta tart a vita arról, hogy a dél-indiai Dekkán-fennsíkon 
zajló vulkáni tevékenység lehetett-e a fő oka a tömeges kiha-
lásnak. A Science című folyóiratban megjelent tanulmány sze-
rint a tűzhányók tevékenysége időben nem esett egybe a faj-
pusztulással. 

 

A kréta időszak legvégén, nagyjából 65,5 millió éve becsapó-
dott 10- 15 kilométer átmérőjű aszteroida ökológiai katakliz-
mát okozott a földön és a tengerekben FORRÁS: ORIGO 

A Dekkán-fensík vulkáni gázainak legalább a fele lényegesen 
korábban került a légkörbe, mint amikor a tömeges kihalás 
volt - mondta André Bornemann, a német Földtudományok 
és Nyersanyagok Szövetségi Intézetének (BGR) geológusa, a 
tanulmány egyik szerzője. 
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Az óriási energiafelszabadulással járó becsapódás rengeteg 
aeroszolt és ként juttatott a légkörbe, valamint világszerte ki-
terjedt bozóttüzeket okozott FORRÁS: GETTY 
IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRA/KARSTEN SCHNEIDER 

A nemzetközi kutatócsoport az Atlanti-óceán északi és déli ré-
szein, valamint a Csendes-óceánban végzett mélytengeri fú-
rásmintákat vizsgálta meg, a kréta és a paleogén földtörténeti 
időszakok közötti, 66 millió évvel ezelőtti határszakaszt vették 
szemügyre, amikor az állatfajok mintegy 75 százaléka kihalt. 

A vulkáni tevékenység átmeneti felmelegedést, de nem ki-
halást okozott 

A tudósok többek között a korszak rekonstruált időjárási vál-
tozásait, a kövületeket és a szénkörforgás modelljeit vizsgál-
ták meg. 

 

A becsapódás nyomán a mai Yucatán-félsziget közelében egy 
200 kilométer átmérőjű kráter keletkezett FORRÁS: ORIGO 

"A késő kréta időszak vulkanikus tevékenysége 

mintegy 2 Celsius-fokos globális felmelegedést idézett elő, de 
nem tömeges kihalást. 

Számos faj az Északi- és a Déli-sark felé vándorolt, de vissza is 
tért még az aszteroida becsapódása előtt" - mondta Michael 
Henehan, a Yale egyeteme egykori kutatója, aki a hőmérsék-
leti változások tanulmányozta. 

Az aszteroidabecsapódás pusztító következményei okozták 
a kihalást 

A Dekkán-fennsíki vulkáni tevékenység a nagy kihalás előtt 
200 ezer évvel egy rövid felmelegedést okozhatott, ennek 
azonban nem voltak hosszú távú hatásai az élővilágra és a klí-
mára - mondta Bornemann. 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 2. szám 

63. oldal 

 

A Dekkán plató-bazaltvulkanizmus nem okozhatott tömeges 
kihalást a legújabb bizonyítékok szerint FORRÁS: ORIGO 

A 66 millió évvel ezelőtti Yucatán-félszigeti aszteroida-becsa-
pódáskor keletkezett mintegy 200 kilométer átmérőjű kráter 
ma is látható. 

A kráter mérete és formája alapján elvégzett kinematikai mo-
dellezés szerint az égitest minetgy 12-15 kilométer átmérőjű 
lehetett, és lapos szögben, délkeleti irányból érkezve csapó-
dott be a korabeli parti övhöz tartozó sekély tengeraljzatba. 

 

Louis és Walter Alvarez, a Walter Alvarez által 1980-ban az 
olaszországi Gubbio közelében felfedezett K-T (kréta-tercier) 
határréteg előtt. A rétegek közé ékelődő vékony sötét agya-
gos csík az aszteroidabecsapódás nyomán keletkezett
 FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

Az ütközés nyomán mintegy 1000 méter magas hullámfal, 
szökőár csapott ki a szárazföldre, kiterjedt bozóttüzek kelet-
kezhettek, és óriási mennyiségű kén szabadult fel. A légkörbe 
jutott por és aeroszolok miatt körülbelül hat hónapig ho-
mályba borult a föld, sok területen leállt a növényi fotoszin-
tézis, és átmenetileg összeomlott a tápláléklánc. 
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A dinoszauruszok kihalása hirtelen történt és rendkívül gyor-
san lezajlódó folyamat volt FORRÁS: ORIGO 

A kréta időszak legvégén, és a földtörténeti újkor, a tercier 
határán lezajlódott K-T esemény vezetett többek között a di-
noszauruszok rendkívül gyors kihalásához. Az aszteroida 
okozta kihalás hipotézisét nemrég amerikai tudósok is meg-
erősítették, akik a kráterből vett mintákat elemezték. 

(Forrás: MTI/dpa) 

Üstökösökkel jött az élet a Földre 
ORIGO 2020.01.22.  

A foszfor az élet egyik esszenciális alkotóeleme, mégsem 
tudjuk pontosan, hogyan érkezett bolygónkra. Csillagászok 
most nyomon követték az útját a csillagbölcsőktől az üstö-
kösökön át egészen a formálódó egykori Földig. 

A foszfor, amely egyebek mellett jelen van a DNS-ünkben és 
a sejtjeinket határoló sejthártyában, olyan nélkülözhetetlen 
alkotóeleme az élővilág molekuláinak, hogy nélküle elképzel-
hetetlen volna a földi élet. Mégis mindmáig nem tisztázott, 
hogy pontosan miként érkezett a foszfor a korai Földre. Csil-
lagászok most a Chilében működő Atacama Large Millime-
ter/submillimeter Array (ALMA) obszervatórium és az Európai 
Űrügynökség (European Space Agency, ESA) által működte-
tett Rosetta műhold adatainak felhasználásával visszakövet-
ték a foszfor útját az üstökösökön át egészen a Tejút csillag-
bölcsőiig. Kutatásuk első alkalommal derít fényt a foszfortar-
talmú molekulák eredetére: hol alakultak ki, hogyan kerültek 
az üstökösökbe, és miként játszott az egyikük kulcsszerepet a 
földi élet elindításában. 

Az élet mintegy 4 milliárd évvel ezelőtt jelent meg a Földön, 
és még mindig nem ismerjük azokat a folyamatokat, amelyek 
lehetővé tették a kialakulását"– nyilatkozta Victor Rivilla, a 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society című fo-
lyóiratban frissen megjelent közlemény vezető szerzője. Az 
Európai Déli Obszervatórium (European Southern Observa-
tory, ESO) társfenntartásában üzemelő ALMA megfigyelőállo-
más, valamint a Rosetta műholdra szerelt ROSINA spektromé-
ter méréseiből az a kép rajzolódik ki, hogy a foszfor-monoxid 
fontos darab lehetett az élet keletkezésének kirakósjátéká-
ban. 

Hol jöttek létre a foszfortartalmú molekulák? 
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Az ALMA által rögzített felvétel az AFGL 5142 csillagkeletke-
zési terület részletes képét mutatja. Középen egy fényes, nagy 
tömegű, nagyon fiatal csillag látható. A csillagból induló gáz-
áramok egy üreget hasítottak a környezetbe, a foszfort tartal-
mazó molekulák, mint például a foszfor-monoxid pedig ennek 
az üregnek a (színesben ábrázolt) falain jönnek létre. A külön-
böző színek más-más sebességgel mozgó anyagot jelölnek   
FORRÁS: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), RIVILLA ET AL. 

Az ALMA képességei lehetővé tették, hogy a csillagászok rész-
letes bepillantást nyerjenek az AFGL 5142 jelű csillagböl-
csőbe, s ez segített kideríteni, honnan származnak a foszfor-
monoxidhoz hasonló foszfortartalmú molekulák. Az új csilla-
gok és bolygórendszerek csillagközi gáz- és porfelhőkben for-
málódnak, így ha az élet alkotóelemeinek eredetét firtatjuk, 

leginkább az ilyen csillagközi felhőkben érdemes kutakod-
nunk. Az ALMA megfigyelései azt mutatták, hogy a foszfortar-
talmú molekulák a nagytömegű csillagok kialakulása közben 
jönnek létre. A fiatal óriáscsillagokból kilövellt gáz üregeket 
nyit a csillagközi felhőkön.A foszfortartalmú molekulák ezek-
nek az üregeknek a határfelületén keletkeznek a fiatal csillag-
ból érkező lökéshullámok és sugárzás együttes hatására.A 
csillagászoknak azt is sikerült kideríteniük, hogy a foszfortar-
talmú molekulák közül a foszfor-monoxid fordul elő a legna-
gyobb mennyiségben az üregek falán. 

Miután az ALMA segítségével rábukkantak erre a vegyületre 
a távoli csillagbölcsőben, az európai kutatók figyelme egy sok-
kal közelibb, naprendszerbeli objektum, a 67P/Csurjumov-
Geraszimenko üstökös felé fordult. Elképzelésük az volt, hogy 
a keletkezéstől fogva nyomon követik a foszfortartalmú mo-
lekulák sorsát. Amikor a csillagközi felhő üregeinek fala össze-
roskad, és belőle csillag alakul – különösen ha viszonylag ki-
sebb tömegű, mint a mi Napunk –, a foszfor-monoxid kifagyva 
csapdába esik az új csillag körül szétszóródott jeges porszem-
csékben. Még mielőtt a csillag kialakulása befejeződnék, 
ezekből a porszemcsékből kavicsok, majd sziklák, végül üstö-
kösök verődnek össze, amelyek a foszfor-monoxid szállítóivá 
válnak. 

A ROSINA spektrométer két éven át keringett a 67P üstökös 
körül, s eközben szorgosan gyűjtötte róla az adatokat. A csil-
lagászok korábban is látták a foszfor jelenlétére utaló jeleket 
a ROSINA adataiban, de nem tudták, milyen vegyület formá-
jában kerülhetett oda. Kathrin Altwegg, a ROSINA-ért felelős 
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vezető kutató és a mostani cikk egyik szerzője egy konferen-
cián kapott fülest egy csillagász kollégájától, aki a csillagkelet-
kezési régiókat tanulmányozta az ALMA segítségével.Azt 
mondta, szerinte a foszfor-monoxid esélyes jelölt lehet. Úgy-
hogy újra elővettem az adatokat, és lám, csakugyan ott 
volt!"– meséli Altwegg. 

 

Az infografika az élet egyik építőeleme, a foszfor csillagközi 
vándorlását vizsgáló tanulmány fő eredményeit szemlélteti   
FORRÁS: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), RIVILLA ET AL.; ESO/L. 
CALÇADA; ESA/ROSETTA/NAVCAM; MARIO WEIGAND, 

Kapcsolat az üstökösök és a földi élet között 

Most, hogy először találtak bizonyítékot a foszfor-monoxid je-
lenlétére egy üstökösön, a csillagászok magabiztosabban fel 

tudják vázolni a foszfor útját a csillagbölcsőktől, ahonnan a 
foszfor-monoxid eredetileg származik, egészen a Földig. 

A foszfor nélkülözhetetlen az élet általunk ismert formájához. 
Mivel igen valószínű, hogy az üstökösök nagy mennyiségű 
szerves anyagot szállítottak a keletkező Földre, a 67P üstökös-
ben talált foszfor-monoxid erősíti a kapcsolatot az üstökösök 
és a földi élet között– szögezte le Altwegg, hozzátéve, hogy az 
elsődleges biogén elem útjának felderítéséhez az eltérő spe-
cializációjú csillagász-csoportok együttműködésére volt szük-
ség. – A foszfor-monoxid kimutatását a földi teleszkópokkal 
és az űrbéli eszközökkel dolgozó szakemberek közötti inter-
diszciplináris információcsere tette lehetővé." 

Kozmikus eredetünk kutatása, beleértve annak a vizsgálatát, 
hogy az élet kialakulása számára kedvező kémiai feltételek 
mennyire lehetnek gyakoriak a világegyetemben, a modern 
asztrofizika egyik fő feladata– hangsúlyozta Leonardo Testi, 
az ESO csillagásza és az ALMA európai igazgatója. – Míg az 
ESO és az ALMA a távoli, fiatal bolygórendszerek molekulái-
nak megfigyelésére összpontosít, a saját Naprendszerünk ké-
miai összetételének közvetlen megfigyelését a Rosettához 
hasonló ESA küldetések teszik lehetővé. Ez ESO és az ESA kö-
zötti együttműködés, melynek keretében a földi alapú és az 
űrben működő berendezések mérései egymást erősítő mó-
don összegződnek, komoly potenciált ad az európai kutatók 
kezébe, és a mostanihoz hasonló jelentős felfedezéseket segít 
világra." 

 


