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Amikor a gyomirtó a gyógyszer
MNO.hu

2020. FEBRUÁR 10.

GYORS ÉS AKÁR MEGLEPŐ EREDMÉNYEKET AD A MESTERSÉGES
INTELLIGENCIA AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
Somogyi Orsolya
A szoftverek sok esetben hamarabb észreveszik a hibát egy
egészségügyi felvételen, mint az orvosok, ezért a jövőben egyre
több feladatot kaphat a mesterséges intelligencia a diagnosztikában. A gépi tanulás egy másik területen is ígéretes eredményeket jelez: a ritka betegségek kezelésének megtalálásához is
megmutatja a legrövidebb utat.
A mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldások az egészségügyben is korábban nem látott lehetőséget nyújtanak. Az
előrejelzések szerint már egy évtizeden belül teljesen átalakítja
a gépi tanulás a gyógyászatot. Ehhez felhasználhatóvá és elérhetővé kell válnia a betegadatoknak, ideértve a test biológiai
jelzéseit rögzítő, hordható eszközök által begyűjtött információkat is. Az adatok elemzését pedig már most is sok esetben hatékonyabb és gyorsabb a mesterséges intelligenciára bízni,
mint az orvosokat terhelni vele.
A Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) egy olyan esetet mutatott be, amelyben egy orvos saját gyermekeinek ritka
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betegségét kezelte a mesterséges intelligencia segítségével.
Nick Sireau két fia a feketecsont-betegségnek is nevezett alkaptonuriában szenved. A ritka genetikai rendellenesség mindöszsze kétszáz embert érint a világon. Az anyagcserezavarral járó
betegség korai csontritkulást és szívelégtelenséget okoz, valamint nagy fájdalommal is jár, továbbá a csontok és a porcok, a
vizelet és a fülzsír feketére színeződését okozza. Daniel és Julien
Sireau esete néhány évvel ezelőtt be is járta a világsajtót, és azóta úgy tűnik, édesapjuk megtalálta a fájdalmaik csillapítására
szolgáló szert, amelyet eredetileg gyomirtónak fejlesztettek ki.
Mintegy hétezer olyan ritka betegséget tartanak számon –
nagyjából négyszázmillió érintettel –, amelynek 95 százalékára
nem létezik elfogadott kezelési mód. Nick Sireau pedig kivételes helyzetben van, hiszen orvosként lehetősége adódott arra,
hogy saját maga találja meg a családját érintő kórra a megoldást. Valószínűleg sokkal lassabban jutott volna el az eredményig, ha nem veszi igénybe a mesterséges intelligenciát. Az erre
a feladatra kiképzett szoftverek a rendelkezésükre álló adatokból viszonylag egyértelműen megmutatják az orvosnak, hogy a
kezelés milyen útja lehet a leghatásosabb. Ennélfogva nem
meglepő, hogy az Egyesült Államokban 2018-ban az egészségügyi technológiai fejlesztésekre költött 8,1 milliárd dollárnak
(mintegy 2,4 ezermilliárd forint) a negyedét a mesterséges intelligenciára költötték.
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emberi szem legfeljebb harmincat képest megkülönböztetni.
Nem úgy a mesterséges intelligencia, amely mindegyik árnyalatot pontosan azonosítja, és nem is fárad el közben. A nyomás
pedig igen nagy az orvosokon, hiszen világszerte 450 millió emberről készül felvétel valamilyen képalkotó eljárással, közülük
nagyjából kilencvenmilliót félrediagnosztizálnak, 110 millió betegségét pedig nem veszik észre. Érdemes volna tehát legalább
egyszer megmutatni a szoftvernek a kiértékelendő felvételt. A
Microsoft úgy számol, hogy a mesterséges intelligenciától a radiológusoknak nem kell félteniük az állásukat, hiszen – mivel
növekszik a felvételek száma – évente tíz százalékkal emelkedik
az azok kiértékelésére mutatkozó igény is.

Szakorvosok vizsgálják az MR-felvételt. Nélkülözhetetlen a tudásuk, de a szoftver jobban észleli az árnyalatok közti különbséget Fotó: Kurucz Árpád
Más irányban is fejlődik a gépi tanulás az egészségügyben. Bár
a képalkotó diagnosztikai rendszerek nagy segítséget jelentenek az orvosoknak, ám egy-egy MR- vagy CT-felvétel tüzetes átvizsgálása időigényes feladat. A digitálisan megalkotott képek
első elemzését – úgy tűnik – érdemesebb szoftverre bízni, mint
az orvos idejét erre áldozni. Ahogyan a Microsoft felhívta a figyelmet: egyetlen fekete-fehér CT-felvételen a szürkének akár
négyezer árnyalata is megjelenhet, míg a kiértékelésre használt
monitor ezek közül 256-ot tud megjeleníteni, de hiába, ha az

Érdekes helyzet az, amikor a gép észlel valamit, ami az orvos
szemének nem látható, ilyenkor nyilván érdemes folytatni a
vizsgálatokat. A szakértők mindenesetre nagy reményeket fűznek a mesterséges intelligenciához az orvosi képalkotásban is.
Ez egy újabb olyan terület, amelyen az ember és a gép együttműködése hatékonyabb, és jobb eredményeket hozhat.

A szabad akarat illúzió, a testünk rabjai vagyunk
ORIGO 2020.02.10.
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A szabad akarat kérdése már rég nemcsak filozófiai probléma,
hanem idegtudományilag kutatható, s egyre inkább úgy tűnik,
hogy amikor úgy érezzük, szabadon döntünk, valójában tudattalan belső állapotaink vezérelnek bennünket. A svájci EPFL
kutatói most a kilégzés és a döntéshozatal között találtak kapcsolatot.

A döntésekben komoly szerepet játszanak belső állapotaink, így
például a hideg érzete
FORRÁS: ORIGO

Belső jelzések irányítják az akaratlagos cselekedeteinket

De vajon ez egyet jelent-e azzal, hogy a szabad akarat valójában
illúzió,

Melyikünkkel ne fordult volna elő, hogy előzetes elhatározásunk ellenére végül mégiscsak utánanyúltunk annak az utolsó
kocka csokinak?

Az is ismeretes, hogy testünk belsejének jelzései, például a szívverésünk, kihatással vannak a mentális állapotainkra, képesek
lehetnek csillapítani fájdalomérzetünket, és elsődleges fontosságúak testünk tudatos érzékelésében.

és cselekedeteinket – anélkül, hogy tudnánk erről – igazából a
testünk belsejéből érkező jelzések irányítják?

Annyi bizonyos, hogy döntéseinkben erősen befolyásolnak
minket belső állapotaink, például, hogy éhesek vagyunk-e, vagy
fázunk-e.

Nagy kérdés, hogy milyen belső folyamatok szülik azokat a cselekvéseket, amelyeket a szabad akaratunkként élünk meg
FORRÁS: PHILOSOPHY TALK
A lausanne-i (Svájc) EPFL tudósainak új felfedezése további bizonyítékot szolgáltat arra, hogy e belső jelzések valóban irányítják akaratlagos(nak érzett) cselekedeteinket.
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A kutatók kimutatták, hogy nagyobb valószínűséggel hozunk
akaratlagos döntést olyankor, amikor kilégzünk.
A Nature Communications-ben frissen megjelent közlemény új
irányt ad a szabad akarat körül csaknem 60 éve zajló neurobiológiai diskurzusnak.
Az agyi aktivitásmérés mindig megelőzi az elhatározott tetteket
„Eredményeink szerint a szándékos cselekvés csakugyan összekapcsolódik a test belső állapotával, konkrétan a kilégzéssel,
míg más testi jelzésekkel, például a szívveréssel nem" – összegzi
Olaf Blanke, az EPFL neuroprosztetika professzora és a cikk
rangidős szerzője.
Kutatásuk középpontjában az ún. készenléti potenciál (readiness potential, RP) áll: az emberi agykéreg egy speciális aktivitásmintázata, amely nemcsak az akaratlagos izommozgások
előtt jelenik meg, de közvetlenül azelőtt is, hogy a mozgási
szándék tudatosulna.

Az emberi agy illusztrációja
FORRÁS: SCIENCE PHOTO
LIBRARY/MEHAU KULYK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/MEHAU
KULYK/SCIENCE PHOTO LIBRAR
Az RP tehát az akaratlagos cselekvés előrejelzője, mivel az agyi
aktivitásmérések során következetesen mindig megelőzi a szabad akaratból elhatározott tetteket – például azt a pillanatot,
amikor megérezzük, hogy most mégiscsak elvesszük azt az
utolsó kocka csokit.
A kísérletekben, melyek célja az RP és a test belső állapotai közötti lehetséges összefüggések felderítése volt, Blanke és munkatársai 52 önkéntes alanyt arra kértek, hogy szabad elhatározásukból nyomjanak meg egy gombot,
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miközben agyi aktivitásukat EEG-vel, légzésüket és szívverésüket pedig a mellkasukra erősített öv segítségével figyelték.

XII. évfolyam 3. szám
összefüggésnek akár a legcsekélyebb mértékben is tudatában
lettek volna.
Egyesek szerint a szabad akarat puszta illúzió
Az RP értelmezése körül évtizedek óta folyik a vita. Egyesek úgy
vélekednek, hogy az RP pontosan azt mutatja: a szabad akarat
illúzió, hiszen az akaratlagos cselekvés agyi mintázata már azelőtt kiolvasható, hogy a cselekvőben tudatosult volna a saját
szándéka.
Eszerint az agy valójában már meghozta a döntést (kérem a csokit!), mire a cselekvő tudatára ébred annak, hogy a döntés megszületett.

Az akaratlagos cselekvés szoros kapcsolatot mutat a légzéssel
FORRÁS: SCIENCEMAG.ORG
Az eredmények azt mutatták, hogy a gomb megnyomása – az
akaratlagos cselekvés –a megfigyelt belső állapotok közül a légzéssel kapcsolódott, míg a szívveréssel nem.
A résztvevők jóval gyakrabban indították a szándékos mozdulatot kilégzéskor, mint belégzéskor, anélkül, hogy ennek az

Az agy már azt megelőzően meghozza a döntést, mielőtt az még
tudatosulna bennünk
FORRÁS: CONSERVATION
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Újabban azonban többen felvetették, hogy az RP talán nem
egyéb, mint egy mérési műtermék, s ha ez igaz, szabad akaratból végrehajtott cselekedeteink fölött mégis visszakapnánk az
ellenőrzést. Ha elfogadjuk azt az elkerülhetetlennek tűnő következtetést, hogy tudatos döntéseink végső soron idegsejtek
tüzelésének végeérhetetlen láncolatában születnek, az RP eredetének kifürkészése segíthet megérteni, milyen mechanizmusok révén jön létre az akaratlagos cselekvésként és szabad elhatározásként megélt tapasztalásunk.
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képessége, hogy saját akaratunkból döntéseket hozzunk – ezer
szállal kapcsolódik testünk többi részéhez.
A kilégzés és a szabad akarat titkos kapcsolata
Az EPFL-ben született eredmények azt sugallják, hogy az RP eredeztetésében szerep jut a légzésnek, ami a szabad akarat megtapasztalásának újfajta perspektíváját nyújtja: szabályos légzési
ciklusunk részét képezi annak a mechanizmusnak, amely tudatos döntéseinket és szabadon elhatározott cselekedeteinket
létrehozza.
Konkrétan úgy tűnik, hogy nagyobb valószínűséggel indítjuk
meg szándékos mozgásainkat kilégzéskor.

Még csak kevéssé értjük azt a mechanizmust, ami létrehozza a
döntéseinket
FORRÁS: COLLECTIVE EVOLUTION
Még mindig nagyon kevéssé értjük, miként hozza létre döntéseinket idegsejtjeink együttműködése, és nagyon is lehetséges,
hogy a szabad akarat tudatos megélése – agyunknak az a

A légzés kulcsszerepet játszhat a döntések meghozatalában
FORRÁS: HTTPS://WWW.LIVESCIENCE.COM/10549-DEEP-DIVING-MAMMALS-BLACK.HTML
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Ha ez így van, a légzési mintázatból megjósolható, mikor indít
meg valaki egy szándékos cselekvést.
A légzés figyelésével akár a vásárlói viselkedés is előre jelezhető
lehet: kilégzés kísérheti a döntő kattintást, amellyel a kosárba
tesszük az áhított terméket. A légzés egyike lehet azoknak a paramétereknek, amelyeket az agy-számítógép interfészt használó orvosi eszközök használnak működésük finomhangolására.
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ségek, a Parkinson-kór vagy a Tourette-szindróma – kutatásában és diagnosztikájában, amelyeknek közös jellemzője az akaratlagos cselekvéskezdeményezés zavara.

A Parkinson-kór egyik jellemzője az akaratos cselekvéskezdeményezés zavara FORRÁS: ORIGO
Blanke és a cikk vezető szerzője, Hyeong-Dong Park már be is
nyújtották a lehetséges alkalmazásokra vonatkozó szabadalmi
indítványukat.
FORRÁS: CHAPMAN UNI-

Sokkal komplexebb folyamat, mint ahogy azt eddig feltételezték

A kilégzés és cselekvés közötti kapcsolat kiaknázható lehet azon
betegségek – például az obszesszív-kompulzív rendellenes-

Tágabb értelemben az EPFL kutatásai arra szolgáltatnak további
bizonyítékot, hogy a szabad elhatározásból végrehajtott cselekvéseket a test egyéb belső rendszereiből érkező jelzések is

Az emberi agy metszetképe
VERSITY
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irányítják. Amikor tehát megadjuk magunkat a csokoládé csábításának, sokkal inkább a testünk rabjai vagyunk, mint gondolnánk.

Az akaratlagosként megélt cselekvéseink valójában az agyi ingerek túszai
FORRÁS: CHAPMAN UNIVERSITY
FORRÁS: PEXELS.COM
„Az, hogy az akaratlagos, vagyis belső elhatározásból, önként
létrehozott cselekvés egy belső érzéklettel – a kilégzésével –
kapcsolódik, csak egy példája annak az általános jelenségnek,
ahogy akaratlagosnak megélt tetteinket valójában túszul ejtik a
testünk belsejéből érkező jelzések, illetve ahogy az agy ezeket
a jelzéseket feldolgozza – fejtette ki Blanke. – Érdekes módon
ugyanezek a jelzések korábban már lényegesnek bizonyultak az
éntudat szempontjából."

Ha tehát a csokoládé iránti ellenállhatatlan vágyunkat úgy értelmezzük, hogy szabad akaratunkat foglyul ejtették a testünk
belsejéből érkező jelzések, tudományos értelemben korrektül
járunk el.
Az emésztőszerveink és az agyunk között zajló belső kommunikáció intenzív kutatás tárgya, és a gyomrunkból-beleinkből érkező üzenetek nagyon is befolyásolják azt, mit kíván meg a szemünk. Az EPFL-ben született eredmények mindenesetre csak
azt segítenek megjósolni, mikor engedelmeskedünk a vágynak,
nem azt, hogy mire vágyunk.
Rendszertulajdonság, nem pedig önálló entitás
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Az idegtudományban általánosan uralkodó nézet szerint a tudatosság az agyunk ún. emergens tulajdonsága: nem egy külön
megfogható és körvonalazható „valami", hanem egy rendszertulajdonság, amely az agyunk működése nyomán spontán előáll.
Az agy idegsejtjeinek tüzelése eredményezi nemcsak magát a
cselekvést, de a tudatosság élményét, a cselekvés szándékosként való megtapasztalását is. Mivel az agyunk is a fizikai univerzum része, elektromos aktivitását az anatómiai megkötések
mellett ugyanazok a fizikai törvények irányítják, mint bármi
mást.
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Ebben az értelemben tulajdonképp magától értetődő, hogy a
testünk többi részét, a tüdőnket és a szívünket reprezentáló
agyi jelzések befolyásolják az agy kognitív állapotát, így a szabadon elhatározott cselekvéseinket.
„Az RP-t most már nem egyszerűen a szándékos cselekvést
megelőző, azt 'tudattalanul előkészítő' kérgi aktivitásnak értelmezzük, hanem bizonyítottnak látjuk, hogy az RP – legalábbis
részben –a légzésből származó belső jelzések agykérgi feldolgozásának eredménye, amely kapcsolódik a szándékos cselekvéssel – foglalta össze Hyeong-Dong Park.

A szabad akarat nem csupán filozófiai kérdésFORRÁS: ONLY
FREEDOM MATTERS
Az agy idegsejtjeinek tüzelése eredményezi a tudatosság élményét
FORRÁS: SCIENTIFIC AMERICAN BLOG

– Általánosabban ez azt sugallja, hogy a magasabb szintű agykérgi tevékenység, így az akaratlagos cselekvés is belső szerveink, különösen a tüdőnk akarattalan és ciklusos működésének
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befolyása alatt áll. A légzést szabályozó idegi aktivitás részletei
azonban még további tisztázásra várnak."

Csodát tesznek a gyerekekkel az izgalmas
könyvek
ORIGO 2020.02.29.
A naponta könyvet olvasó gyerekek jobban teljesítenek az iskolai teszteken - állapította meg egy nagyszabású új tanulmány.
Az Oxford Review of Education című folyóiratban publikált kutatást a Malagai Egyetem és a University College London (UCL)
tudósai vezették. Elemzésük szerint az iskolán kívüli olvasmányok közvetlen hatással vannak a gyerekek iskolai teljesítményére.Egy jó könyv jobban fejleszti az olvasási készséget, mint
bármilyen más típusú olvasnivaló.
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Az újságok, képregények vagy magazinok rendszeres olvasása
nem járt hasonlóan pozitív hatással a kutatók eredményei szerint, a novellaolvasás pedig csak nagyon csekély előnyt hozott.A
kutatás megállapításai fontos jelzést küldhetnek a szülőknek,
tanároknak és a politikusoknak. A nemzetközi kutatócsoport
azt ajánlja a fiataloknak, hogy az olvasással töltött idejüket
szenteljék a könyveknek - olvasható az Eurekalert tudományos
hírportálon.
John Jerrim, az UCL kutatója, a tanulmány társszerzője kiemelte, hogy 11 és 14 éves koruk között óriási fejlődésen mennek át a gyerekek. A háromhavi előny, amelyre az olvasással
szert tehetnek, nem tűnhet soknak, de ez a vizsgált három középiskolai évnek a tíz százaléka. "Az egyre jobban digitalizálódó
világban nagyon fontos arra biztatni a fiatalokat, hogy találjanak időt egy jó könyv elolvasására" - hangsúlyozta Jerrim.

A tanulmányhoz az Andalúziai Oktatási Felmérő Hivatal adatbázisát használták fel. Azokat a kérdőíveket elemezték, amelyeket
több mint 43 ezer spanyol tanuló 2008-2009-ben töltött ki 10
és 11 éves kora között, aztán ismételten 13 és 14 éves kora között 2011-2012-ben. A vizsgálatból kiderült, hogy azok a diákok,
akik naponta olvastak könyvet, annyival jobb eredményeket értek el az iskolai teszteken, ami plusz háromhavi középiskolai tanulmányi előmenetellel volt egyenértékű.

12. oldal

Tudományról egyszerűen
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Ez a képesség gyakorlással fejleszthető, valamint egyre hoszszabb és nehezebb szövegek olvasásával.
Mindeddig csak néhány tanulmány foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a gyerekek olvasmányai mennyire befolyásolják iskolai teljesítményüket. Az új kutatás azt próbálta megállapítani,
hogy van-e kapcsolat az olvasás- és matematikateljesítmény,
valamint a gyerekek szabadidős olvasmányai, illetve az olvasással töltött idő között. A kutatók az olvasmányok között a képregények, novellák, könyvek, újságok és magazinok szerepét vizsgálták.
(Eurekalert/MTI)

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/MOPIC
A kutató szerint az olyan olvasnivalók, amelyek nem olyan lebilincselőek és összetettek, mint egy jó könyv, nem nyújtanak
előnyt a kognitív fejlődésben.Ez különösen a gyengébb tanulóknál érdekes, akiknél minden járulékos segítség fontos lehet.
Luis Alejandro Lopez-Agudo, a Malagai Egyetem kutatója hozzátette: az olvasás alapvető készség, amely kulcsszerepet játszik életünkben. "És nemcsak az a fontos, hogy olvassanak a fiatalok, hanem az is, hogy mit olvasnak." Az olvasással töltött
idő a kutatások szerint segít az olvasási készségek fejlődésében.

Egy afrikai halban találhatták meg az öregedés megállításának kulcsát
ORIGO 2020.02.22.
Bizonyos lények, köztük az egyenlítői Afrika időszakosan feltöltődő tavaiban honos élő türkiz killi, képesek arra, hogy még
peteként úgymond felfüggesszék a fejlődésüket. A félsivatagos területek ritka és kiszámíthatatlan esőzéseihez alkalmazkodott halak így védettek a kiszáradással szemben, és a kiszáradt sárban egy vagy több évig is képesek nyugalmi állapotban
életben maradni. A kutatók szerint mindez érdekes hatással
lehet az emberi öregedés vizsgálatára.

13. oldal
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Átvészeli a számára kedvezőtlen időszakokat
A fogaspontyalakúak rendjébe tartozó halfaj jól alkalmazkodott
a környezet szezonális változásaihoz, például a tavak kiszáradásához, a ritka és kiszámíthatatlan esőzésekhez, a hirtelen időjárási körülményekhez.Az életben maradás érdekében a türkiz
killi petéi egy vagy több évig is képesek nyugalmi állapotban
életben maradni a félsivatagos területeken.Hogy hogyan? Az
úgynevezett diapauza, azaz átmeneti nyugalmi állapot által,
ami az egyes állatok felfüggesztett egyedfejlődéssel vagy növekedéssel járó időszaka. Más szóval a türkiz killi úgymond „jegeli" a további fejlődését addig, amíg a feltételek nem javulnak.

A türkiz killi specifikus nevét felfedezőjéről, a rhodesiai Richard
E. Furzerről kaptaFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Ez a hormonális szabályozással felfüggesztett egyedfejlődés
vagy növekedés időszaka, amely lehetővé teszi a halnak, hogy
átvészelje a számára kedvezőtlen időszakokat– mutatott rá
Anne Brunet, a Stanford Egyetem professzora, a Science
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tudományos folyóiratban publikált kutatás társszerzője. – A diapauza idején az anyagcsere jelentős mértékben csökken.
Noha a folyamatot a kutatók genetikailag programozottnak
gondolják, a működése a mai napig rejtélyes.
A gének aktivitását is vizsgálták
Az élő szervezetek egyik sajátossága, hogy az életük folyamán
meghatározott fejlődési szakaszukban a számukra kedvezőtlen
feltételek között is képesek megmaradni azzal, hogy hosszabbrövidebb ideig nyugalmi állapotba merülnek. Ez a képességük a
törzsfejlődés folyamán alakult ki, az őket körülvevő és gyakran
változó környezet hatására. Az esős időszak rövidsége miatt a
türkiz killik élettartama mintegy két és fél hónap, ám az embriók akár hónapokra vagy akár évekre is meg tudják állítani a
fejlődésüket.
Ez azonban nem befolyásolja a halak jövőbeli élettartamát vagy
termékenységét; az idő tehát nincs hatással a sejtjeikre és szöveteikre.
A szakemberek ezért döntöttek úgy, hogy az öregedés modellszervezeteként is tanulmányozzák az állatokat. Abban bíznak,
hogy biológiai jelenség vizsgálata közben tett felfedezések betekintést nyújtanak majd más szervezetek életfolyamataiba is,
például alternatívát adnak az emberi öregedés „megállításához".

14. oldal
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A jelenség feltárása során a sejtek proliferációjában és a szervek fejlődésében részt vevő géneket vizsgáltuk– magyarázta
Anne Brunet. – Kíváncsiak voltunk az izomfenntartáshoz és
anyagcseréhez kapcsolódó gének aktivitására is.
És, hogy mindez alkalmas módszer lehet-e az ember öregedésének megállítására? A kutatók szerint a diapauza lehetőséget
kínál ennek a megértésére is, de további vizsgálatokra van szükség.

Egy 40 éve írt regény megjövendölte a koronajárványt?
ORIGO2020.02.19. 10:56
Vuhan-400 – ezen a néven bukkan fel egy biológiai fegyvereket előállító laborból kiszabadult kórokozó Dean Koontz: A sötétség szeme című regényében. Vajon a szerző megjósolta a
2019 végén pusztító útra induló járványt, vagy csak a véletlennek köszönhető a dermesztő hasonlóság fikció és valóság között?
A gyanús sorok viharos sebességgel kezdtek terjedni a közösségi média különböző felületein.

Lássuk először a tényeket: a regényben valóban így nevezik a
betegséget és az is vitathatatlan tény, hogy Vuhan Kínában található. A könyvbeli és a valódi (egyébként COVID-19 névre keresztelt) kórokozó azonban több szempontból is eltér egymástól.
•

A Vuhan-400 teljes egészében egy emberek által kifejlesztett vírus, míg a COVID-19 egy állatból (egyelőre
nem világos, milyen fajból) ugrott át emberre.

A Dean Koontz novel written in 1981 predicted the outbreak of
the coronavirus!
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•

Bármennyire is ijesztő, a COVID-19 sokkal kevésbé veszélyes kórokozó: a Vuhan-400 halálozási rátája 100%,
a koronavírusé csupán 2%.

•

A Vuhan-400 lappangási ideje mindössze 4 óra, a koronavírusé 14 nap.

Mindemellett a könyvnek többféle változata létezik, az eredeti,
1981-es kiadásban Vuhan helyett a Gorkij-400 nevet viselte a
kórokozó. Nem tudni, mikor (és persze miért) változtatták meg
a nevet, annyi azonban biztos, hogy a regény 2008-as kiadásában már a Vuhan-400 szerepel.
Koontz egyetlen helyen sem említette, hogy történetével későbbi eseményeket jövendölne meg, a hasonlóságok csak a koronajárvány kitörése után kezdtek feltűnni az olvasóknak. Ez
pedig inkább pszichológiai jelenség, mintsem egy világméretű
összeesküvés leleplezése.
(Snopes)

Megfőzött 5000 liter vizeletet, hogy aranyat
csináljon, de egészen mást fedezett fel
VILÁGI MÁTÉ

index.hu 2020.02.16.

Ma már hiába tűnik bájos hóbortnak a bölcsek köve vadászata,
meglepően fontos dolgokat köszönhetünk azoknak a
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tudósoknak (alkimistáknak), akik az örök élet elixírjét és a minden fémet arannyá változtató követ keresték. Így jutott el az
emberiséghez a tudományos módszer (Roger Bacon), ők jöttek
rá, hogy a levegő nem egy elemből áll (Michał Sędziwój), de
még Sir Isaac Newton is írt könyvet a témában.
Az örök, de legalábbis gazdag élet titkát kutatta Henning
Brand is. 1630-ban született Hamburgban, de ezen kívül nem
sokat tudunk róla. A harminc éves háború vége felé belépett a
seregbe, majd miután leszerelt, felcsapott üvegfújó inasnak. Dolgozni nem sokat szeretett, de szerencséje volt, mert jól
házasodott: felesége mellé akkora hozomány járt, hogy Brand
felmondhatott, és az igazán fontos dolgoknak szentelhette az
életét: a bölcsek kövének és az alkímiának.
Ahogy festőknél gyakran az alapján határozunk meg alkotási
korszakokat, hogy hol éltek, úgy Brandnál is jól elhatárolható
korszakok vannak – bár nála a házastársakkal jött a változás.
Első felesége pénzét hamar felélte, de ez nem volt nagy gond,
mert szegény Brandné hamar meg is halt, így az alkimista újraházasodhatott. El is vett egy gazdag özvegyet, a pénzéből felállított egy labort, mostohafiát beállította segédnek, és elkezdte
Dr. Brandnak hívni magát.
A jó doktort lenyűgözte a víz, hiszen az ad nekünk életet, tehát
köze lehet a bölcsek kövéhez, amiből pedig az örök élet elixírje

16. oldal
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fakad. Ezt azzal a másik elméletével is összekötötte, hogy az
emberbe kerülő input nagyban különbözik az outputtól (gondoljunk bele abba, hogy jön ki belőlünk a sima víz vagy étel),
tehát az emberi test is mágikus.
1.

Víz=mágikus

2.

Emberi test=mágikus

3.

Víz*Emberi test=Vizelet

4.

Tehát vizelet=mágikus²

5.

Mágikus²=bölcsek köve=örök élet, ingyen pénz

Egy 1630-ban írt alkimista könyv meg is erősítette: Strasbourgi
F. T. Kessler egy receptjében azt írja, hogy bármilyen egyszerű
fémet arannyá lehet változtatni timsó, kálium-nitrát és vizeletkoncentrátum összekeverésével. Brand valószínűleg ekkor szerethetett bele a vizeletbe, aminek kutatása meghatározta hátralévő életét.

Henning Brand felfedezi a foszfort Fotó: Richard Tailby / Wikipedia
Először a saját vizeletével kísérletezett, de az nyilván kevés egy
embernek, aki a folyékony aranyat szilárddá akarja változtatni.
Karrierje során állítólag 5-6 ezer liter vizeletet használt fel, amit
eleinte a családjától és barátaitól, majd valószínűleg a seregtől
szerzett be. Sajátos logikája alapján a sörivók vizeletét szerette
a legjobban, hiszen annak a sárga színe a hőn áhított nemesfémre emlékeztette.

17. oldal
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Az alkímia egyik fontos alappillére lehet, hogy nem szabad élvezni, mert Brand a vizeletet kint hagyta a napon. Aki volt már
egy apró pincekocsma koedukált wc-jében, az tudhatja, milyen
szaga lehetett a megmaradt anyagnak, amit Brand több hét napoztatás után felforralt, és addig főzött, míg sűrű sziruppá nem
állt össze. Ezt tovább hevítette, míg egy piros olajos réteg nem
keletkezett a felszínén, amit eltávolított. Meleg után jött a hideg, a pincéjében addig hűtötte az anyagot, amíg az fekete nem
lett. Az alján felgyülemlő sós réteget kidobta, a fekete trutyit
összekeverte a piros olajos anyaggal, és ezt felhevítette, majd
egy lombikban lepárolta.

XII. évfolyam 3. szám
kellett dolgoznia. Ott azonban hibázott, hogy az alsó sóréteget
eltávolította, mivel abban csapódik le a vizelet foszfátjának
nagy része. Ha azt is megtartotta volna, akkor 46 liter emberi
vizelet helyett csak 9-re lett volna szüksége egy gramm foszfor
előállításához.
Mivel fényes volt és különleges, Brand azonnal elhitte, hogy rátalált a bölcsek kövére. Az elemnek a görög phosphorus nevet
adta (phos=fény, phoros=hozó). Hat évig féltve őrizte a felfedezése titkát, mert nem akarta, hogy valaki lenyúlja, vagy rossz
kézbe kerüljön.

Az üveget fénylő gáz töltötte meg, ami szintén fénylő, fehér folyadékként csöpögött le. Amint a folyadék oxigénnel érintkezett, lángra kapott, és fokhagymaszaggal égett.
BRAND FELFEDEZTE A FEHÉR FOSZFORT, AZ ELSŐ ELEMET,
AMIT AZ ÓKOR ÓTA FEDEZTEK FEL.
Ugyan ő ezt akkor még nem tudta, de úgy kapott foszfort, hogy
a vizeletben található foszfátok magas hő hatására reakcióba
lépnek szénnel, amiből szén-monoxid képződik. Ahogy a foszfát
elveszíti az oxigénjét, foszfor lesz belőle, ami magas hőfokon
gáz-, alacsony hőmérsékleten pedig szilárd halmazállapotú. Ma
már azt is tudjuk, hogy teljesen felesleges volt hetekig napoztatni a vizeletes kádakat, csak annyit ért el vele, hogy büdösben

A foszfor módosulatai

Fotó: Wikipedia

Folytatta a kísérleteit, és rájött, hogy az új anyag vízben tárolható, de arra is, hogy szabad levegőn néha magától lángra kap.
Csinált belőle lámpást és éjszakai tintát, de valahogy aranyat
nem sikerült elővarázsolnia.
Természetesen ez alatt a hat év alatt felélte második felesége
vagyonát is, így mivel nem volt semmi haszna a felfedezésének
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(értsd: nem csinált ólomból aranyat – az a nyomda volt) úgy
döntött, eladja a phosphorust. A korabeli vegyészek között hamar lelkes közönségre talált, és Johann Kunckel felajánlotta,
hogy felvásárolja a teljes készletét. Később komoly licitálás
ment az eljárásért, és végül Brand eladta az emberi vizelet feldolgozásának receptjét, majd lassan eltűnt az alkimisták világából. Kora 18. századi halála után a neve is hamar a feledés homályába veszett volna, de hála a felesége és ismerősei levelezésének, ma már tudjuk, kinek köszönhetjük a foszfor felfedezését.

A növények nem emlékeznek, nem gondolkodnak. Vagy mégis?

MOLNÁR CSABA index.hu

2020.02.12.
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A klasszikus felfogás szerint (amit, meg kell hagyni, mind a mai
napig a kutatók többsége magáénak vall), a kognitív képességekhez, vagyis a gondolkodáshoz, emlékezéshez idegrendszerre van szükség. Minthogy a növényeknek nincs idegrendszerük, nem is képesek gondolkodásra. De valóban így van ez?
Néhány botanikus erősen vitatja ezt az álláspontot. Szerintük a
növények úgy reagálnak a külső környezetben történő bizonyos
változásokra, hogy ha állatok lennének, simán elfogadnánk,
hogy gondolkodnak.
SŐT, AZT SEM FOGADJA EL MINDENKI, HOGY A NÖVÉNYEKNEK NE LENNE IDEGRENDSZERÜK.
A növényi kogníció ma is nagyon ellentmondásosnak számító
területének egyik legismertebb propagálója a Nyugat-ausztráliai Egyetem botanikusa, Monica Gagliano. A kutató elmondása
szerint azért kezdte a növények “nem létező képességeit" kutatni, mert az állatok vizsgálatáról nyergelt át a növényekre, és
furcsa volt neki, hogy ilyesmit annak előtte még senki sem kutatott náluk. (A cikkben szereplő összes, állati gondolkodást
idéző kifejezést, például a tanulást, az emlékezést, az értelmet
tessék idézőjelben lévőnek tekinteni. Nem foglalunk állást az
egész terület létjogosultságáról, csak bemutatjuk, mert az tény,
hogy nagyon érdekes.)
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Először a mimóza habituációját vizsgálta. A mimózáról mindenki tudja, hogy érintésre becsukja a leveleit, ágai pedig lefitytyednek, mintha elszáradt volna. A feltételezések szerint ez a
növényevők elleni védekező mechanizmus. Gagliano és munkatársai azt próbálták ki, hogy ha sokszor éri ugyanaz a mechanikai stimulus a növényt - konkrétan leejtették a cserepét, de
még időben elkapták -, változik-e a reakciója.
ÉS IGEN, AHOGY EGYRE CSAK ISMÉTELTÉK AZ EJTÉST, A BECSUKÓDÁS INTENZITÁSA CSÖKKENT, MAJD MEGSZŰNT.
Persze, gondolhatnánk azt, hogy ez csak azért volt, mert a növény kimerült, csakhogy amint a mimózát egy másik típusú
mechanikai stimulusnak tették ki (megrázták), dehabituálódott, vagyis újra teljes erővel mutatta a becsukódási reakciót.
Vagyis - a kutatók magyarázata szerint - a mimóza megértette,
hogy a leejtés nem jelent veszélyt rá, és ezért felhagyott a pánikolással. A habituált egyedek még egy hónappal később sem
csukódtak be az ejtésre, amit úgy is értelmezhetünk, hogy nemcsak tanultak, de jó a memóriájuk is.

Virágok egy mimózafán (Acacia dealbata) a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjének melegházában Fotó: Kelemen Zoltán Gergely / MTI
A növényi memória hallatán sok kutató felvonja a szemöldökét,
mivel korábban ez a kifejezés áltudományokhoz és áltudósokhoz kötődött. A legismerősebben közülük Trofim Liszenko neve
csenghet, aki a sztálini időkben meghatározta a Szovjetunió növénytani kutatásainak irányvonalát. Megkérdőjelezhetetlen autoritás volt sokáig az országban, és az ellenfelei félreállításához
a pártbéli kapcsolatait is igénybe vette.
A nagyobbik baj, hogy Liszenko őrült volt, például azt hitte,
hogy ha megtanítja a krumplinak, hogy télen csírázzon ki, akkor
ezzel olyan krumplit lehet kinevelni, amelyet a szibériai tajgán
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is nagy tömegben lehet majd termelni, mert kifejezetten igényelni fogja a hideget a növekedéshez. Na, ez nem jött be. Ennek ellenére rábízták a Szovjetunió mezőgazdaságának és élelmiszer-ellátásának megszervezését, aminek (több egyéb tényező mellett)
EGYENES KÖVETKEZMÉNYE LETT AZ MILLIÓK ÉLETÉT KÖVETELŐ UKRAJNAI ÉHÍNSÉG.
Ilyen kezdetek után nem lehet csodálkozni azon, hogy a növényi memória fogalma enyhén szólva nem örvend általános
megbecsülésnek a tudományos közösségben. Annak ellenére
sem, hogy a téma modern propagálói nem tekinthetők Liszenko
tanítványainak.
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A növényi memória (ha létezik ilyesmi) kutatása a nyolcvanas
években tűnt fel ismét. Francia kutatók kimutatták, hogy a növények megjegyzik, ha a hajtásaik egyik oldalán folyton sérülés
éri a leveleiket, és ezután inkább a másik oldali növekedésre
koncentrálnak (ahol nagyobb biztonságban lesznek a levelek).
Ezután egy sor más megnyilvánulását is kimutatták a növényi
emlékezetnek. Egyes kísérletek eredményei alapján úgy tűnt,
hogy a növények emlékeznek a hőmérsékleti, nedvességi, fénysugárzási hatásokra, és ezeknek megfelelően reagálnak. Sőt,
EGYESEK SZERINT E “TUDÁSUKAT” A LEVEGŐN ÉS A TALAJON
KERESZTÜL TERJESZTETT VEGYÜLETEK SEGÍTSÉGÉVEL ÁT IS
ADJÁK A SZOMSZÉDAIKNAK.
Sokak számára az efféle állítások már inkább az ezotéria tárgykörébe tartoznak. Ugyanakkor nem lehet azt állítani, hogy minden növényi kognícióval kapcsolatos kutatást teljes mértékben
elutasítana a botanikus közösség. Ez nem abban az értelemben
áltudomány, mint a homeopátia vagy az asztrológia. A tudományterülethez sorolható kutatások rendes szakfolyóiratokban
is megjelennek, bár kétségtelen, hogy ezzel nem mindenki (sőt
talán a többség nem) ért egyet.

Trofim Liszenko (j)
gary

Fotó: Sovfoto / Getty Images Hun-

Talán elfogadhatóbbá tehető a növényi memória fogalma a legtöbb botanikus számára, ha nem az állati idegrendszer kutatásából ismert kifejezéseket használnánk rá, hiszen a jelenségek
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mögött rejlő mechanizmus valószínűleg teljesen más. Ma már
egyre több ismeret mutat arra, hogy a szigorúan vett géneken
túl számos epigenetikai információ is befolyásolja a növények
viselkedését. Ezek olyan tényezők (általában az örökítőanyaghoz kapcsolódó fehérjék), amelyek nem változtatják meg a DNS
bázissorendjét, tehát nem hoznak létre klasszikus mutációt,
mégis megváltoztatják a növény viselkedését. Az epigenetikai
faktorok megváltozása egy sor olyan változást okozhat a növényben, amelyet a felületes szemlélő akár okosságnak is hihet.
Például megváltozik a virágzás időzítése a korábbi évek hőmérsékleti viszonyainak függvényében.

A növényvilág egyik egzotikus ritkasága a sarjika vagy elevenszülő korallvirág a Kalanchoe daigremontiana. A Madagaszkáron honos növény levelei peremén neveli utódait. Először kis
kitüremkedések jelennek meg majd 4-6 szemben álló levélpár
ami alatt a gyökérkezdemény is kifejlődik. Talajra hullva a gyökerek megerősödéséig a kis levelekben felhalmozott tápanyagból él. Fotó: Oláh Tibor / MTI
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Ez így elég hihetően hangzik, de korántsem biztos hogy igaz. Peter Crisp, az Ausztrál Nemzeti Egyetem botanikusa például
amellett érvel egy nem régi cikkében, hogy sokszor a növényeknek sokkal jobban megéri felejteni, mint túlságosan emlékezni
a régi szenvedésre. Számos módon próbálták kimutatni, hogy a
növények memóriájában megőrződött például a korábbi kiszáradás emléke, de ennek ritkán találták nyomát. Ennek nem feltétlenül az az oka, hogy maga a növényi memória koncepciója
úgy butaság, ahogy van. Elképzelhető, hogy evolúciós értelemben nem előnyös, ha a növény a korábbi rossz tapasztalatainak
megfelelően viselkedik, mert simán lehet, hogy azóta gyökeresen megváltoztak a körülmények, és a tudása már elavulttá
vált.

Egyesek a növények “agyát” a gyökerekben képzelik el
Fotó: Martiskó Gábor
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A növényi idegrendszer létezése még rázósabb területe a botanikának. Az állati idegsejtekhez hasonló struktúrákat nem sikerült növényekben találni. Ennek ellenére vannak kutatók, akik
azt állítják, hogy a növényi sejtek hasonlóképpen kommunikálnak egymással, mint a neuronok, sőt, még az állati idegműködés alapját képező elektromos szignálokat is látni vélik a növényekben. Mások a növények “agyát” a gyökerekben képzelik el.
Ez már tényleg az a téma, ami sokaknál kiveri a biztosítékot. Ezt
kifejezendő több tucatnyi vezető biológus írt korábban egy nyílt
levélnek is beillő tanulmányt arról, hogy álljon meg a menet, hiszen a tudósok szerint a növényi neurobiológia nem ad hozzá
semmit a növényélettanról, növényi sejtbiológiáról és jelátviteli
folyamatokról meglévő tudásunkhoz.

magyarok a szintén nem túl előkelő harmadik helyen állnak, ám
a két ország lakosai között van egy fontos különbség:

Borítókép: Martiskó Gábor / Index

Elég banálisan hangzik, de tényleg rengeteget számít, az angol
nyelv ugyanis mára annyira dominánssá vált szinte az egész világon, hogy a britek vagy éppen az amerikaiak röhögve elboldogulnak bárhol anélkül, hogy idegen nyelveket tanulnának.
Országok tucatjaiban használják hivatalos nyelvként az angolt,
ennél is több helyen számít alapvető közvetítőnyelvnek, és
mára kevés olyan foglalkozás van, ahova ne férkőzött volna be
valamennyire.

Kis gömböcként zabálja fel az angol nyelv a
világot
FLACHNER BALÁZS

index.hu 2020.02.22.

Nemrég látott napvilágot az az elemzés, melyből kiderült, hogy
nemhiába kongatják a vészharangot az Egyesült Királyság nyelvoktatásának kudarca miatt a szakértők, a briteknél a legroszszabb a helyzet az idegen nyelvek ismeretének terén egész Európában. Ugyanebből az elemzésből derült ki az is, hogy a

A BRITEK ANYANYELVE AZ ANGOL, A MAGYAROKÉ MEG A
MAGYAR.

Az angol nyelv nemcsak a jelenlegi, hanem a valaha volt legelterjedtebb nyelv az emberi civilizációban, ennyire közel még
semmi nem járt ahhoz, hogy tényleg globális nyelv legyen. De
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hogy jutott el ide, lehet-e belőle tényleg globális nyelv, és jó
lesz-e nekünk, ha az lesz?
Egy nyelv mind fölött
Két évvel ezelőtt elég nagy port kavart az Egyesült Államokban
egy Aaron Schossberg nevű ügyvéd, aki egy New York-i kávézóban kezdett el balhézni, miután meghallotta, hogy a személyzetből többen spanyolul beszélnek egymással. Annyira felbőszült ezen, hogy riasztani akarta a bevándorlási hivatalt, az
egyik alkalmazottnak pedig kijelentette, hogy angolul kellene
beszélniük, mert Amerikában vannak. Az esetnek hamar híre
ment, a Schossberg pedig nem meglepő módon védekezni
kényszerült, az ügynek azonban a szimpla rasszizmuson túl volt
egy sokkal érdekesebb vetülete is.
Az angol nyelv piedesztálra emelése, és az összes többi nyelv
becsmérlése régóta része mind az angol, mind az amerikai nacionalizmusnak. Ez már Theodore Roosevelt 1919-es, az American Defense Society nevű nacionalista szervezethez intézett beszédéből is jól látszott. Roosevelt ekkor arról beszélt, hogy az
Egyesült Államokban csak az angol nyelvnek van helye, mert azt
szeretné, ha
A NÉPEK OLVASZTÓTÉGELYÉBŐL EGY EGYSÉGES AMERIKAI ÁLLAM JÖNNE LÉTRE AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁROKKAL, NEM PEDIG EGY SOKNYELVŰ ÁTJÁRÓHÁZ.
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A néhai elnök félelmei persze alaptalanok voltak: hiába a tömeges bevándorlás, az angol nyelv hegemóniája továbbra is megingathatatlan, sőt, ha lehet, még erősebb is a szorítása, mint
száz évvel ezelőtt volt. 400 millió embernek ez az anyanyelve,
és még legalább egymilliárdan beszélik második nyelvként - de
ennél is fontosabb, hogy mekkora hatása van a világ összes
többi nyelvére.
Anglicizmusok kora
Az angol nyelv hosszú ideig szivacsként szívta magába a szavakat minden nyelvből, amivel kapcsolatba került. Egyebek mellett a latin, a görög és a francia nyelvből is rengeteg szót épített
be, sőt, még a magyarból is vett kölcsön egy viszonylag gyakran
használt szót, a "coach" ugyanis a mi "kocsi" szavunkból ered.
Ez elsősorban az angoloknak volt köszönhető, akik a hatalmas
gyarmatbirodalmuk révén a világ minden tájára elvitték a nyelvüket.
Az angol gyarmatbirodalom a 18. század végén aztán hatalmas
pofont kapott, amikor a függetlenségi háború sikere után létrejött az Amerikai Egyesült Államok (aztán a második világháború
után teljesen fel is bomlott, de ez egy másik történet). Az USA
hamarosan átvette a brit birodalom helyét: az ország a következő két évszázadban szuperhatalommá vált, ez pedig a technológiai vívmányok miatt egyre összekapcsoltabbá váló
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világban azt eredményezte, hogy az angol nyelv importőr helyett a szavak és kifejezések exportálójává vált.
Manfred Görlach német nyelvész 2001-ben a Dictionary of European Anglicism című könyvében szedte össze azokat az angol
kifejezéseket, amik megtalálhatóak 16 másik európai nyelvben,
köztük a magyarban is. Ezekből természetesen elég sok van, és
bár többen próbálnak fellépni ellenük, az internet és az instant
kommunikáció korában az angol kifejezésekkel egyszerűen
nem lehet felvenni a versenyt. Csak egy példát említve
KI A FENE MONDJA AZT, HOGY PATTOGATOTT KUKORICA,
AMIKOR AZT IS MONDHATJA, HOGY POPCORN?
Egyesek szerint az angol nyelv nemcsak a szókincsében változtatja meg a többit. Tim Parks író és műfordító néhány éve arról
írt, hogy a más anyanyelvű szerzők egyre gyakrabban írnak országspecifikus utalások és nehezen lefordítható szójátékok nélkül, sőt, a leírásokat is úgy alakítják, hogy az könnyen értelmezhető legyen angolszász kontextusban. Ennél is érdekesebb az,
hogy az angol nyelv az elmúlt évtizedek során olyan hatással
volt más nyelvekre, hogy azok a nyelvtani szerkezeteikben is elkezdtek egyre inkább hasonlítani hozzá – ebben a cipőben jár
az olasz, a német és a skandináv nyelvek is.
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meg a források az oktatásához, Kínában pedig a legnépszerűbb
angoltanárok igazi sztárok lettek, akik stadionokat töltenek
meg azzal, hogy angolórákat tartanak. Dél-Koreában odáig fajult a nyelv kultusza, hogy sok szülő hajlandó műtéti úton eltávolíttatni egy apró szövetdarabot a gyerek nyelve alól, mert
szentül hisznek abban, hogy ettől könnyebben fognak kiejteni
bizonyos, az angolban sokat használt hangokat.
Hipercentrális, univerzális
Első ránézésre az angol nyelv dominanciája nem feltétlenül
problémás, mert az emberiség történelmében általában volt
olyan nyelv, ami ilyen-olyan okokból nemzetközi közvetítő
nyelvként funkcionált. Ezek jellemzően nem az elterjedtségük,
vagy a beszélőik száma alapján kerültek ebbe a szerepbe, hanem azért, mert azok beszélték őket, akiknek a kezében a hatalom összpontosult. Erre jó példa a latin, ami azért lehetett enynyire domináns a Római Birodalomban, mert az azt kezükben
tartó rómaiak ezt beszélték.

Afrikában és Ázsiában egyenesen drámai a helyzet: az angol
több afrikai országban úgy lett hivatalos nyelv, hogy nem voltak
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országba. A 20. században viszont a körülmények összjátéka miatt annyira felgyorsult a folyamat, hogy ezen a ponton már nem
is biztos, hogy helytálló közvetítő nyelvként hivatkozni rá.

Fotó: IMDb
Ez jól mutatja, hogy ugyan alapjáraton az határozza meg egy
adott nyelv befolyását, hogy
•

hány országban számít anyanyelvnek,

•

hány országban hivatalos nyelv,

•

és hány országban tanítják elsődleges idegen nyelvként,

összességében egy nyelv mégiscsak akkor tud globálissá válni,
ha az anyanyelvi beszélői kezében kellő hatalom és gazdasági
erő van ahhoz, hogy fenntartsa és kiterjessze a pozícióját. Az
angol nyelv esetében jó darabig nagyjából ugyanúgy zajlott a
terjeszkedés, mint korábban a latinnál vagy a franciánál: a britek hódítás útján egyszerűen behurcolták egy csomó más

Abram de Swaan holland szociológus saját felosztásában a piramis tetején egyedül trónoló hipercentrális nyelvként írta le az
angolt, ami összetartja az egész világ nyelvrendszerét, Mizumure Minae japán írónő pedig univerzális nyelvként hivatkozik
rá. Ez persze nem azt jelenti, hogy ennek van a legtöbb anyanyelvi beszélője – hiszen a spanyolnak és a mandarinnak is több
van –, hanem azt, hogy ezt beszélik a legtöbben az anyanyelvűeken kívül. Jonathan Arac irodalmár éppen emiatt fogalmazott
úgy, hogy
AZ ANGOL NYELV OLYAN A KULTÚRÁNAK, MINT A DOLLÁR A
GAZDASÁGNAK: EZ A MÉDIUM, AMIN KERESZTÜL A HELYI TUDÁS AZ EGÉSZ VILÁGRA KITERJEDŐVÉ ALAKULHAT ÁT.
Az egyértelműnek tűnik, hogyha minden a jelenlegi kerékvágásban halad tovább, a nem túl távoli jövőben az angolnak minden
esélye meglesz arra, hogy visszacsinálja a bábeli nyelvzavart, és
olyan nyelv legyen, amit az egész világon mindenki megért. Ennek az elképzelésnek elég sok támogatója van, nem is meglepő
módon, a különféle nemzetközi szervezetek ugyanis sosem voltak még ennyire erősek. Könnyen belátható például, hogy az
Európai Unióban elég hasznos lenne egy közös nyelv, mert bár
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a fordítási költségek a teljes éves költségvetésnek az egy százalékát sem teszik ki,
A SZERVEZET ÍGY IS DURVÁN 1 MILLIÁRD EURÓT, VAGYIS
MAJDNEM 340 MILLIÁRD FORINTOT KÖLT EL ERRE ÉVENTE.
A törekvést támogatók közül egyébként többen az eszperantóhoz hasonló mesterséges nyelvekben látták korábban a megoldást a problémára, az ilyen nyelvek azonban sosem lettek igazán népszerűek. Ezektől ráadásul elsősorban a világbékét várták a gazdasági haszon helyett, ami, körülnézve ma a világban,
nem igazán tűnik reálisnak.
Az angol ezzel szemben jelen pillanatban tényleg minden eddiginél közelebb van ahhoz, hogy valóban globális nyelv legyen. A
nemzetközi szervezeteknél maradva az angol nagyjából a 85
százalékuknál van ott a hivatalos nyelvek között, egyharmaduknál pedig ez az egyetlen hivatalos nyelv. Ezen felül meg tényleg
szinte mindenhová beférkőzött az amerikai kulturális és gazdasági fölénynek köszönhetően: a zenébe, a filmekbe, a tévébe, a
legtöbb munkakörbe, az internetre, de még a drogok és a pornó
világába is. Ez sok szempontból kényelmes, de az egésznek
megvannak az árnyoldalai is.
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nagyobbak is – eltűnne a süllyesztőben. A jelenlegi becslések
szerint a világon kéthetente eltűnik egy nyelv, a nyelvészek pedig úgy számolnak, hogy a következő évszázadban a ma létező
6000 nyelvnek legalább a felére a kihalás vár. És ezek még az
optimistább előrejelzések, van olyan is, aki szerint
A NYELVEK 90 SZÁZALÉKA ERRE A SORSRA JUTHAT, EBBEN PEDIG ELÉG NAGY SZEREPE LEHET EGY TÚL DOMINÁNS NYELVNEK.
Az is felmerül, hogy egy globális nyelv esetében az anyanyelvi
beszélőknek behozhatatlan előnye van azokkal szemben, akik
második, vagy harmadik nyelvként tanulták meg azt. Itt érdemes megemlíteni azt is, hogy az anyanyelvi beszélők könnyen
arrogánssá válhatnak, mert mindenki más alkalmazkodik hozzájuk – ez amúgy már most is megfigyelhető, egyebek mellett a
fentebb már emlegetett, spanyol beszéd miatt balhézó ügyvéd
esetében is.

Bilincs az egyetlen?
Ha mindenki magáévá tenné az angol nyelvet, elég nagy esély
lenne arra, hogy egy csomó kisebb nyelv – de előbb-utóbb a
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az elnyomás örökségét látták benne. Mahathma Gandhi pedig
már 1908-ban arról beszélt India kapcsán, hogy
ANGOLT TANÍTANI EMBEREK MILLIÓINAK ANNYIT TESZ, MINT
RABSZOLGASORBA TASZÍTANI ŐKET.

Fotó: Ujvári Sándor / MTI
Azt is fontos kiemelni, hogy egy ilyen nyelvhez való túlzott ragaszkodás könnyen odáig fajulhat, hogy korlátozzák azokat,
akik nem ezt beszélik. Nagy-Britanniában például a walesiek
küzdöttek hosszú ideig azért, hogy egyáltalán használhassák a
nyelvüket, de jó példa lehet erre az Osztrák-Magyar Monarchia
is, ahol szintén sok konfliktus eredt abból, hogy a kisebbségek
hivatalosan nem használhatták az anyanyelvüket.
Ez utóbbi lehet a legfontosabb probléma, a legfontosabb ellentét ugyanis a nemzetközi megérthetőség és a nemzeti identitás
megőrzése között feszül. A volt brit gyarmatok esetében nem
egy olyan van – például Tanzánia, Kenya vagy Malajzia –, ami a
birodalom felbomlása után el is hagyta az angol nyelvet, mert

Ez persze nem igazán veszélyezteti az Egyesült Államok hegemóniáját, érdemi változást pedig valószínűleg csak az hozhatna
az angol nyelv térhódításában, ha az USA hirtelen elvesztené a
hatalmi pozícióját (ami a kínai nyomulás miatt egyébként hoszszú távon nem esélytelen, de még nagyon odébb van). Egyes
szakértők szerint viszont az is lehet, hogy már el is értük a kritikus pontot, úgyhogy jobban teszik, ha nem most hagynak fel az
angoltanulással.
Források: Guardian, The History of English

Rövid hírek, érdekességek
Feltűnt egy vírus, amihez nincs fogható a Földön
ORIGO 2020.02.10.
A Yara-vírus genetikai állománya annyira egyedülálló, hogy az
a kutatókat is meglepte.
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A Yaravirus brasiliensis a brazil mitológiában szereplő titokzatos
szirénről kapta a nevét, nem véletlenül, hisz a vírus legalább
olyan rejtélyes, mint a legendabeli természetfeletti lény; mind
eredetét, mind törzsfáját homály fedi.
A mostani – egyelőre tudományos folyóiratban nem publikált –
tanulmányt jegyző két virológus, Bernard La Scola (Aix-Marseille University, Franciaország) és Jônatas S. Abrahão (Federal
University of Minas Gerais, Brazília) először két éve hallatott
magáról, amikor szintén egy különleges vírust találtak; a Tupanvírus egy hatalmas kapsziddal (fehérjetok, ami a vírus örökítőanyagát öleli körül) rendelkező óriásvírus, ami vízi környezetben él. Az óriásvírusokat nagyjából 100 éve fedezték fel, és több
olyan dolgot is tudnak, amit kisebb társaik nem; példának okáért sokkal komplexebb genomjuk van, és képesek fehérjék létrehozására.
A most leírt vírus nem óriásvírus, mérete mindössze 80 nm (nanométer),génjeinek 90 százaléka azonban nem hasonlít egyetlen másik ismert génhez sem - ezeket árva géneknek (angolul
orphan genes) nevezzük.A Yara-vírusban mindössze 6 olyan
gént találtak, ami más vírusok genomjában jelen van, a többinek annak ellenére sem lett párja, hogy a két szakértő 8500
nyilvánosan hozzáférhető genetikai adatbázist is átböngészett.A Yara-vírus kapszidja és az abban rejlő örökítőanyag tehát teljesen egyedülálló a természetben.

Yaravirus brasiliensis
BIORXIV

FORRÁS: BORATTO ET AL., 2020,

Egy biztos, embereknek nem kell tartaniuk az új vírustól, az
ugyanis csak amőbákat fertőz.

Szabályosan ismétlődő jeleket fogtak egy távoli galaxisból
ORIGO 2020.02.10.
A világűrből érkező, szabályosan ismétlődő jeleket detektáltak egy kanadai távcsővel.
A kutatók szerint ez az eddigi legkülönösebb gyors rádiókitörés,
amit valaha észleltek - írja az Independent. A gyors rádiókitörések (FRB-k) kozmikus rádióhullámok rövid ideig tartó, nagyon
erős löketei.
A jeleket egy kanadai rádióteleszkóppal (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, rövidítve CHIME) észlelték, és ez
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az első alkalom, hogy a kitörések szabályos, jól felismerhető
mintázatban – jelen esetben 16 napos ciklusban – ismétlődnek:a szignálok 4 napon át rendkívüli intenzitással érkeznek,
majd 12 napos csend következik, aztán a jelenség újra ismétlődik.
Egyelőre pontosan nem tudni, mi a jelek forrása, annyit sikerült
kideríteni, hogy körülbelül 500 millió fényévre lehet tőlünk, és
valószínűleg egy bináris rendszerről van szó, ahol valamilyen
objektum egy csillag vagy egy fekete lyuk körül kering. A kutatók továbbá kizárták, hogy fekete lyukba zuhanó csillagból származhatnak a jelek, nem vethető el ugyanakkor teljesen, hogy
egy idegen civilizáció küldi őket felénk.
A szakértők most tovább figyelik majd az FRB 180916.J0158+65
katalógusjelű kitörést, hogy többet megtudjanak az eredetéről.
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Brit, amerikai és ausztrál kutatók a Royal Society Open Science
című tudományos lap friss számában írták le vizsgálatukat,
amelyben önkéntesek részvételével tanulmányozták a gyorsételek hatását.
A nyugati világban élők többsége tudja, milyen veszélyeket rejt
a túlságosan feldolgozott ételek és a gyorséttermi fogások fogyasztása: túlevéshez, elhízáshoz és más egészségi problémákhoz vezethet.A tudósok azonban még keresik a választ arra,
hogy miért esik olyan nehezükre az embereknek, hogy ellenálljanak az egészségtelen fogásoknak.
Az új kutatáshoz 110 önkéntest toboroztak, akik a húszas éveik
elején jártak, és egészségesen étkeztek. Arra voltak kíváncsiak,
mi történik, ha egy hétig egészségtelen gyorsételeket fogyasztanak.

Így teszik tönkre az agyat a gyorsételek
ORIGO 2020.02.21.
Az egészségtelen, túlságosan feldolgozott, túl sós, cukros, zsíros ételek fogyasztásáról, vagyis az úgynevezett nyugati étrendről egy kutatás megállapította, hogy károsíthatja a hippokampusz nevű agyi terület étvágyszabályozó, túlevést korlátozó funkcióját.
Illusztráció

FORRÁS: PEXELS.COM

30. oldal

Tudományról egyszerűen
Az önkéntesek - véletlenszerűen kiválasztott - csoportja egy héten át továbbra is úgy étkezett, ahogy a kutatásig, a többiek viszont zsíros húsokat, szénhidrátban és cukorban gazdag fogásokat ettek. Memóriatesztet végeztettek velük a kutatás előtt,
és az egy hét leteltével megvizsgálták az étvágyszabályozásukat, valamint kikérdezték őket, mennyire élvezték az előző heti
ételeket.
A memóriateszteken gyengébb eredményt értek el azok, akik
egy hétig gyorsételeket ettek.Ennél is fontosabb azonban, hogy
közvetlenül egyetlen egészségtelen fogás elfogyasztása után az
agy hippokampusz nevű területe elégtelenül működött.
Korábbi kutatások kimutatták, hogy a hippokampusz szerepet
játszik az étvágy szabályozásában. Egy adag belga gofri elfogyasztása után azonban nem tudta rendesen ellátni ezt a feladatot, az önkéntesek nem kaptak jelzést, hogy fejezzék be az
evést, mert már jóllaktak. Az evés abbahagyása helyett tovább
faltak.
Egy hét ilyen lakmározás után az önkéntesekben megmaradt az
egészségtelen ételek élvezetének emléke, miközben a kevésbé
élvezetes ételek emlékei törlődtek. Az eredmény az volt, hogy
nehezen álltak ellen a gyorsételek csábításának. A nyugati étrenden élőknél a memória gyengülése és az étvágykontroll
romlása összefüggést mutatott.
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(medicalxpress.org/MTI)

Ez az élőlény 42 ezer évig aludt, most felébresztették
ORIGO 2020.02.20.
Negyvenkétezer éve jégbe zárt férgeket szabadítottak ki kutatók. Az állatok teljesen egészségesek.
Szibériában az örökké fagyott talaj, vagyis a permafroszt a klímaváltozás hatására folyamatosan olvad, a folyamat pedig nem
csak óriási mennyiségű metánt szabadít fel, hanem azokat az
élőlényeket is kiengedi, amik több tízezer éve, még a pleisztocén idején csapdába estek. Kutatók egy csoportja két fonálféregfaj (Nematoda) ébredését figyelte meg, az eredményeket
a Doklady Biological Sciences című tudományos folyóiratban
közölték. Ez az első alkalom, hogy egy 42 000 éves, hibernált
állapotban lévő többsejtű organizmus feléledését dokumentálták.
Habár a fonálférgek rendkívül parányiak – alig 1 milliméteresek
– egészen elképesztő képességeik vannak; például az egyetlen
olyan ismert többsejtű, ami 1,3 kilométerrel a felszín alatt is
megtalálható. Létezik olyan faja, aminek öt különböző szájszerve van, és a rendelkezésre álló táplálék határozza meg,
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melyiket használja. Egyes fajai csigák testében utaznak, hogy
azok ürülékével jussanak el A pontból B-be.
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nőstények,feléledésük után úgy mozogtak, táplálkoztak,
mintha csak pár órás szundikálásból keltették volna fel őket.
A kutatók következőleg azt fogják megvizsgálni, hogyan képesek a nematodák fagyott állapotban, ilyen elképesztő hosszú
ideig sértetlenül túlélni.

A neandervölgyiek ősei saját őseikkel párosodtak
MOLNÁR CSABA index.hu

Egy fonálféreg számítógépes illusztrációjaFORRÁS: AFP
A mostani tanulmányban a kutatók összesen 300 permafrosztmintát elemeztek. Egy részük az Alazeja-folyó környékéről származott, koruk elérte a 32 ezer évet, másik részüket az északkelet-szibériai Kolima-folyó mellől szállították a laborba, utóbbi
jégminták 42 000 évesek voltak.
A jégbörtönből két faj képviselőit (Panagrolaimus detritophagus, Plectus parvus) olvasztották ki sikeresen; mindannyian

2020.02.21.

Az utóbbi időszakban egyre több régészeti és genetikai bizonyíték lát napvilágot arról, hogy az emberré válás korántsem volt
buktatók, oldalágak és legfőképpen fajok közötti génkeveredés
nélküli folyamat. A korábban létezett emberféle csoportok tagjai rendszeresen párosodtak egymással, így a géntranszfer intenzív volt a csoportok között. Néha a saját őseiknek tekinthető
csoportokkal is romantikus viszonyt ápoltak, ennek eredménye
pedig fellelhető a genomjukban.
Alan Rogers, a Utahi Egyetem antropológusa és munkatársai
számos emberféle faj, így például a modern ember, a neandervölgyiek és a gyeniszovaiak génjeit elemezték. Arra jöttek rá,
hogy a genomok hasonlóságai és különbségei csak úgy jöhettek
létre, ha a neandervölgyiek és gyeniszovaiak közös ősei 700
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ezer éve intenzíven keveredtek az ő őseiknek számító, rejtélyes,
egyszerűen "szuperarchaikusoknak" nevezett csoporttal.
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ezer évvel ezelőtt Európába érkező Homo sapiens párosodott
mindenkivel, akivel csak itt találkozott.
Amint látszik, az emberi genomban fellelhető, archaikus emberfajoktól származó génrészletek rendkívül bonyolult úton jutottak el a mai ember DNS-ébe, többszöri szétválások és újrakeveredések révén.
(University of Utah News)

Gleccserek rejtik időkapszulaként magukban
az ősi levegő rejtélyeit
ORIG
Neandervölgyi ember (Homo neanderthalensis) élethű modellje a Magyar Természettudományi Múzeumban Fotó: Manek Attila / MTI
Utóbbiak jöttek át az elmélet szerint először Afrikából Eurázsiába, mintegy kétmillió évvel ezelőtt. Még Afrikában váltak le róluk a neandervölgyiek és a gyeniszovaiak közös ősei, akik sokáig
a kontinensen fejlődtek tovább, majd 700 ezer évvel ezelőtt ők
is átjutottak Eurázsiába. Itt találkozta a szuperarchaikusakkal,
és keveredtek velük.
Ezután, 420 ezer évvel ezelőtt az akkor már különálló neandervölgyiek újra keveredtek a szuperarchaikusakkal, majd az 50

O2020.02.22.

Az örökké fagyott talajban (permafroszt) és az óceánokban
megtalálható ősi metán valószínűleg nem okoz jelentős üvegházhatásúgáz-kibocsátást amerikai kutatók szerint.
A gleccser mélyéből gyűjtöttek mintákat
A Science című tudományos lapban bemutatott tanulmány szerint még ha távozik is metán ezekből a hatalmas természetes
raktárakból a melegedés hatására, nagyon kevés része éri el
ténylegesen a légkört. A talajban a permafroszt, az óceánok
mélyén pedig a metán-hidrátok az ősi szén nagy raktárai.
A Rochesteri Egyetem szakértői az Antarktiszon lévő Taylorgleccser mélyéből gyűjtöttek mintákat.Ezek a minták apró
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légbuborékokat tartalmaznak, melyek ősi levegőt rejtenek magukban, tehát időkapszulaként működnek.
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tevékenység okozza és egy meleg állapotból egy még melegebb
felé tartunk"
Jelentősen hozzájárulnak a felmelegedéshez
A mintákban a metán 14-es szénizotópjait elemezve arra jutottak, hogy az ősi szénraktárak kevés metánt bocsátanak ki, tehát
kicsi a valószínűsége annak, hogy ezek a raktárak destabilizálódnak és jelentősen hozzájárulnak a felmelegedéshez.

A mikroorganizmusok egy gleccser alatti vízgyűjtő, hideg, sötét,
sós vízében élnek egy-két millió éve elszigetelten FORRÁS:
WIKIMEDIA COMMONS
A szakértők kivonták a buborékokból és megvizsgálták a Föld
utolsó nagy jégolvadási időszakából (deglaciáció) - 8-15 ezer évvel ezelőttről - származó levegőt.
Az az időszak némileg hasonlít a mai állapothoz, amikor a Föld
hidegebből egy melegebb állapotba került– mondta Michael
Dyonisius, a tanulmány társszerzője. – De az utolsó deglaciáció
során a változás természetes volt, most viszont emberi

Az Antarktiszon lévő Taylor-gleccser mélyéből gyűjtöttek mintákat FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
Az egyik fő tanulság tehát az, hogy jobban kell aggódnunk az
ember okozta emisszió miatt, mint a természetes folyamatokból származó miatt"– mondta Dyonisius.
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Ha metán oldódik ki a mélytengerekben, a nagy része eloszlik
és az óceán mikrobái oxidálják, még mielőtt elérné az atmoszférát. A tanulmány arra is rámutat: ha a permafrosztban lévő metán elég mélyen alakul ki a talajban, az is lehetséges, hogy már
az ott élő baktériumok oxidálják és felfalják.
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megállapítsák, képes-e még az esővíz elvezetésére és helyreállításának tervét azóta elfogadták.

(MTI/Hszinhua)

Ismét használatba veszik Pompeji ódon csatornarendszerét
ORIGO 2020.02.10.
Ismét használni fogják a Pompeji alatt 2300 éve kiépített csatornarendszert, hogy a régészeti lelőhely térségében lehullott
esővizet a tengerbe vezessék.

Pompeii romjai, a háttérben a Vezúvval
DIA COMMONS

A 457 méter hosszú alagút- és csatornahálózatot három szakaszban építették a Kr.e. 3. század végén, 2. század elején az
esővíz tengerbe vezetésére az ókori szamniták, akik a rómaiak
előtt éltek ott. Majd a Kr.e. első században a rómaiak híres mérnöki tudásukkal korszerűsítették a rendszert, amely még mai is
tökéletes állapotban van.

A csatornarendszer a pompeji Fórumtól vezet a Via Marina alatt
a császári villáig. Massimo Osanna, a Pompeji Régészeti park vezetője a The Times brit napilapnak elmondta, hogy "a csatornanyílások ugyan eltömődtek, de el fogjuk kezdeni használni a
rendszert, mert a hirtelen lehulló sok csapadék problémát
okoz".

Az alagútrendszerben talált leletek szerint a csatornahálózat
utolsó szakaszát évekkel a Vezúv 79-ben történt végzetes kitörése előtt építették. A vulkánkitörés okozta a város pusztulását.
Több tudóscsoport mérte fel 2018 óta az állapotát, hogy

Az alagutak feltárásának programja része a régészeti parkban
folyó munkálatoknak, amelyek célja, hogy szélesítsük a lelőhely

FORRÁS: WIKIME-
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alapos megismerését, ami létfontosságú a megőrzés érdekében tett mindenféle beavatkozáshoz - tette hozzá az igazgató.
(MTI)

Az ember még azelőtt megváltoztatta a himalájai gleccsert, hogy eljutott oda
2020. február 26. innoportal.hu
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Klímakutató Központjának szakemberei kimutatták, hogy a
szén európai égetéséből származó melléktermékek a XVIII. század végén eljutottak egészen a Himalája középső részén elterülő Dasuopu-gleccserig, amely mintegy tízezer kilométerre
van Londontól, az ipari forradalom szülőhelyétől.
“Az ipari forradalom az energiahasználat forradalma volt. És a
szén égetése emissziót idézett elő, amelyet a szelek egészen a
Himalájáig repítettek” – idézte az egyetem közleménye Paolo
Gabrielle-t, a tanulmány vezető szerzőjét.
A kutatócsoport része volt annak a nemzetközi tudóscsoportnak, amely 1997-ben utazott a Himalájába, hogy a gleccserből
jégmintákat vegyen. A jégmagok “feljegyzik” a havazás nagyságát, a légköri áramlásokat és más környezeti változásokat az elmúlt időkben. Az Ohio Egyetem Byrd központjában őrzik a világ
egyik legnagyobb jégmaggyűjteményét.

Az ember több száz évvel azelőtt megváltoztatta a Himalája
egyik legmagasabb gleccserét, hogy eljutott oda amerikai kutatók szerint, akik az ipari forradalom több mint kétszáz évvel
ezelőtti kezdetének bizonyítékaira bukkantak a gleccserből
vett jégmintában.
Az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) közzétett tanulmányukban az Ohiói Állami Egyetem Byrd Sark- és

A himalájai Sisapangmán mintegy 7200 méter magasságban
lévő Dasuopua a világ legmagasabb olyan pontja, ahol a kutatók
jégmintákból a klíma változásara utaló adatokhoz jutottak. Tanulmányukhoz az 1979-ben vett jégminták egyikét elemezték.
A jégmag, amely a régmúltban felgyűlt és idővel újrakristályosodott hó és jég tömegéből vett minta, minden egyes szelete a
múltról szolgál bizonyítékokkal. A benne lévő levegőbuborékok
összetétele, különösen az oxigén- és hidrogénizotópok aránya
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segít a minta keletkezési idejében uralkodó klíma meghatározásában.
A kutatók megállapították, hogy az általuk vizsgált jégminta
1499 és 1992 között formálódott. Elemzésük megmutatta,
hogy 1780-tól, az ipari forradalom kezdetétől megnőtt a mérgező anyagok, mint a kadmium, a króm, a nikkel és a cink szintje
a mintában. Ezek a szennyező fémek mind a szénégetés melléktermékei, amelyeket a kutatók szerint a téli szelek vittek el nyugatról a Himalájába.
A kutatók szerint lehetséges, hogy bizonyos fémek, különösen
a cink a nagyméretű erdőtüzekből származnak, amelyeket az
1800-1900-es években mezőgazdasági területek nyerése céljából gyújtottak. A jégminták szennyeződése az 1810 és 1880-as
évek közötti időszakban volt a legerőteljesebb. Gabrielle elmondta, ennek az lehet az oka, hogy akkor a tél az átlagosnál
csapadékosabb volt a gleccser térségében, és jóval több jég és
hótakaró keletkezett.
A tudós megjegyezte, a szennyezés már jóval az előtt elérte a
Dasuoput, hogy az ember feljutott volna a hegyre. A Mount
Everestet 1953-ban, a Sisapangmát 1964-ben mászták meg először.
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Egyetlen ábrán a világ 10 legjövedelmezőbb
légi útvonala
ORIGO2020.02.21. 06:58
A kereskedelmi célú repülés a világ egyik legnagyobb üzletét
jelenti. Ez akkor sem fog változni, ha 2020 egyik legnagyobb
vesztese eddig ez a szektor, a Kínában kialakult koronavírusjárvány miatt. A Visual Capitalist szerkesztői most egyetlen
hatalmas, látványos ábrára - egy sajátos világtérképre - rendezték össze az OAG, a légiközlekedés iparági elemzőjének
adatait arról, melyik repült útvonalon mennyit kerestek a légitársaságok - és természetesen azt, ezek közül melyik volt a
legjövedelmezőbb.
A polgári célú légiközlekedés óriási, de egyáltalán nem könnyű
üzlet. A közlekedési forma néhány évtizede megindult radikális
átalakulásával, a repülés tömegessé válásával, a diszkont üzleti
modellek elterjedésével, a hagyományos cégek profitrátái
egyre zsugorodnak. Mindeközben a forgalomba állított repülőgépek változatlanul drágák - mind beszerzésük, mind fenntartásuk -, az államok a legszigorúbb szabályozásokba szorítják a
cégek működését, és egyre erőteljesebben adóztatják az iparágat, ha másért nem, akkor azért, hogy a befolyt pénzből környezetvédelmi törekvésekre költhessenek.
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Ráadásul az iparágat különösen érzékenyen érintik az olyan
események, mint a hirtelen fellépő gazdasági recessziók, háborúk, terrorcselekmények, illetve a globális veszélyt hordozó járványos betegségek, mint például a 2020 elején komoly fenyegetést jelentő vuhani koronavírus:
Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a légitársaságok
féltve őrzik jól teljesítő útvonalaikat. A cégek jelentős részét
persze így sem kell félteni, mert az adatokat közelebbről szemügyre véve, látható, hogy sokan azok közül meglehetősen tisztességesen keresnek számos repült útvonalon.
Az OAG 2018 áprils - 2019 március időszakára kiterjedő adatai
alapján, bemutatjuk a világ 10 legjövedelmezőbb, személyszállítási légi útvonalát, és azt, hogy mely cégek teljesítik azokat!

FORRÁS: VISUAL CAPITALIST / OAG
S hogy melyik ezek közül a legjövedelmezőbb, melyik légitársaság keresi a legtöbbet egyetlen repült útvonalán?
Talán meglepő, de az igazán nagy pénzek elsősorban nem az
extrém hosszú interkontientális járatok jegybevételeiből származnak. Hanem abból, ha egy - a légiközlekedés mai viszonyai
között - általánosnak tekinthető útvonalat jól kialakított modellel, viszonylag gazdaságosan repül egy cég.
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A vizsgált időszakban a világ legtöbb bevételét termelő, egyben
az egyetlen, 1 milliárd dolláros álomhatárt átlépő légi útvonalát
a London és a New York JFK repülőtér közötti távolság legyőzése jelentette,melyen járataival a British Airways keresett a
legtöbbet.
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ezer órát repülte gépeivel a Heathrow és a Kennedy repülőtér
közötti távolságot, és az is, hogy mindebből 1 órára lebontva
több mint 27 ezer dolláros bevétele származott.

Egész pontosan 1.158.126.794 dollárt, azaz több mint 300 milliárd forintot, egy év leforgása alatt (ez egyébként több mint
100 ezer dollárral kevesebb, mint egy évvel korábban). A pontosság kedvéért megjegyzendő, hogy a két város és annak repülőterei között több más légicég is üzemeltet járatokat, változó bevételi eredményekkel. De csak a British Airwaysnek sikerült közülük elérni ezt a lélektani mértékét az útvonalon keresett bevételeknek.
Minek köszönhető ez?
Úgy tűnik, jelentős mértékben az üzleti utasoknak. New York és
London a világ két legfontosabb pénzügyi központja, a gazdasági élet szereplői közül rengetegen szinte ingáznak a két metropolisz között, hogy ügyeiket intézzék. Az útvonalra eladott jegyek mintegy 30 százaléka üzleti vagy első osztályra szólt. Ez
ugyan csak harmada a többi osztályra értékesített jegyféléknek,
ám ezekre az osztályokra a légitársaság jóval drágábban tudja
azokat eladni, az ezek szerint nagyon is létező keresletet kielégítve. Az OAG adataiból az is kiderül, hogy a cég több mint 42

A British Airways egyik gépe

FORRÁS: FLICKR/BILLY WILT

A második helyet a Melbourne - Sydney távolság és az ausztrál
Qantas foglalja el. A nagyjából 715 kilométeres távot repülve a
cég egészen elképesztő, közel 850 millió (amerikai) dolláros bevételre tett szert ezzel a belföldi járattal.
A harmadik helyen is egy, a légiközlekedés világában jól csengő
név áll, a Johannesburg - Doha viszonylat mögött: az Emirates
ezen járataival egy év alatt több mint 796 millió dollárt szedett
össze, és ezzel Afrika legjövedelmezőbb interkontientális járatát tudhatja a magáénak.
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A negyedik helyen a Singapore Airlines található és a LondonSzingapúr viszonylat, valamint 735 millió dollár. A San Francisco
- Newark (a New York-ba érkezők alternatívája) útvonal révén
USA-beli légicég az ötödik helyre fért fel, az United Airlines
ezekkel a belföldi járatával közel 690 millió dollárt repült össze.
Hatodik az American Airlines és a Los Angeles - Kennedy repülőtér közötti távolság, valamint az ezzel keresett több mint 661
millió dollár.
A Qatar Airways 639 millió dollárt keresett azon, hogy London
és Doha között több járatot üzemeltet. Ehhez az elképesztő öszszeghez valószínűleg szintén hozzájárul, hogy a légicéget a minőségi szolgáltatást nyújtók közé sorolják, ezért jegyeit magasabb árfekvésen tudja értékesíteni. A nyolcadik helyen a Hongkong - London útvonal áll, melyen az utazóközönséget időként
szórakoztató baklövésekkel, vagy épp adataik elvesztésével meglepő Cathay Pacific 604 millió dollárt keresett.
A Singapore Airlines az egyetlen olyan cég, amely kétszer is szerepel az első 10 légiútvonal listáján, azaz két útvonaluk is a globálisan legjövedelmezőbbek közé került.A kilencedik helyet a
Sydney - Szingapúr útvonalon keresett, közel 550 millió dollárjukkal kaparintották meg.

A Singapore Airlines egyik légiutas kísérője FORRÁS: AFP/ROSLAN RAHMAN
A tizedik helyen az Air Canada áll, szintén egy ügyesen üzemeltetett belföldi járattal: az utazóknak összesen 541 millió amerikai dollárt ért meg, hogy Torontó és Vancouver között a céggel
repüljenek.
Feltehető persze a kérdés, hogy mi mozgatja a légiközlekedés
üzleti teljesítményét?Az egyre szaporodó kapcsolatok száma a
világ városai között, az utasok növekvő száma a repülés mind
olcsóbbá válásával? Esetleg az üzleti utazók magasabb jegyárai
és fedélzeti költései?
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Bár persze minden tényezőre szükség van a szektor rentábilis
működéséhez, úgy tűnik, a kereskedelmileg már sikeres útvonalakon az üzleti utasoknak jut a döntő szerep, akik időt - és
pénzt - nem kímélve, gyakran szállnak repülőre a világ üzleti
központjai között. Erre ad példát az első helyen álló British Airways a világ jelenleg egyetlen, 1 milliárd dolláros útvonalával.

Évente ötvenezer forintnyi élelmiszert dobunk ki a kukába
Dobos Emese

2020. február. 18.

hvg.hu

Rengeteg élelmiszer kerül a szemétbe, és a hulladék több mint
feléért a háztartások felelősek. Mindez nemcsak gazdaságnak
jelent számottevő kiesést, de a klímaváltozást is befolyásolja,
hiszen a maradékok megsemmisítése környezetszennyező és
költséges, a készétel-adományozás pedig a gyakorlatban komoly nehézségekbe ütközik.

A világon megtermelt élelmiszerek 14 százaléka már azelőtt eltűnik, hogy a boltokba kerülne, de egy jelentős részét többnyire mi magunk dobjuk ki. Ez 1,3 milliárd tonna kidobott élelmiszer évente, ami a becslések 990 milliárd dollárnyi értéket tesz ki. Az Európai Bizottság adatai alapján az EU-ban is 88
millió tonnányi élelmiszerhulladék keletkezik minden évben (ez
körülbelül 143 milliárd eurónak felel meg). Az EU ennek megfelelően komoly lépéseket tett az élelmiszerpazarlás csökkentése
érdekében: 2020-tól minden tagállamnak el kell kezdenie
mérni az élelmiszerhulladék mennyiségét a teljes élelmiszerláncban. A cél, hogy 2030-ig a felére csökkenjen az élelmiszerhulladék.
"Ebben itthon leginkább a háztartások és a vendéglátás terén
lesz tennivalónk” – mondja Kasza Gyula, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) osztályvezetője, a 2015-ben indult Maradék Nélkül program vezetője. A Nébih adatai alapján
évi 1,8 millió tonna élelmiszer végzi a szemétben Magyarországon a teljes élelmiszerláncban, ami fejenként 68 kilónyi élelmiszernek felel meg.
Ez az európai átlagnál kisebb, ám minden élelmiszervásárlásunk körülbelül 10 százalékát teszi ki ez a mennyiség,
egy átlagos háztartás így évente 50 ezer forintot dob ki – majdnem szó szerint – a kukába.
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A háztartásokban keletkező élelmiszer-felesleg 63 százaléka ráadásul kommunális hulladékként végzi, ami a környezet szempontjából a legkedvezőtlenebb megoldás. „A régióban az első
ország voltunk, ahol megmérték a háztartások élelmiszer-pazarlását. De ez nem jelenti azt, hogy ne kellene összeszednünk
magunkat. Még rengeteg a tennivaló e téren, és valószínűleg
még évekre lesz szükség, hogy megvalósuljon a szemléletváltás” – mondja Kasza Gyula.
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nagyon is van összefüggés: a földek harmadát olyan élelem termelésére használjuk fel, amely sosem fogyasztanak el. A számítások alapján az élelmiszer-hulladék felelős a világ ember általi
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 8 százalékáért.
„Sokan nem gondolnak bele abba, hogy a bomlás, égetés során
keletkező gázok hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. A felesleggé váló élelmiszer megtermeléséhez használt erőforrások
pedig feleslegesen terhelik a környezetet. Kiszámolták, hogy ha
az élelmiszer-pazarlás egy ország lenne, az Egyesült Államok és
Kína után a harmadik legnagyobb kibocsátó lenne” – mondja
Sczígel Andrea, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
Nem is tejterméket, hanem leginkább készételt dobunk ki

Miért baj ez a környezetre nézve?

Míg a fejlődő országokban a megfelelő infrastruktúra (például
hűtés) hiánya befolyásolja az élelmiszerhulladék keletkezését,
a fejlett országokban ezen a téren már teljes mértékben a nem
tudatos fogyasztók a bűnösök: az EU-ban a háztartások felelősek az élelmiszerhulladék 53 százalékáért. Ennek a fele teljesen
elkerülhető lehetne. Egy 2018-as hazai kutatás is arra világít rá,
hogy a kidobott élelmiszerek 40,8 százaléka főtt, illetve félkész
étel.

Az élelmiszerek megsemmisítése környezetszennyező, és a legtöbben nem is kötik a problémát a klímaváltozáshoz. Pedig

Közel 20 százalékot tesz ki a pékáru, majdnem 17 százalékban
gyümölcs és zöldség, továbbá 9 százalékban tejtermék.

© AFP / Jan Woitas
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„A rutin jelenti a legnagyobb kihívást: a rossz gyakorlatokat nagyon nehéz megváltoztatni. Sokan például mindig pont 6 vagy
10 kiflit vásárolnak, még akkor is, ha ez csak a legritkább esetben fogy el. Kutatások bizonyítják, hogy ezt még tudásátadással
sem lehet hatékonyan legyőzni. Épp ezért leginkább a gyermekkori szemléletformálásban hiszünk” – mondja Kasza Gyula.
„Három helyen hibázunk a leggyakrabban: túl sokat vásárolunk,
túl sokat főzünk, és túl sokat szedünk a tányérra.
Sokszor azért készítünk túl sok ételt, hogy nehogy kevés legyen
a családnak, ha pedig vendégek érkeznek, még inkább túlbiztosítjuk a mennyiséget. A legtöbb ételmaradék egyébként kitűnően fagyasztható, és ha adagonként tesszük jégre, akkor akár
ebből is varázsolhatunk tartalék fogást néhány perc leforgása
alatt” – javasolja.

© AFP / DPA / Christoph Soeder
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Ne ítéljen külső alapján
A világon a zöldségek és gyümölcsök közel fele veszik el, illetve
megy a szemétbe: csak Európában évente körülbelül 50 millió
tonna gyümölcs és zöldség nem éri el a boltok polcait pusztán
esztétikai okok miatt. Szerencsére már itthon is egyre több lánc
veszi át a másodosztályú, szépséghibás gyümölcsöket és zöldségeket a termelőktől.
Mi magunk fejenként évi 6 kiló gyümölcsöt és zöldséget dobunk
ki: „néhányan már nem szívesen eszik meg a ráncos gyümölcsöt
vagy kicsit fonnyadtabb zöldséget, holott ezeknek még semmilyen kockázata nincs. Ha esztétikailag már nincsenek is a csúcson, a beltartalmukkal még hozzájárulhatnak egy finom köret
vagy gyümölcssaláta elkészítéséhez, ha időben lépünk” –
mondja Kasza Gyula.
A háztartásokon túl a vendéglátóegységekben és a közétkeztetésben is jelentős mennyiségű készétel kerül a szemétbe. „Az
élelmiszer-pazarlás csökkentése nemcsak környezeti, de pénzügyi okokból is fontos, ezért az éttermek törekednek ennek
csökkentésére, bár itthon még elég kevés vendéglátóhely van,
amelyik méri, mennyi élelmiszerhulladék keletkezik nála. A hazai vendégek szeretik, ha nagy adag ételt kapnak, a maradék
elcsomagolása pedig sokszor nem jut eszükbe, bár már egyre
több vendéglátóhelyen ajánlják fel automatikusan, hogy
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elcsomagolják az ételt. A nagyobb rendezvényeken pedig nehéz
kiszámítani, hogy valóban mennyien jönnek el, ezért mindig
több ételt készít el a vendéglátóhely, mint amennyi elfogy, ezeket azonban már sem eladományozni nem tudják és hazavinni
is ritkán tudja a személyzet, például egy nyári melegben rendezett esemény után” – mondja Szabó Eszter, a környezetbarát
gasztronómiát népszerűsítő Felelős Gasztrohős Alapítvány
kommunikációs vezetője.
A megoldást pedig egyelőre még nem látják: „Több vendéglátóhely is odaadományozná a nap végén megmaradt ételt rászorulóknak, szervezeteknek, amire azonban az élelmiszer-biztonsági okok miatt nincs lehetőségük. A keletkezett zöldhulladékot
nem tudják kezelni, hiszen a komposztálás nem megoldott a
vendéglátóhelyeken és nagyon kevés olyan cég van, aki elszállítja az ilyen jellegű hulladékot is. Az ipari komposztálók jelenleg
nagyon drágák, így ezt is csak kevés hely engedheti meg magának” – teszi hozzá.

© AFP / Christoph Soeder
A jogszabályi környezet tehát jelenleg is lehetővé teszi az élelmiszeradományozást az élelmiszerlánc minden vállalkozásának, köztük a vendéglátó- és közétkeztető cégeknek, de az élelmiszerbiztonsági előírások és a termékek nyomonkövethetőségének biztosítása a gyakorlatban már megnehezíti ezt.
A nyomonkövethetőség ellenmondása
A nyomonkövethetőségre nyújt megoldást a blockchain technológia: a TE-FOOD világszerte értékesíti a farmtól az asztalig
az élelmiszerek útját nyomon követő szoftverét, olyan partnerekkel dolgoznak együtt, mint például az Auchan. Maga az élelmiszerpazarlás csökkentése azonban csak az elmúlt évben jelent meg az iparág törekvései között: „Korábban a
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marketingelőnyök kihasználásán volt a hangsúly, utána az ellátási lánc jobb kontrollja is előtérbe került: ehhez már hozzátartozik a szavatosság, az élelmiszer-biztonság vagy a vegyi anyagok csökkentése. Tavaly jelent meg egyáltalán az igényalapú
termelés, aminek része az élelmiszerpazarlás csökkentése. A
valós idejű adatok segítenek abban, hogy kielemezzük azt, hogy
például túltermelés miatt hol nő a raktározási idő, ami rövidíti
egy termék szavatosságát” – mondja Árokszállási Erik, a TEFOOD ügyvezető igazgatója.
Elmondása szerint Kína élen jár az élelmiszerek nyomonkövethetőségének kialakításában, főleg a gyümölcsök, zöldségek és
a húsok terén alakítanak ki egy nagy programot, az oda importáló országokkal együttműködésben, de az EU-ban és az USAban is vannak erre irányuló törekvések. Az igényalapú termelésben és a nyomonkövethetőségben ellentmondás is lakozik:
„a szereplők érdeke az, hogy a leghatékonyabban és a legtöbbet állítsák elő a profit reményében, így ennek a megvalósulása
valahol a bevételek csökkenését is eredményezheti, és így drágulhatnak is élelmiszerek” – véli.
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hasznosítják újra a begyűjtött élelmiszerhulladékot. A használt
sütőolaj és élelmiszerhulladék elszállításával foglalkozó Biofilter Zrt. tavaly 6 500 tonna használt sütőolajat és 9 900 tonna
élelmiszer-hulladékot gyűjtött be országszerte körülbelül 4 500
partnerüktől: köztük kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, közétkeztető konyhák és feldolgozóüzemek is vannak. A
Biofilter Cégcsoportba tartozó Greenpro Zrt. további 10 ezer
tonnányi élelmiszerhulladékot gyűjtött be az áruházláncoktól,
amelyből szintén biogáz lett: a cégcsoportnak azonban annak
ellenére, hogy megújuló energiatermelésről beszélünk, a magyarországi szabályozások miatt fizetnie kell, hogy átadhassák
a biogáz alapját képező élelmiszerhulladékot a gyáraknak.

Élelmiszerhulladékból biogáz
A megmaradt élelmiszerekre többféle sors várhat: ez a megsemmisítés, az újrahasznosítás, adományozás, de akár takarmány is lehet belőle: itthon leggyakrabban biogázként

© Biofilter Zrt.
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2002 óta teszi kötelezővé rendelet a kereskedelmi és vendéglátóipari egységeknek, hogy csak a megfelelő szállítási és kezelési
engedéllyel rendelkező cégnek adhatják csak át a moslékot.
„Évről évre azt látjuk, hogy nő a begyűjtött használt sütőolaj és
az élelmiszerhulladék mennyisége, annak ellenére, hogy a partnereink száma stagnál. Ez a trend is azt mutatja, hogy a szabályozásokat egyre szigorúbban veszik a vendéglátó egységek, és
inkább a tisztább utat választják” – mondja Deák György, a Biofilter Zrt. vezérigazgatója. „A vendéglátásban a legnagyobb
probléma az ételadagok méretéből, a maradék megfelelő elcsomagolásából, a nem megfelelő igényfelmérésből adódik, az
áruházláncoknál a hőmérsékletváltozás, a csomagolási hibák
vagy a túlraktározás a legfőbb okozói az élelmiszerhulladékok
keletkezésének” – meséli arról, hol keletkezik a legtöbb hulladék.
A vendéglátóegységek esetében kevésbé lát elmozdulást, és
egy kettősségről is beszámol: „az egyre népszerűbb fine dining
technológia miatt sok esetben azt érzékeljük, hogy nő az ételhulladék mennyisége, hiszen a tálalás során nem mindent használnak fel, így viszonylag sok maradék kerül a kukába. Ugyanakkor a konyhatechnológiai változások miatt ezek az éttermek
már kevésbé sütnek bő zsiradékban, így nem is keletkezik náluk
használt olaj” – magyarázza.

XII. évfolyam 3. szám

© Biofilter Zrt.
Élelmiszerpazarlás kontra éhezés
Az élelmiszerpazarlástól elválaszthatatlan egy etikai probléma,
hogy nő a világon az éhezők száma, 2018-ban az ENSZ jelentése
alapján több mint 821 millió fő, az emberiség 11 százaléka éhezett. Szintén a FAO adatai alapján Magyarországon közel 900
ezer embernek jelent valamilyen szinten nehézséget az, hogy
kellő mennyiségű és minőségű élelmiszerhez jusson.
A 2005 óta működő Magyar Élelmiszerbank Egyesület csak
2019-ben 11 ezer tonna élelmiszert mentett meg a megsemmisítéstől úgy, hogy a felkutatott termékeket rászorulókhoz juttatta el – ez nagyjából 7,5 milliárd forintnyi érték. Tavaly 400
karitatív szervezettel együttműködésben több mint 300 ezer
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rászorulónak juttattak el élelmiszert. 350 áruházzal napi szinten
együttműködnek: a kereskedelmi mentés során a rövid lejáratú
élelmiszerek – többnyire pékáru, zöldségek és gyümölcsök –
napon belüli kiosztását koordinálják, a gyártó partnereiktől főleg húsárut, tejtermékeket, édességet és konzerveket vesznek
át. Egyik partnerük a Tesco, a legnagyobb magyar kiskereskedelmi lánc Magyarországon már több mint 5 éve működteti
élelmiszermentő programját: ez idő alatt közel 25 ezer tonna
fogyasztásra alkalmas ételt adott át a cég jótékony célra.
A legnagyobb nehézséget az élelmiszerbanknak a forrás- és az
emberhiány okozza: sok ezer tonna várna még mentésre, azonban a kapacitásaik végesek. „Hiába vannak a rászorulók és hiába vannak a mentett élelmiszerek, ha egyszer nem tudjuk kiosztani. Az élelmiszereket osztó szervezeteket már nem tudjuk
ebben segíteni” – meséli Sczígel Andrea a Magyar Élelmiszerbank Egyesületkülső kapcsolatokért felelős igazgatója. A gyártók és kereskedők által átadott élelmiszerek értéke teljes egészében leírható, valamint az átadott élelmiszer értékének további 20 százalékkal a társasági adóalapot csökkentő tételként
számolható el. „Ha ez magasabb lenne, az ösztönzőleg hatna a
cégekre is. Pláne annak tükrében, hogy a megsemmisítésnek is
jelentősek a költségei” – vélte.
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Van, hogy a környezettudatosság több kárt
okoz, mint amennyi hasznot hajt
SZÉCSI BALÁZS

2020.02.22 qubit.hu

Kezdjük a legelején. Mit is jelent, hogy környezettudatosak vagyunk? Bár találhatunk rá több definíciót is, én itt abban az értelemben használom, hogy az ember a tevékenységével a lehetőségeihez képest a lehető legkisebb negatív környezeti kárt
okozza.
Környezettudatosság 1.0
Tegyük fel, hogy a környezettudatosság jegyében az a sok millió
vásárló, aki világszerte betér valamelyik multinacionális hamburgerláncba enni, nem kér műanyag szívószálat az ott elfogyasztott üdítőjéhez, mert ezáltal egyrészt azt érzi, hogy tett
valamit a környezetért, másrészt meg kevesebb hulladék keletkezik, és megspórolható a szívószál előállításához kapcsolódó
energia- és anyagráfordítás.
Nézzük meg, hogy mi ennek a döntésnek a hatása makrogazdasági szinten.
Ha sok-sok millió szívószálat nem kell legyártania és megvennie
a hamburgerláncnak, akkor első körben a vállalat nyeresége fog
nőni, hiszen kevesebb lesz a költsége. Kérdés, hogy mihez kezd
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a megemelkedő nyereséggel a vállalat? Alapvetően háromféleképpen használhatja fel az összeget:
1.

Kifizetheti osztalékként

2.

Újabb beruházásokat hajthat végre

3.

Csökkentheti a termék árát

Nézzük meg, mi történik az egyes esetekben.
1. eset: kifizeti osztalékként. Kik a tulajdonosai ennek a vállalatnak? Elsősorban befektetési- és nyugdíjalapok. Az alapok jegyeinek tulajdonosai meg főként fejlett világbeli és távol-keleti magánszemélyek. Ezen befektetők karbonlábnyoma feltételezhetően jóval magasabb, mint a világátlag, ami jól látszik az
alábbi ábrából.
Grafika: Tóth Róbert Jónás
Azaz ha ezeknek az átlagosnál jobban szennyező rétegeknek
megnő a rendelkezésre álló jövedelmük az osztalék révén, akkor a kibocsátás tovább fog növekedni, ami rosszat tesz a globális felmelegedés elleni küzdelemnek.
2. eset: a vállalat újabb beruházásokat hajt végre. Ekkor újabb
üzleti egységek megnyitására kerül sor. Ha újabb üzletek nyílnak meg, akkor az összességében növekvő vállalati eladások
miatt a bolygó környezeti terhelése tovább növekszik.
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Bár elsőre nem gondolnánk, az egyik legszűkebb erőforrás globálisan a termőföld. Nem azért irtják az erdőket és esőerdőket,
mert nincsen jobb dolguk, hanem mert globálisan jelentős kereslet mutatkozik az erdők helyén előállított szója, pálmaolaj
vagy éppen marhahús iránt. A marhahús előállítása az egyik legnagyobb termőföld-intenzitású termék. Az alábbi ábrán látható, hogy 1000 kcal élelmiszer előállítása mekkora földigénynyel jár, ami állati termékek esetében azt jelenti, hogy mekkora
földmennyiség szükséges az adott állat takarmányozásához. A
mezőgazdasági módszerek (extenzív vagy intenzív művelés,
műtrágyahasználat stb.) igen jelentős hatással vannak arra,
hogy mekkora területen lehet előállítani az adott mennyiségű
élelmiszert. A grafkon az egyik legfejlettebb termelési kultúrával rendelkező New York államra vonatkozik, kezdetlegesebb
technológiák használatával az alábbi területeknek akár a többszörösére is szükség lehet.
Grafika: Tóth Róbert Jónás
Épp a termőföldszűke miatt kapitális hibának tartom, hogy
egyes környezetvédő civil szervezetek és kormányok ellenzik a
génmódosított növények termesztését. A világ növekvő népessége és gyarapodó jóléte hatalmas és egyre bővülő keresletet
jelent az elkövetkező évtizedekben az élelmiszer- és húsfogyasztásnak, amelyet vagy a terméshozamok javításával lehet
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elérni, vagy a termőföldek terjeszkedésével. Ez utóbbiról tudjuk, hogy mit jelent az esőerdőknek. De a kitérő után térjünk
vissza a 3. esethez.
3. eset: a vállalat csökkenti a termék árát. A vállalat a termékek
árcsökkentésével azt akarja elérni, hogy a piaci részesedése növekedjen. Ha növekszik a piaci részesedése, akkor az azt jelenti,
hogy több terméket fog értékesíteni, aminek az a következménye, hogy nő a vállalat és a bolygó CO2-kibocsátása. A három
eset összefoglalóját mutatja az alábbi ábra.

Grafika: Tóth Róbert Jónás
Hoppá! Ez azt jelenti, hogy én próbálhatok környezettudatos
lenni, de hiába, bármit teszek, azzal csak rosszabb lesz a környezetnek? Mégis, milyen dolog ez? Ha nincsen értelme, akkor
ezentúl inkább nem is foglalkozom ezzel!
Itt nem erről van szó, hanem arról, hogy rossz kérdésre rossz
válasz születik. Ha már környezettudatosságról van szó, akkor
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érdemes átgondoltan csinálni. A fenti példában nem a szívószállal van a probléma, az csak csepp a tengerben, hanem a magas karbonintenzitású éttermi fogyasztással.
Környezettudatosság 2.0
Most, hogy ezt már tudom, okosabban fogom csinálni. Eldöntöm, hogy nem eszem húst (illetve radikálisan csökkentem a bevitt mennyiséget), hogy ezzel járuljak hozzá a klímavédelemhez
és az alacsonyabb CO2e-kibocsátáshoz (szén-dioxid ekvivalens).
Ebből a szempontból a húsevés az egyik leginkább környezetterhelő szokás. Ahogy az alábbi felosztásból is látszik, a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás közel negyedét adja a teljes kibocsátásnak, és ennek a szeletnek több mint 60 százalékát adja
egyedül az állattenyésztés.

Grafika: Tóth Róbert Jónás
Mi lesz a húsevés csökkentésének a következménye az én szintemen? Első körben a növényi alapú étkezéssel ténylegesen
csökkenni fog a CO2e-kibocsátásom, azonban a növényi étrend
alapvetően olcsóbb, mint az állati fehérjére is épülő étkezés, így
nőni fog a rendelkezésre álló jövedelmem. Mit kezdek a megnövekedett jövedelmemmel? Első körben örülök neki, ám ha
az így keletkezett plusz jövedelmet elköltöm mondjuk egy
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fapados repülőjáratra, vagy veszek belőle pár új ruhát, akkor a
környezettudatos hozzáállás nem hogy nem ér semmit, hanem
még az is előfordulhat, hogy még rosszabbat teszek, mert például a repülés és ruhaipar a legszennyezőbb iparágak közé tartozik. Természetesen ez nem csak a húsevésre vonatozik,
ugyanez a mechanizmus működik, ha környezettudatosnak
gondolom magam, és hőszigetelem a lakásomat, vagy ha a palackos víz helyett csapvizet iszom, és ha autó helyett tömegközlekedéssel járok – de a cselekvésem által megspórolt jövedelmet magas karbonintenzitású termékek és szolgáltatások vásárlásra fordítom.
Környezettudatosság 3.0
Most, hogy már ezt mind tudom, én egy igazi, hardcore (keményöklű) környezetvédő leszek. Nemcsak az egyes lépések
környezeti hatását veszem figyelembe, hanem figyelni fogok a
teljes gazdálkodásomra is. Tehát nemcsak a lakásomat szigetelem, kevesebb húst eszem, tömegközlekedéssel járok, csapvizet iszom, tovább használom a tárgyaimat, és megjavítom őket
még akkor is, amikor egyszerűbb lenne újat venni, és nem veszek új lakást, mivel a cementipar az egyik legnagyobb technológiai CO2-kibocsátó, hanem a megtakarításaimat is felelősségteljesen kezelem.
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Hova tehetem ezeket a megtakarításokat? Részvényektől magyar ember lévén ódzkodom, bár már itthon is vannak olyan
részvények, amelyeket érdemes lehet egy környezettudatos
portfólióban tartani. Ingatlanhoz elég nagy egyszeri tőkebefektetés és megtakarítás kell, a magyar államkötvények meg a magyar állam alacsony környezeti tudatossága miatt esnek ki, így
marad a jó öreg bankbetét.
De nézzük csak meg, hogy mi történik a pénzemmel, ha bekerül
a bankrendszerbe? A hazai bankközi piacon a bankok rendszeresen vesznek fel egymástól rövid és hosszú távú hiteleket az
aktuális likviditásuk függvényében. Mivel nincsen megcímkézve
az általam berakott pénz, ezért az szépen bekerül a magyar
bankrendszer körforgásába. De lehet, hogy pont az én megtakarításom járul hozzá egy magas karbonlábnyomú üzem banki
finanszírozásához? Tehát akkor ez sem jó megoldás? Ha párnában tartom otthon, akkor meg évek alatt megeszi az infláció az
értékét, ezt azért mégsem akarom, mert az a cél, hogy lehetőleg megőrizzem a mostani életszínvonalamat, és nem az, hogy a
fejlődő országokban élőkéhez közelítsen.
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a földigényük)? Jelenleg nem áll rendelkezésünkre a megfelelő
információ ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, hogy környezettudatosság szempontjából egy termék megfelelő-e vagy sem. Egyszerű példa: menjünk le a sarki pékhez vagy henteshez, és kérdezzük meg, hogy mekkora a karbonlábnyoma az általunk kiválasztott terméknek. Sokféle választ fogunk kapni, de egyik sem
az, amire kíváncsiak voltunk, mert még ők sem tudják. A karbonlábnyom adott termékre vetítése nagyon bonyolult és nehézkes számítás, így jelenleg szinte csak a megérzéseink alapján
dönthetünk, hogy mit tekintünk klímabarátnak. Ez viszont
édeskevés, ha tényleg tenni akarunk a környezetért.

Illusztráció: Tóth Róbert Jónás / qubit.hu
A megoldás
Akkor mi a megoldás? Lehet, hogy én mindent megteszek, de
mégsem elég? Egyáltalán van értelme így az egészbe belekezdeni? Van értelme, sőt muszáj is csinálni, de egyedül nem lehet
egy globális problémát megoldani. A társadalmi szerveződés
más szintjein kell a megoldást keresni.
Vajon ezek a cégek és vállalkozások lennének? Itt először is egy
nagyon komoly információhiányba ütközünk: mi, fogyasztók
végül is tudjuk, hogy melyik termék klímabarát, és melyik nem?
Vagy csak annyit tudunk, hogy az olajtársaságok rosszak, és a
biogazdaságok meg jók (vagy egyáltalán nem jók, mert túl nagy

Tehát látszik, hogy egyedül kevés vagyok hozzá, a vállalkozások
nem tudnak ebben érdemben tenni, még ha akarnának sem –
bár ez utóbbi is igencsak kérdéses, jól ismert a greenwashing
jelensége, amikor a cég csak úgy tesz, mint akit érdekel a környezet állapota, de lényeges változtatást nem kíván tenni. A kívánt hatást csakis szabályozási, adópolitikai változással lehet elérni, ahhoz pedig döntéshozói, politikai szinten kell a klímavédelmi szempontokat érvényesíteni. Emellett még fontos a
szemléletváltozás is, de míg ez utóbbi hosszú távon hoz eredményt, az előbbi kettő azonnali és jelentősebb hatást eredményez. A szabályozás- és adóváltozáshoz alkalmazkodnak mind a
vállalatok, mind a fogyasztók, így elérhető a változásokhoz
szükséges kritikus tömeg és döntés, mert nincs annál jobb
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ösztönző, mint ha a pénztárcánkon érezzük a döntések, a vásárlások súlyát.
Mi kell hozzá, hogy a döntéshozók, a politikusok előre sorolják
a klímavédelmet a többi szemponttal szemben? Az, hogy megjelenjen a szavazók részéről az igény, hogy az emberek beszéljenek róla, jelezzék, hogy ez fontos dolog az életükben. Menynyire fontos ma Magyarországon a környezettudatosság az embereknek, a választóknak?
Elvben mindenki szeretne a környezetért tenni, de vizsgáljuk
meg a kérdést közelebbről. A felméréseken túl, amelyek szerint
nagyon sokan környezettudatosak, nézzük meg, hányan hajlandók egy kis erőfeszítést is tenni érte. Hányan hajlandók komolyabb áldozatot hozni, pénzt, időt, kényelmet áldozni? Lássuk
például, hogy hányan mennek el negyedévente egyszer a globális klímasztrájktüntetésre, azaz, hány ember hajlandó 3-4
órát feláldozni a munka- vagy tanulóidejéből, esetleg kivenni
egy szabadnapot, ami azért nem nagy erőfeszítés. A legutolsó,
novemberi tüntetésen saját becsléseim szerint pár ezren lehettek, legfeljebb ötezren. Ez nem hogy nem sok, hanem egyenesen semmi. Magyarul nálunk nincs meg az igény erre, a gének
rövid távú szemlélete újfent győzedelmeskedett a hosszú távú
érdekek felett.
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Ahhoz, hogy érezhető változást lehessen elérni, szerintem az
kell, hogy a Kossuth tér teljesen megteljen egy ilyen tüntetésen,
hogy 200 ezer ember ne csak gondolja, hanem tegyen is érte
valamit, és már a mindennapokban is sokkal jobban megjelenjen a környezettudatosság, hogy végre túllépjünk már a „szelektíven gyűjtöm a szemetet, én már tettem a környezetért” attitűdön. Mert a szelektív hulladékgyűjtés nagyon-nagyon kicsi
mértékben járul hozzá a klímaváltozás megállításához, sőt azáltal, hogy az emberek összekapcsolják magukban azzal, hogy ők
környezettudatosak, és a kérdés meg van oldva, nem foglalkoznak eleget más, sokkal súlyosabb környezeti problémákkal,
ezért én már inkább károsnak tartom az egészet. Persze ez nem
csak Magyarországon van így, de mi sajnos a gazdasági fejlettségünkhöz képest környezettudatosságban igencsak hátul kullogunk.
Összegezve: minden amellett szól, hogy nem tudjuk megállítani
a klímaváltozást. Emellett szólnak az olyan tényezők, mint a gének, a gazdasági ösztönzők, a növekvő jólét, a gyarapodó népesség, a soha nem látott együttműködés szükségessége az országok között, a növekvő populizmus, az ellenérdekelt felek
erőteljes lobbitevékenysége, valamint az információhiány.
Mégis, az eszközök megvannak hozzá, hogy megállítsuk vagy
legalább lelassítsuk a klímakatasztrófát, és muszáj cselekedni.
Nem szabad feladni, még akkor sem, ha láthatóan sokakat nem
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érdekel az egész téma, mert ezt a harcot nem igazán magunkért
vívjuk, hanem leginkább a gyerekeinkért és unokáinkért.
A szerző közgazdász.

Egyszerre lenyűgözőek és életveszélyesek a
világ óriási mesterséges hegyei
ORIGO 2020.02.09.
A világ tele van mesterséges, nem egyszer gyönyörű, de
ugyanakkor nem mindig veszélytelen, ember alkotta magaslatokkal. A mesterséges hegyek sajátos mementói az ipari termelés felfutásának és az elmúlt 100-150 év nagyberuházásainak. Azok közül az idők folyamán nem egyet elbontottak, több
pedig összeomlott, áldozatokat és komoly károkat követelve.
Számos drámai vagy épp pozitív kicsengésű történet kapcsolódik ezekhez a képződményekhez. Nem elképzelhetetlen,
hogy hamarosan újak emelkednek majd ki a földből, igaz, egészen más céllal, mint korábban.
A világ számos pontján találni mesterséges hegyeket, melyekről
sokszor első ránézésre nem is lehet megállapítani, hogy emberi
tevékenység nyomán alakultak ki. Pedig számosnak azok közül
- mutatja be az Atlas Obscura összeállítása - külön története
van, melyek többsége az ipari termelés 19-20. századi fénykorába vezet vissza.

Mesterséges "ikerhegyek" Franciaországban, egy egykori bányászati területen: a Pas-de-Calais megye hegyei a világörökség
listáján szerepelnek
FORRÁS:
HEMIS.FR/LECLERCQ
OLIVIER / HEMIS.FR/LECLERCQ OLIVIER / HEMIS.FR
A mesterséges hegyek országa
Ilyen képződmények nagy számban fordulnak elő az Egyesült
Államok területén, ahol az 1800-as évek végétől a 20. század
közepéig tartó, hatalmas infrastrukturális fejlesztések rengeteg
betont, cementet és acélt igényeltek. A mesterséges magaslatoknak alapanyagát pedig főként az ezek előállításából származó ipari melléktermékek és a selejtek képezték. Az építkezések pedig végelláthatatlanul szívták fel ezeket az anyagokat.
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Például cementgyárból a XX. század elején, 1929-ig 33 szövetségi államban összesen 159 működött az USA-ban.
Az egyes nyersanyagok előállításához kapcsolódó melléktermékek, hulladékok, valamint az ipari salak - a fémek koholásakor
keletkező földes alkotórészek és fémoxidok vegyülése - a beton
mellett a fő alkotóelemeit jelentették számos, emberi tevékenység nyomán kialakuló hegynek. Így például Pennsylvania
államban a Brown's Dump nevű magaslatnak. A közel 60 métert
elérő képződmény akkora területet foglalt el, mint 130 városi
épületblokk.
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A méreteik ellenére szinte lehetetlen megmondani, hogy pontosan hány ilyen képződmény van, mivel kialakulásuk idején, nem
volt azokkal kapcsolatban semmiféle nyomonkövetés" - állítja
Dr. Heather Brown, a Middle Tennessee State University betongyártással és építőiparral foglalkozó képzési intézménynek
igazgatója. A szakértő szerint egyébként a mesterséges hegyekben koncentrált anyagok továbbra is használhatók lennének,
őrlés vagy porítás után - más kérdés, hogy szerinte egyszerűbb
újonnan betont gyártani, mint ezekből a mesterséges lerakódásokból előállítani azt.
S persze nem is biztos, hogy mindet el lehet vagy el is akarnák
bontani. Egy szakember a Pennsylvania ipartörténelmi örökségét ápoló intézet részéről azt mondja, a Mókus-dombnak hívott
salakhegy még ma is elképesztő látvány nyújt az államban. S különösen az lehetett régebben. A mesterséges domb - egyike a
Pittsburgh térségében található számos ilyennek - 1913 és 1960
között alakult ki, mégpedig úgy, hogy tehervonatok odaöntötték a kohózásból fennmaradt forró salakot, melyek tüzes folyóként ömlöttek le a "hegy" oldalán. Ez az ott élőknek egyedülálló
látványosságot jelentett. Az ipari salak kihűlés után megkötött,
betonszerű anyagként, hozzájárulva a domb kialakulásához.

A Brown's Dump Pittsburgnél

FORRÁS: FLICKR.COM
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A mesterséges hegyek egyik fő alkotóeleme a kohósításból
fennmaradó ipari salak (illusztráció)
FORRÁS: DPA PICTURE-ALLIANCE/AFP/BERND WUSTNECK
Ugyanakkor az ipari hulladékok hegyeinek sokszor van árnyoldala, sőt, drámai története. A Baristow-hegynek hívott képződmény Hammondnál, Indiana államban, szintén ipari hulladék és
kohósalak lerakásának köszönheti létét. Környezetvédelmi tanulmányok már jó ideje szóltak arról, hogy a lerakott anyagokból nehézfémek és más mérgező anyagok jelentenek veszélyt a
környezetre. A képződményen időközben létesült egy golfpálya
is, amin vadludak telepedtek meg. Az állatok 2018-ban rejtélyes
módon hullani kezdtek, mígnem kiderült, hogy a hegyből mérgező anyagok jutottak a szervezetükbe.
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Korábban, 1966-ban, legalább 115 gyerek vesztette életét
Walesben, amikor egy, szénbányák hulladékából kialakult mesterséges magaslat ráomlott egy iskolára. Hasonló katasztrófa
történt 2015 végén Kínában, Sencsenben, amikor egy hatalmas,
építőipari hulladékból, betonból felhalmozott domb magába
omlott, anyagai pedig szó szerint rácsúsztak a közeli gyárakra
és épületekre. A jelentések legalább 85 eltűnt személyről szóltak. 2016-ban pedig Nyugat-Virginiában, Charlestonnál történt
egy súlyos incidens: a repülőtér felszállópályájának meghoszszabbításául szolgáló mesterséges töltés összeomolva egy
templomot és egy lakóházat temetett maga alá.
Általános tapasztalat, hogy a mesterséges, ipari termeléshez
kapcsolódó hegyeket megöröklő települések, ha elbontatni
nem is tudják, akkor hasznosítani próbálják ezeket a képződményeket. Jellemző, hogy azokra valamilyen kikapcsolódási lehetőséget kínáló infrastruktúra kerül - sétautak, golfpályák -, de
például egy pennsylvaniai városban egy vállalat ferromangánt
(a vas és a mangán öntvényét) próbálja kinyerni és hasznosítani
a mesterséges hegyből.
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Berg a világ legmagasabb mesterséges hegye címre pályázik,
egyelőre megvalósítás nélkül.

Ipari tevékenység nyomán kialakult hegy a kazahsztáni Shymkent közelében: a "Fekete Hegynek" hívott képződményből szennyezőanyagok szivárogtak a közeli vízkészletekbe
FORRÁS: DHUTTERSTOCK/YASHKIN ILYA
Készülhetnek újabb mesterséges hegyek?
Mesterséges hegyek persze napjainkban is létesülhetnek, igaz,
egészen más céllal és módon, mint korábban. Nagyjából egy évtizede, nagy figyelmet kapott egy német építész, Jakob Tigges
terve, aki a világ legmagasabb hegyének megépítésére tett javaslatot. Az ötlet szerint a használatból már kivont Tempelhof
repülőtér helyén - mely addigra a városlakók kedvelt sétahelye
lett - egy 1000 méter magas hegyet kellett volna emelni, fákkal,
növényzettel, élővilággal, kirándulóösvényekkel. Ez alaposan
megváltoztatta volna az alapvetően sík terület jellegét. A The

A The Berg látványterve FORRÁS: THE BERG BY MILA / JAKOB
TIGGES / WWW.THE-BERG.ORG
Ennél sokkal gyakorlatiasabb az az elképzelés, amely a sivatagi
világváros, Dubaj mellé álmodott meg egy hegyet, mégpedig
abból a célból, hogy az megtartsa a nedves légtömegeket a
forró éghajlati viszonyoknak kitett város számára.
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2016-ban egy amerikai kutatóintézet nem kevesebb, mint 400
ezer dollárt kapott arra, hogy kidolgozza a megvalósítás lehetőségeit.
Az Emirátusok saját kutatói ugyanis azon az állásponton voltak,
hogy egy, a város közelében felhúzott mesterséges hegy segíthetné a felhők megmaradását és a mostaninál több éves csapadékmennyiség kialakulását. Ugyanabban az évben az Emirátusok több mint félmillió dollárt költött a felhőképződés mesterséges elősegítésére.
Mindazonáltal sokan úgy vélik, ezek az ötletek nagyon távol
vannak a valóságtól. Egyesek szerint egy, a Dubaj mellé tervezett mesterséges hegy annyi erőforrást igényelne, amit globális
szinten is lehetetlen előteremteni. A becslések szerint manapság a világon egyetlen nap alatt annyi betont állítanak elő, amennyi elég lenne Kína Három-szurdok-gátjának megépítéséhez,
amely 23 millió négyzetméterével egyike az ember által valaha
megalkotott legnagyobb létesítményeknek a Jangce folyón.
Csakhogy a mesterséges hegyek olyan erőforrásokat igényelnének, amelyek nem biztosíthatók, vagy ha igen, akkor olyan hatalmas környezeti terheléssel járnának, amely globális kockázatokat rejt magában. Csak az Egyesült Államokban 500 ezerre teszik az elhagyott, betonnal feltöltött kutak, bányák, tárnák számát, amelyben rengeteg anyag lapul, az újrahasznosítás vagy
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újrafelhasználás csekély esélyével. A szakemberek azt mondják,
egyelőre azt sem tudják biztosan, lesz-e módjukban valamikor
katalógust készíteni a lerakott betonról, illetve az építési hulladékból, maradékokból és melléktermékekből kialakult mesterséges képződményekről.

Különös módja a sütőolaj újra hasznosításának
ORIGO 2020.02.07.
Kutatóknak sikerült a McDonald's éttermekből származó
használt sűtőolajat olyan gyantává alakítaniuk, amit a 3D
nyomtatásban is lehet használni, ráadásul olcsóbb előállítani
és a hagyományos gyantával ellentétben biológiailag is lebomlik – írja a 3dprinterchat.com.
A torontói Scarborough egyetem kutatói az amerikai gyorsétteremlánc használt sütőolajából kiváló minőségű és biológiailag
lebomló gyantát készítettek, amit a 3D nyomtatás során lehet
hasznosítani.
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Simpson és csapata egy egyszerű, egylépéses kémiai eljárással
egy liter sütőolajból mintegy 4 deci gyantát állított elő, amiből
egy műanyag pillangót tudtak kinyomtatni.Megállapítottuk,
hogy a McDonald's hulladék olaja kiválóan alkalmazható a 3D
nyomtatásnál"– tette hozzá a professzor.

Illusztráció

FORRÁS: AFP/ROBYN BECK

A teljes kutatási cikk ismerteti, hogy a hulladéknak szánt sütőolaj felhasználása a 3D nyomtatásnál komoly lehetőségekkel és
előnyökkel jár, ráadásul olcsóbb elkészíteni,és a hagyományos
gyanta műanyagjához képest környezetbarátabb.
Andre Simpson az egyetem fizikai és környezettudományi tanszékének professzora elmondta, hogy az ötlet onnan származik,
hogy három éve kapott egy 3D nyomtatót, és a feltűnt neki,
hogy a kereskedelemben használt gyanta molekulái hasonlóak
a sütőolajban található zsírokhoz. Simpson megkeresett számos nagy gyorséttermi láncot, de csak egy helyi McDonald's válaszolt neki.

Illusztráció

FORRÁS: GETTY IMAGES/ETHAN MILLER
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A fáradt olaj komoly globális környezeti probléma, mivel nehéz
újrahasznosítani, erre viszont megoldást jelenthet, ha a 3D
nyomtatóknál használják.Ráadásul a laboratóriumban előállított gyantához használt vegyi anyagok újrahasznosíthatók, ami
tonnánként 300 dollárral (92 ezer forint) csökkenti a költségeket a hagyományos gyantával szemben, amelyért literenként
525 dollárt (162 ezer forint) kell fizetni.
Simpson elmondta azt is, hogy amikor a nyomtatásnál visszamaradt fáradt olajból készült gyantát a talajba temették, azt a
mikrobák azonnal elkezdték bontani, és két hét alatt elvesztette súlyának 20 százalékát, mivel lényegében csak zsírból áll.

Nem az ősi metán fogja megsütni a Földet
ORIGO 2020.02.29.
A metán sokszorta erősebb üvegházhatású gáz, mint a széndioxid, és ha a felmelegedés kiszabadítja onnan, ahova valaha
csapdába esett, a légkörbe kerülve könnyen ördögi kört indíthat el. Ám a legfrissebb modellek szerint ennek a katasztrófaforgatókönyvnek csekély az esélye, és inkább az emberi metánkibocsátáson kell aggódnunk.
A sarkvidék fagyott talajába és az óceánfenék üledékébe hatalmas mennyiségű ősi metán van bezárva. Ám a globális hőmérséklet emelkedésével az eddig állandóan fagyos – permafroszt
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– talajok felengednek, az óceánfenéken pedig bomlásnak indulnak a metán-hidrátok, és a szén-dioxidnál nagyjából harmincszor erősebb üvegházhatású gáz rejtekhelyeit elhagyva óriási
tömegben kerülhet a légkörbe. Ez katasztrofális spirálba hajtaná a felmelegedést, hiszen a légköri metán további hőmérséklet-emelkedést idézne elő, ami gyorsítaná a permafroszt olvadását és a metán-hidrátok bomlását, és így tovább. A kérdés
most már csak az, hogy a talajból, illetve az óceán mélyéről kiszökő metán vajon csakugyan eljut-e a légkörig.A Rochesteri
Egyetem kutatóinak legfrissebb prognózisa szerint valószínűleg
nem – ami nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk; csak annyit,
hogy inkább magunktól kell félnünk, mint a Föld önszabályozásától.
A föld- és környezeti tudományokat oktató Vaszilij Petrenko kutatócsoportja és munkatársaik a Föld egy olyan időszakának
metánemisszióit próbálták visszakövetni, amelyben a maihoz
hasonló felmelegedési folyamat ment végbe. A Science folyóiratban publikált eredményeik arra mutatnak, hogy még ha a
metán a felmelegedés hatására csakugyan nagy tömegben felszabadul is e természetes raktárakból, a légkörig csekély hányada jut csupán el. „A munkánkból levonható egyik fő tanulság az, hogy több okunk van az antropogén, vagyis az emberi
tevékenységből eredő kibocsátás miatt aggódni, mint a
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természetes visszacsatolási folyamatokból fakadó emisszió miatt" – foglalta össze Dyonisius.
Az elpusztuló növények szervesanyag-tartalma a talajban bomlásnak indul.Extrém hideg körülmények között azonban a széntartalom ahelyett, hogy visszajutna a légkörbe, a talajba fagy,
így tartósan kivonódik a globális körforgásból.Ez történik az állandóan fagyos, vagyis permafroszt talajokban, amelyek éveken keresztül még nyáron sem engednek fel. Nagy kiterjedésű
permafroszt területek találhatók Szibériában, Alaszkában és Kanada északi részén.
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A permafroszt talaj a belefagyott növényi szerves anyagokon
kívül sok vizet is tartalmaz. Ha az emelkedő hőmérséklet hatására a talaj mégis kienged, a szerves anyag az olvadó vízzel keveredik, és a lápos, oxigénszegény környezetben tenyésző mikroorganizmusok reduktív lebontó anyagcseréje végső soron
metánt termel.
A metánhidrátok nem a szárazföldön, hanem leginkább a kontinenseket szegélyező óceánfenéki üledékben rejtőznek. E sajátos kémiai alakulatokban a metánt vízmolekulák alkotta kalitkák zárják magukba. Ilyen szerkezet csak nagy nyomás és alacsony hőmérséklet mellett jön létre, ezért nem is találjuk másutt, mint az óceánfenéken. Az emelkedő globális óceánhőmérséklettel együtt viszont a metánhidrátokat tartalmazó üledékek
is melegednek, aminek hatására a hidrátszerkezet destabilizálódik, és a metán kiszabadul.
Még ha a metánhidrát-tartaléknak csak kis hányadát érinti is a
gyors destabilizáció, ha az mind a légkörbe kerül, már az is
masszív üvegházhatást eredményez, tekintettel a metán ilyen
irányú képességére– hangsúlyozta Petrenko. – Ezért a folytonosan melegedő klíma mellett nagyon komoly aggály kíséri a szénnek ezekből a tartalékokból a légkörbe való kijutását."

FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS

Mennyi metán kerülhet a légkörbe?
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Hogy kiderítsék, a melegedő éghajlat hatására ténylegesen
mennyi metán kerülhet az ősi raktárakból a légkörbe, Dyonisius
és munkatársai a Föld múltjának felmelegedési epizódjai, különösen a legutóbbi, 8-15 ezer évvel ezelőtt bekövetkezett deglaciáció – az eljegesedések közé ékelődő, a jégtakaró visszahúzódásával jellemzett időszak – felé fordultak. Az antarktiszi Taylor-gleccser mélyére lefúrva mintahengereket vettek, amelyek
ebben az időszakban rakódtak le. A jégminták időkapszulaként
működnek: parányi légbuborékokat tartalmaznak, amelyek az
egykori légkör hű zárványai. A kutatók légmentesen szigetelt olvasztókamrában szabadították ki a jég belsejéből e levegőzárványokat, hogy meghatározhassák a néhai légkör kémiai összetételét.
„Ez az időszak részben megfeleltethető a mai kornak, amennyiben a Föld akkor is egy hidegebb időszakból egy melegebb felé
tartott – magyarázza Dyonisius. – Persze a legutóbbi deglaciáció természetes eredetű volt, míg a mait az emberi tevékenység
hajtja, és mi az eleve meleg felől egy még melegebb állapotba
tartunk."
A mintákban található metán szén-14 izotóptartalmának elemzésével a kutatók azt állapították meg, hogy a legutóbbi deglaciáció során az ősi szénraktárakból történő metánkibocsátás
csekély volt. Dyonisius következtetése szerintkicsi annak a valószínűsége is, hogy ezek az ősi széndepozitok ma
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destabilizálódnának és jelentős pozitív visszacsatoló hatást
gyakorolnának a felmelegedésre".A tudósok azt a konklúziót is
levonták, hogy a kiszabaduló metán több természetes pufferhatás összeadódásának köszönhetően nem érte el számottevő
mennyiségben a légkört.

Fagyott metán-hidrát egy mélytengeri hideg forrásnálFORRÁS:
NOAA OFFICE OF OCEAN EXPLORATION AND RESEARCH
A metán-hidrátokból az óceán mélyén szabadul fel a metán,
amely felfelé tartó útja során jórészt beoldódik, és az óceáni
mikrobák oxidálják, mielőtt elérhetné a felszínt. Hasonlóképp,
ha a permafroszt talajban elég mélyen keletkezik a metán, útban felfelé oxidálják a metánbontó baktériumok, a felszínesebb
rétegekben pedig eleve szén-dioxid lesz a szervesanyagból.Úgy
tűnik, többféle természetes puffer gondoskodik arról, hogy ne
jusson sok metán a szabadba"– összegezte Petrenko.
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Az adatokból az is kiderül, hogy a legutóbbi deglaciáció során a
melegedő klíma hatására főképp a lápterületek metánkibocsátása növekedett, így a mai klímaváltozás nyomán is elsősorban
ebből a forrásból kell többletemisszióra számítanunk. Ezzel
együtt – szögezi le Petrenko – „az emberi eredetű metánkibocsátás jelenleg a lápokból eredő metánemissziónak nagyjából
kétszerese, és az adataink alapján nem kell tartanunk attól,
hogy a nagy természetes szénraktárakból jelentős mennyiségű
metán szabadulna fel a jövőbeni felmelegedés hatására.Sokkal
inkább az emberi tevékenység nyomán felszabaduló metánnal
kellene foglalkoznunk."
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Az információk alátámasztják számos kutató elméletét: eszerint a Föld egy hatodik tömeges kihalási hullám előtt áll, amelyet az emberi tevékenység jelentősen felgyorsít. Eredményeiket a kutatók a Biology Letters című szaklapban mutatták be.
Nem a klímaváltozás jelenti a legnagyobb veszélyt
Jelenleg mintegy 11 ezer madárfaj él a Földön, miközben az elmúlt 500 év során 187 faj halt ki és sok további fajnak csökkent
az állománya.

Elképesztő iramban halnak ki a madárfajok
ORIGO 2020.02.29.
Az eddig véltnél ötször gyorsabban halnak ki a madárfajok, és
az állatok az ember megjelenése előtti korokhoz képest ezerszer gyorsabban tűnnek el norvég kutatók szerint.
Folmer Bokma, az Oslói Egyetem kutatója és munkatársai egy
vizsgálat során arra jutottak, hogy a fajok manapság csupán
mintegy 3000 évig léteznek kihalásuk előtt, tehát jelentősen rövidebb ideig, mint azt korábban számították. Az ember megjelenése előtti korokhoz képest az állatok ezerszer gyorsabban
tűnnek el - mondta el Bokma.

FORRÁS: ORIGO
Számításaik során az oslói kutatók figyelembe vették, hogy egy
faj kihalása egy hosszú folyamatnak csak az utolsó lépése.
Bokma és kollégái elemezték a veszélyeztetett fajok vörös
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listáját. Megvizsgálták, hogyan változott több mint 11 ezer madárfaj besorolása 1988 és 2016 között. Felsőbb - azaz rosszabb
- kategóriába került 361 faj, populációjuk csökkent, veszélyeztetettségük szintje növekedett, még ha nem is haltak ki.
Nem a klímaváltozás jelenti a legnagyobb veszélyt a globális faji
sokszínűségre, hanem a természetes élőhelyek tönkretétele az
emberi tevékenység révén- mondta Bokma. Kiemelte ugyanakkor a kutatás pozitív üzenetét: kiderült belőle ugyanis, hogy a
fajvédelmi projekteknek jelentős hatása van. Ezek az intézkedések gondoskodnak arról, hogy a fajok kihalási aránya mintegy
40 százalékkal csökkent. A fajvédelemmel nem szabad addig
várni, míg egy faj már szinte teljesen eltűnt - hangsúlyozták a
szakértők.
(MTI/dpa)
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