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Másképp és máshol értelmezi az agy a be-
szédet és a dalt 
ORIGO 2020.03.31.  

Mind a beszéd, mind a dal egyedülállóan emberi hangmeg-
nyilvánulás, és mindkettő a fülünkön megy be, mégis az 
előbbit a bal, az utóbbit a jobb agyféltekénkkel dolgozzuk 
fel. Vajon miért ez a szigorú munkamegosztás? 

Régóta ismeretes, hogy a két agyfélteke hangfeldolgozásért 
felelős területe, a hallókéreg nem egyformán aktiválódik, ha 
beszédet, illetve ha zenét hallunk, de ennek a munkamegosz-
tásnak az idegélettani alapjairól keveset lehetett tudni. A 
montréali Neurological Institute-Hospital (röviden: a Neuro) 
és a McGill University munkatársai a francia Inserm zenei ku-
tatóintézetnél dolgozó Benjamin Morillon irányításával a Sci-
ence folyóirat legutóbbi számában közöltek egy tanulmányt, 
amelyben megmutatják, hogy a bal és a jobb hallókéreg ideg-
sejtjei a hang más és más jellegzetességeire érzékenyek:a bal 
oldal az időzítésre van kihegyezve, amely a szövegértés szem-
pontjából kulcsfontosságú, a jobb oldal viszont a hangszínt és 
hangmagasságot meghatározó spektrális komponensre, ami 
a dallamfelismeréshez elengedhetetlen. 

A kutatók 100 énekfelvételt készítettek: valamennyin egy 
szopránhang énekel egy-egy mondatot. A 100 felvétel 10 
mondat és 10, kimondottan a kísérlethez komponált dallam 
összes lehetséges kombinációját lefedte, ezért a szöveg és a 
zene semmilyen következetes módon nem kapcsolódott 

egymással. Ezt követően a felvételeket e két alapvető hallási 
dimenzió, a hangspektrum és az időbeliség mentén eltorzítot-
ták, és 49 kísérleti résztvevőt arra kértek, hogy próbálják meg 
a szavakat, illetve a dallamot kivenni. A kísérletet angol és 
francia anyanyelvűekkel egyaránt elvégezték a jobb reprodu-
kálhatóság és általánosíthatóság kedvéért. 

Mindkét anyanyelvű beszélőknél azt tapasztalták, hogy az 
időbeli dimenzió eltorzítása nehézséget okozott a szöveg ér-
telmének megértésében, de nem akadályozta a dallam felis-
merését, és viszont: a spektrális összetevők torzítása a dalla-
mot tette felismerhetetlenné, a szöveg tartalmának megérté-
sét viszont nem érintette.Ez azt bizonyítja, hogy a beszéd és a 
dallam feldolgozása más és más akusztikai jellegzetességeken 
alapul. 

A résztvevők agyát funcionális MRI-képalkotással figyelték a 
felvételek hallgatása közben, hogy kiderítsék, hogyan reagál 
az agy a hang különböző sajátságaira. A kutatók azt találták, 
hogy a beszédfeldolgozás a bal, a dallamfeldolgozás viszont a 
jobb oldali hallókéregben zajlott. A bal hallókéreg idegi aktivi-
tása a bemutatott mondat tartalma szerint változott, de az 
ugyanazon mondathoz kapcsolt különböző dallamok nemigen 
befolyásolták. A jobb hallókéregben épp ellenkezőleg, a dal-
lami minőség befolyásolta az aktivitást, míg a dallamhoz kap-
csolódó szöveg jobbára lényegtelen volt. 

A kutatók ezután arra voltak kíváncsiak, miként hat az egyes 
hangbéli dimenziók mentén történő torzítás az agyi aktivi-
tásra. Kiderült, hogy a spektrális torzítás csak a jobb oldali 
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hallókéreg aktivitását érintette dallamfeldolgozás közben, 
míg az időbeli torzítás kizárólag beszédértés közben és csak a 
bal oldali hallókéreg aktivitását befolyásolta.Ezzel további bi-
zonyítékot szolgáltattak arra, hogy a két agyféltekében látott 
különböző válaszok az inger által hordozott akusztikus infor-
máció jellegétől függenek. 

 

FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/MEHAU KULYK/SCIENCE 
PHOTO LIBRARY/MEHAU KULYK/SCIENCE PHOTO LIBRAR 

Korábbi állatkísérletekben megmutatták, hogy a hallókéreg 
különböző idegsejtjei a spektrális és időbeli jellemzők sajátos 
kombinációira válaszolnak, és pontosan be vannak állítva 
azokra a hangokra, amelyek az állat számára a természetes 

környezetében lényegesek, például mert a fajtársak közötti 
kommunikációban használatosak. Emberi újszülötteken vég-
zett régebbi kísérletekből az is nyilvánvalóvá vált, hogy a be-
széd-zene féltekei specializáció nem olyasvalami, ami életünk 
során a kétféle hangingernek való kitettség alakít ki, hanem 
már születésünkkor „be van huzalozva" az agyunkba. Már né-
hány órás újszülöttek agya is jobb agyféltekés aktivitással vá-
laszol a zenei hangfelvételekre, míg e felvételek eltorzított, 
kevésbé harmonikus változatai egyre kisebb aktivitást idéztek 
elő a jobb hallókéregben, és inkább a bal agyféltekét mozgó-
sították. 

Az emberek esetében a beszéd és a dal egyaránt fontos kom-
munikációs formák, amelyek ugyanazt az érzékelési csator-
nát:a hallást használják, ezért agyunknak komoly kihívást je-
lent a hangzó anyag nyelvi és zenei tartalmának egyidejű 
elemzése.A hangok spektrális és időbeli aspektusa közül a 
zene az előbbire, a beszéd az utóbbira építkezik, és a most 
megjelent tanulmány azt igazolja, hogy a féltekék szerinti spe-
cializáció valószínűleg egyfajta optimális munkamegosztást 
biztosít a kétféle kommunikációs mód feldolgozására.Évtize-
dek óta tudjuk, hogy a két agyfélteke eltérően reagál a be-
szédre és a zenére, de különbség élettani alapja rejtély ma-
radt– nyilatkozta Philippe Albouy, a tanulmány írója. – Mun-
kánkban megmutatjuk, hogy a féltekei specializáció a beszéd, 
illetve a zene szempontjából lényeges akusztikai jellegzetes-
ségekhez köthető, így eredményünk összekapcsolja korábbi 
ismereteinket az idegi szerveződéssel kapcsolatos tudással." 
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Egyre butábbak az emberek a fejlett orszá-
gokban 
JUHÁSZ EDINA index.hu  2020.03.10.  

 

Bár úgy tűnik, a világban egyre több eszköz lesz okos, egyre 
fejlettebb minden, soha nem látott eredményeket ér el a tu-
domány, és a mesterséges intelligenciának vagy a kvantum-
számítógépeknek köszönhetően úgy tűnik, már semmi sem 
állhat az emberiség útjába, a kutatók mégiscsak arra jutottak, 
hogy 

AZ EMBEREK EGYRE HÜLYÉBBEK. 

A kutatást végző Evan Horowitz azt figyelte meg, hogy globá-
lisan egyre alacsonyabb az emberek átlagos IQ-szintje. Pedig 
az egyének IQ-eredményei korábbi vizsgálatok alapján össze-
függnek az iskolai végzettséggel és a várható élettartammal – 
márpedig ez a két mutató világszerte nő. Egy ország átlagos 

IQ-eredménye azonban összefügg a gazdasági növekedéssel 
és a tudományos innovációk számával is, ami viszont rossz hír 
lehet a (butuló) világnak. 

Különböző kutatások különböző módszerekkel és különböző 
magyarázatot adva az eredményekre, de ugyanarra az végkö-
vetkeztetésre jutottak, vagyis 

AZ EMBEREK MANAPSÁG MÁR NEM OLYAN OKOSAK, MINT 
EGYKOR. 

Most persze hatékony megoldás lehet legyinteni egyet, hogy 
itthon ez egészen egyszerűen nem igaz, a gyerekek egyre oko-
sabbak, de a tagadásban van egy igen erős logikai bukfenc. 

A kutatók szerint nem feltétlenül jó visszavágás ilyenkor, ha 
egy ország azt mondja, hogy náluk bizony ez nincs így, mert 
ha minden fejlett országban ez a trend látszik, annak valami 
oka lehet. Vagyis ha egy országnál nincs meg ez a trend, akkor 
elképzelhető, hogy az adott ország egyszerűen nem áll olyan 
fejlettségi szinten, mint azok, ahol megjelenik. Viszont ha ez 
a kérdés a fejlettséggel függ össze, akkor hamarosan azokban 
az országokban is megjelenik ez a tendencia, amiknek sikerül 
elérni a fejlett szintet – és akkor már jó lenne előre tudni, 
hogy mi okozza az IQ csökkenést, és mit lehet tenni ellene. 

De mi okozza? 

Ez az, amit senki nem tud biztosan megmondani. Persze ha a 
logikánál tartunk, akkor most lehet előjönni azzal, hogyan is 
tudnának egy ilyen nehéz kérdést megválaszolni az egyre hü-
lyébb emberek, de nem erről van szó. 

https://index.hu/szerzo/juhasz_edina
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fmavenroundtable.io%2Ftheintellectualist%2Fnews%2Fiq-rates-are-dropping-in-developed-countries-around-the-world-fhsXwG-aIUqSrpNT74ZFgw%23utm_source%3DSP%26utm_medium%3DSP%26utm_campaign%3DSP%26utm_term%3DSP%26utm_content%3DSP
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A KUTATÓK AZT VETTÉK ÉSZRE, HOGY A MAGASABB IQ-VAL 
RENDELKEZŐ SZÜLŐK GYEREKEI IS MESSZE ELMARADNAK A 
SZÜLŐK EREDMÉNYÉTŐL. 

A megfigyelés szerint Svédország, Norvégia, Franciaország, 
Anglia, Dánia és Ausztrália is azon országok között van, ahol 
esett az átlagos IQ. A kutatók egy része azzal magyarázza a 
tendenciát, hogy egyre több az olyan munkahely, amihez nem 
kell kifejezetten nagy agyi kapacitás, vagyis eleve nem is dol-
goztatják meg az emberek annyira az agyukat, hiszen a min-
dennapi munkának nem alapfeltétele az agymunka. Amitől 
pedig egyszerűen ellustul az illető agya. 

A másik magyarázat az egészet az okoseszközökre vezeti visz-
sza – vagyis ezek az eszközök teszik tönkre az emberek fóku-
szálási képességét, és végül annyira elkényelmesedik az agy, 
hogy egyszerűen elszokik a gondolkodástól. 

Bónuszként pedig van egy olyan elmélet is, ami azt okolja, 
ami mostanában egy csomó negatív tendenciáért felelős: a 
globális felmelegedést. A magyarázat szerint a felmelegedés 
miatt kevesebb a tápanyag az ételekben, ez pedig elbutulást 
eredményez.  

Az elbutulás veszélyes 

Nem pusztán az a baj ezzel, hogy nehezebben találnak a tévés 
műveltségi vetélkedők olyan embert, aki helyesen válaszol a 
kérdésekre, vagy hogy tovább növekszik a Kardashian család 
népszerűsége, hanem hogy a kutatók szerint ez a prob-
léma hosszú távon tényleg hatással lehet az emberiség jelen-
tős problémáinak megoldására. Egyszerűen félő, hogy nem 

sikerült választ találni ezekre, ha nem elég okos hozzá az em-
beriség. 

Miért van ekkora para a koronavírus körül, 
miközben az influenzába jóval többen hal-
nak bele? 
HANULA ZSOLT index.hu  2020.03.10.  

A koronavírus-járvány kezdeti napjai óta visszatérő érvelés a 
közösségi média legnépszerűbb posztjaiban, hogy a vírus 
okozta megbetegedés általában aránylag enyhe, tehát ehhez 
is úgy kéne hozzáállni, mint a szezonális influenzához, amibe 
egyébként évente több tízezer ember hal bele, mégsincs pá-
nik és karantén miatta. 

Az érvelés már alapban sem áll túl erős lábakon: az influenzá-
hoz képest a koronavírusnak nem csak a fertőzési képessége, 
de a halálozási aránya is többszörös, főleg 70 év felett (és eh-
hez adjuk hozzá, hogy Magyarországon nagyon sok a nyugdíj-
korhatár feletti háziorvos, akik egy járvány esetén egyszerre 
különösen veszélyeztetettek, és fontosak a védekezésben). 
Ennek ellenére ez a gondolatmenet köszön vissza többek kö-
zött a magyar nyelvű Facebook legnépszerűbb, témába 
vágó posztjaiban, vagy Donald Trump amerikai elnök Twitte-
rén is. 

Viszont a karantént, és az egészségügyi vészhelyzetet ebben 
az esetben NEM A HALÁLOZÁSOK SZÁMA INDOKOLJA. 

Mutatjuk az ábrát, ami segít megérteni a helyzetet: 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nbcnews.com%2Fthink%2Fopinion%2Fiq-rates-are-dropping-many-developed-countries-doesn-t-bode-ncna1008576
https://index.hu/szerzo/hanula_zsolt
https://index.hu/chart/2020/03/02/kasza_tibi_es_tibi_atya_taroltak_a_koronavirussal_facebookon/
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1237027356314869761
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1237027356314869761
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Forrás: Carl T. Bergstrom Fotó: Index 

A grafikon eredetileg az amerikai járványügyi hivatal egyik ta-
nulmányához készült 2017-ben, nem specifikusan a koronaví-
rushoz kapcsolódóan, hanem a járványügyi intézkedések ha-
tásának általános illusztrálására. 

Az első, meredek görbe egy elszabaduló, és erősen fertőzőké-
pes vírus okozta járvány kontrollálatlan lefolyását mutatja. Jól 
látszik rajta, hogy az ellátásra szoruló fertőzöttek száma ha-
mar leterheli és megbénítja az egészségügyi rendszert. Ez be-
láthatatlan következményekkel járhat, most ne is menjünk 
bele bővebben. 

A LAPOSABB GÖRBE AZ, AMINEK AZ ELÉRÉSÉÉRT MOST A VI-
LÁG ÖSSZES KORMÁNYA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZETE 
KÜZD, ÓRIÁSI ENERGIÁT BEVETVE. 

Jól látható rajta, hogy a karanténnal, utazási korlátozásokkal, 
tömegrendezvények betiltásával, iskolabezárásokkal, és a 

többi, a hírekből már ismerős módszerrel mit lehet elérni: ha 
esetleg nem is csökken nagyságrendileg összességében a fer-
tőzöttek száma , a járvány időben jobban széthúzódik, és egy-
szerre nem lesz annyi beteg, ami az egészségügy teljesítőké-
pességét jelentősen meghaladja. 

(A koronavírus esetében ezt még persze bonyolítja pár faktor, 
például hogy a járvány lassításával időt nyernek az ellenszer 
kifejlesztésén dolgozó kutatók.) 

És hogy miért nincs az első görbéhez hasonló lefolyása a sze-
zonális influenzának, ha egyszer arra nem szokás karanténnal 
és hasonlókkal reagálni? Azért, mert: 

• Sokkal kevésbé hatékonyan fertőz, mint a koronavírus 

• Van ellene védőoltás 

• Már ismerjük a vírust, a betegséget, és az egészségügyi 
rendszereink már alapban úgy vannak méretezve, hogy 
elbírjanak az évenként visszatérő járvánnyal 

Járvány-világkörkép a vírusgenomok vizs-
gálata alapján 
ORIGO 2020.03.30.  

Összesen 1 495 SARS-CoV-2 genom összehasonlítása alapján 
felvázolható, hogy merre és milyen tendenciák alapján ter-
jed az új koronavírus jelenleg a világban. Mutatjuk a Pécsi 
Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Viro-
lógiai Kutatócsoportjának a Nextstain projekt alapján 

https://twitter.com/CT_Bergstrom/status/1237243672925589505
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm?fbclid=IwAR1ikNvXyG3wgLQodC32M9Vu7vBeVC42FIAaLaLjQzGmSQ2Ys53K-p3IIV0
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/rr6601a1.htm?fbclid=IwAR1ikNvXyG3wgLQodC32M9Vu7vBeVC42FIAaLaLjQzGmSQ2Ys53K-p3IIV0
https://twitter.com/CT_Bergstrom/status/1237243672925589505
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legvalószínűbb becslését az elérhető genomikai adatok sze-
rint, amely trendeket és nem egzakt eseményeket mutat. 

Fontos információkat tett közzé ma a Pécsi Tudományegye-
tem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócso-
portja a Nextstrain nevű projekt kapcsán, amely az új korona-
vírus fejlődését követi nyomon, valós időben. A program fo-
lyamatosan frissített képet nyújt a nyilvánosan elérhető ada-
tokról, amelyeket hatékonyan elemeznek. 

A Nextstrain projekt célja a járvány epidemiológiai megérté-
sének elősegítése és a járványgócok elleni küzdelem javítása. 

A Pécsi Virológia közösségi oldalán elemezte és mutatta be, 
hogy hogyan néz ki jelenleg a járvány terjedése a világban, a 
vírusgenomok vizsgálata alapján. 

 

FORRÁS: FACEBOOK/VIROLÓGIA PÉCS 

Európa: a vírusgenomok földrajzi keveredése látszik Európán 
belül, 

ez a határokon át történő mozgást jelzi az elmúlt 3-5 hétben. 

A legtöbb határintézkedés ebben az időszakban került beve-
zetésre, ezek hatását a későbbiekben, valószínűleg határokon 

belüli, úgynevezett helyi klaszteresedés formájában látni le-
het majd. 

Izland: Noha Izland európai országnak számít, mégis érdemes 
külön megemlíteni, mert több mint 300 minta adatsorából jó 
képet lehet kapni a kórokozó nagymértékű behurcolására Eu-
rópából (főleg az olasz és az osztrák régióból - ez az északolasz 
gócpontot jelölheti), illetve Amerikából, ami a szigetország 
esetében, ami kedvelt turistacélpont, ez nem is tekinthető 
meglepőnek. 

Észak-Amerika: Amerika keleti és nyugati partja közti szek-
venciák továbbra is közeli rokonai egymásnak – ez az orszá-
gon belüli aktív terjesztés indikátora. 

 

A COVID-19 elterjedése a Johns Hopkins Egyetem térképe 
szerint FORRÁS: JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 

https://nextstrain.org/?fbclid=IwAR1ojRAwlfJvfXty1M15nIcOLkDYz-dx53uS1_6z7Q3T1nGReToK-m_legs
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Washington államban, ahol a legsúlyosabb a helyzet, két kü-
lön helyről (Kína és Európa) származó behurcolás indította el 
az eseményeket. E két behurcolás terjedési láncolatait lehet 
most  látni az Egyesült Államokban. Számos államban helyi 
terjedési klaszterek figyelhetőek meg, ez különösen hangsú-
lyos Kalifornia államban. 

Ázsia: Iráni gócpontból történt behurcolást lehet feltárni a 
legutóbbi szekvenciaadatok alapján. 

Afrika: a filogenetikai elemzések helyi terjedést mutatnak 
Kinshasában, immáron több mint 11 napja; egyelőre nem 
tudni, hogy ez helyi, országon belüli sajátosság vagy jóval na-
gyobb kiterjedésű esemény apró részlete.  

Kongói Demokratikus Köztársaság: a köztársaságon kívülről 
nincs szekvenciaadat, így nehéz bármit is becsülni. 

Ausztrália: Új-Dél-Walesben helyi terjedés figyelhető meg az 
adatok alapján. 

 

Kiváló kutatók dolgoznak szerte a világon a járvány megérté-
sén és a megoldási javaslatokon - hazánkban is számos kuta-
tóműhelyben FORRÁS: PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

A Pécsi Tudományegyetem BSL-4 szintű virológiai kutatólabo-
ratóriuma a közép-európai régió legmodernebb, a kor 

minden labortechnológiai, biobiztonsági és biztonságtechni-
kai követelményeinek megfelelő egyetemi fenntartású, kuta-
tási egysége. A kutatólaboratórium elsősorban az állatokról 
emberekre terjedő vírusok vizsgálatával foglalkozik, most ki-
emelten az új koronavírussal.A fejlesztés eredményeként a la-
boratórium a legmagasabb biobiztonsági szinten működik, így 
képes felvenni a harcot a modern világot fenyegető fertőző 
betegségek bármelyikével. 

Koronavírus elleni gyógyszer kifejleszté-
sére alakult magyar konzorcium 
2020.03.16. 

 

Az új, járványos megbetegedés kezelésére szolgáló, kétkom-
ponensű, fehérjealapú készítmény létrehozását célzó projek-
tet az ELTE Természettudományi Kar Immunológiai Tanszéke 
vezeti Kacskovics Imre egyetemi tanár irányításával. 
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A konzorcium kutatási munkáiban a hazai felsőoktatási és 
gyógyszerkutatói szféra meghatározó képviselői vesznek 
részt, így a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi 
Karának Biológiai Intézete és a Szentágothai János Kutatóköz-
pont kutatói, virológusai. Az együttműködés vállalati oldalát 
a hazai gyógyszerkutatásban és biotechnológiai fejlesztésben 
élen járó, megfelelő gyártási kapacitásokkal rendelkező Rich-
ter Gedeon Nyrt. és a biotechnológiai fejlesztéseket nemzet-
közi szinten végző ImmunoGenes Kft. szakemberei adják. 

Mint Kacskovics Imre, az ELTE Immunológiai Tanszék veze-
tője, a konzorcium ötletgazdája elmondta, olyan gyógyszer 
létrehozása a cél, amely semlegesíti a szervezetbe került ví-
rust és a remények szerint azokat a sejteket is elpusztítja, 
amelyeket a kórokozó megfertőzött. A kétkomponensű, fe-
hérjealapú készítményen máris gőzerővel dolgozik a konzor-
cium, hogy a vírusellenes szert az országon belül mihamarabb 
elő lehessen állítani.  

A koronavírus terjedéséről, hatásmechanizmusáról, a beteg-
ség lefolyásáról már most nagyon sok információ áll rendel-
kezésre. Az ACE2-Fc fúziós fehérjéről keveset tudunk, de min-
den bizonnyal sok publikáció fog erről a molekuláról beszá-
molni. Szintén jelentős azoknak az erőfeszítéseknek a száma, 
amelyek hasonló vagy más terápiás eljárásokon dolgoznak a 
koronavírus fertőzés megelőzésére és a kialakult betegség ke-
zelésére. 

 A kutatócsoport hamarosan izolálni fogja a hazai betegekben 
megjelent vírust. Ezzel azonosítani lehet majd a kialakult 

klasztereket, a járvány gócpontjait, illetve az ezek közt létre-
jövő terjedési láncokat. 

Az ötletadó ELTE elméleti és gyakorlati immunológiai, viroló-
gia és biotechnológiai szakértelmével járul hozzá a projekt si-
keréhez. 

Szakértői a már meglévő és újonnan megjelenő információkat 
folyamatosan monitorozzák és elemzik, értékelik a kialakult 
helyzetet. Fontos szerepük lesz majd az is, hogy a projekt kap-
csán megjelenő problémákra megoldási javaslatokat keresse-
nek és tegyenek.  

A kormányzati támogatással meginduló együttműködés célja 
nem az immunvédettséget kialakító védőoltás, hanem egy 
olyan terápiás készítmény létrehozása, amely a fertőzöttek 
szervezetében semlegesíti a vírust. Az új koronavírus által 
okozott megbetegedés kezelésére a szakirodalom alapján 
egy fúziós fehérje lehet leginkább alkalmas – mondta el Kacs-
kovics Imre. 

A Richter Gedeon Nyrt. a konzorciumon belül a terápiás fe-
hérje technológiai eljárását dolgozza ki, és gyártóhelyet bizto-
sít a későbbi gyógyszernek, továbbá a gyógyszerfejlesztési ta-
pasztalatával ad támogatást a fejlesztési fázisokban. 

A hazai egyetemek közül a Pécsi Tudományegyetem Szentá-
gothai János Kutatóközpontja rendelkezik egyedül olyan 3-as 
illetve 4-es biológiai biztonsági szintű virológiai kutatólabora-
tóriummal, amely képes a legmagasabb fertőzőképességű ví-
rusokkal is dolgozni. A jelenlegi projektben ők tesztelik az 
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elkészült biologikum hatékonyságát mind in vitro szövette-
nyészetekben, mind pedig in vivo állatkísérletekben. 

Az ImmunoGenes a projekt kapcsán génmódosított egereket 
és nyulakat állít majd elő, amelyek az emberi ACE2 receptort 
fejezik ki, és ezáltal vizsgálható bennük a SARS-CoV-2 fertő-
zés, illetve a fertőzés megakadályozása a Richter által kifej-
lesztett és megtermelt ACE2-Fc fúziós fehérjével. 

Ahogy minden gyógyszerkutatás, 

a terápiás fehérje fejlesztése is időigényes, számos kockáza-
tot és bizonytalanságot hordoz. 

A folyamatnak maradéktalanul meg kell felelnie a hatóságok 
által előírt szigorú követelményeknek. 

A fenti tényezők miatt az eredményes készítményfejlesztés 
esetén is évekig tarthat, amíg a készítmény piacra kerül. Ha a 
projekt a rendkívül éles nemzetközi versenyben sikerrel jár, 
akár több évtizedre is megalapozhatja a koronavírus és az ah-
hoz hasonló megbetegedések kezelését Magyarországon. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a készítmény lét-
rehozását a rendelkezésre álló kutatás-fejlesztési forrásokból 
támogatja. 

Forrás: ITM, Portfolio 

Megvan az első magyar koronavírus ge-
nom 
Virológia Pécs 2020. március 21.  

Nem szokásunk sajtóhír szintű bejegyzéseket írni, igyekszünk 
magyarázni is mellé. Tudni kell, hogy erőnkön felül éjszakába 
nyúlóan dolgoztunk ezen, és fogunk is még sok más kutatási 
folyamaton a továbbiakban is. Ezekről és ezek jelentőségéről 
igyekszünk rendszeresen beszámolni – szeretnénk nyitva 
hagyni a tudomány ablakát mindenki számára. 

Miért fontos ez az eredmény? 

Mert ezzel a technológiai sorral amit létrehoztunk, szakmai 
rátermettséggel (Pécsi Tudományegyetem Szentágothai Já-
nos Kutatóközpont Bioinformatikai Kutatócsoport és Viroló-
gia Pécs munkatársai) gyors reakcióidővel, valós időben nyo-
mon követhető, hogy a vírus hogyan és milyen mértékben vál-
tozik (gondoljunk a mutációkról szóló ismertetőinkre). Ez 
alapvető pillére bármely kutatási-fejlesztési vagy járványtani 
vizsgálatnak. És büszkék is lehetünk, mert ezt ilyen precizitás-
sal csupán a kutatási-genomikai irányvonalon fejlett országok 
tehetik meg helyben, saját határaikon belül. 

Miért jó, ha magyar? 

Látjuk melyik földrész, melyik betegcsoportjából származik az 
adott vírus. Látjuk a változásait amiket összegyűjt a genomjá-
ban az itteni evolúciós és környezeti hatások révén, azokat a 
bizonyos mutációkat amiktől sokan feleslegesen félnek de 
leginkább nekünk, tudósoknak értelmezhetőek megfelelő 
hasznossággal. 

Mit mesél nekünk pontosan? 

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200317/exkluziv-reszleteket-tudtunk-meg-a-koronavirus-elleni-magyarorszagi-gyogyszer-fejleszteserol-419859
https://www.facebook.com/virologiapecs/?__tn__=kC-R&eid=ARCZaibE3b5Qd5xk6vapjabYQe-HSa_36pic2wWpW-FF-MzxAunWJ-a4mQ-MvkXL7CxtM4dSoZw_k2Ql&hc_ref=ARSFkzPYTPWses1zERRJbVayCx4ITEzs0ubZKukBMy8SGtM27iHqrLad8m5KtPebQKk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCWwwo-07U35zUWzt9IMg41FsJJ18QmaUKN2Ma2qp_YvlfrK6MGCu_bejwzPDCUK0UVTgCiBVzMISJ6RQhvh7AoUdaG-n3y5JOGCZlZufOR5UW9IviLJjf7ExC2ak2MWLXpPSNsrz9YMcUDUbg_GuNVCurWJHzkn2WU9Gl5GGV79Wu9VtgsgCgiVUj1IBk91IzH7SfCiPXuWkuEtiZx-4eubTot7DfzbQ78VYTPPG4nU4ozoZrxh5QsAU3kUH8e8XUrgDSGOPTYegHvqNFCI_Q8Ge2oIC7TiiS8vz4Z2N1ARh2WOcLD8R9utlitE9YvyXN9EBHd9CUKHFAPmjzUbVA
https://www.facebook.com/SzentagothaiKutatokozpont/?__tn__=K-R&eid=ARCP7qv4Oi7T3XJFqylDUl2G6yaS8uW67XhcPKBkUnR2w4hjxnVbc38HreTeDCdT9S4K-nWpZqcPPVRl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWwwo-07U35zUWzt9IMg41FsJJ18QmaUKN2Ma2qp_YvlfrK6MGCu_bejwzPDCUK0UVTgCiBVzMISJ6RQhvh7AoUdaG-n3y5JOGCZlZufOR5UW9IviLJjf7ExC2ak2MWLXpPSNsrz9YMcUDUbg_GuNVCurWJHzkn2WU9Gl5GGV79Wu9VtgsgCgiVUj1IBk91IzH7SfCiPXuWkuEtiZx-4eubTot7DfzbQ78VYTPPG4nU4ozoZrxh5QsAU3kUH8e8XUrgDSGOPTYegHvqNFCI_Q8Ge2oIC7TiiS8vz4Z2N1ARh2WOcLD8R9utlitE9YvyXN9EBHd9CUKHFAPmjzUbVA
https://www.facebook.com/SzentagothaiKutatokozpont/?__tn__=K-R&eid=ARCP7qv4Oi7T3XJFqylDUl2G6yaS8uW67XhcPKBkUnR2w4hjxnVbc38HreTeDCdT9S4K-nWpZqcPPVRl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWwwo-07U35zUWzt9IMg41FsJJ18QmaUKN2Ma2qp_YvlfrK6MGCu_bejwzPDCUK0UVTgCiBVzMISJ6RQhvh7AoUdaG-n3y5JOGCZlZufOR5UW9IviLJjf7ExC2ak2MWLXpPSNsrz9YMcUDUbg_GuNVCurWJHzkn2WU9Gl5GGV79Wu9VtgsgCgiVUj1IBk91IzH7SfCiPXuWkuEtiZx-4eubTot7DfzbQ78VYTPPG4nU4ozoZrxh5QsAU3kUH8e8XUrgDSGOPTYegHvqNFCI_Q8Ge2oIC7TiiS8vz4Z2N1ARh2WOcLD8R9utlitE9YvyXN9EBHd9CUKHFAPmjzUbVA
https://www.facebook.com/virologiapecs/?__tn__=K-R&eid=ARA0QxArHnrMuOchqy0K1MEQgqUyc33y8rEWlvvY4WHB-7AFHIekEyKt4BeYbb1pb5oF9yDSLt_xlskW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWwwo-07U35zUWzt9IMg41FsJJ18QmaUKN2Ma2qp_YvlfrK6MGCu_bejwzPDCUK0UVTgCiBVzMISJ6RQhvh7AoUdaG-n3y5JOGCZlZufOR5UW9IviLJjf7ExC2ak2MWLXpPSNsrz9YMcUDUbg_GuNVCurWJHzkn2WU9Gl5GGV79Wu9VtgsgCgiVUj1IBk91IzH7SfCiPXuWkuEtiZx-4eubTot7DfzbQ78VYTPPG4nU4ozoZrxh5QsAU3kUH8e8XUrgDSGOPTYegHvqNFCI_Q8Ge2oIC7TiiS8vz4Z2N1ARh2WOcLD8R9utlitE9YvyXN9EBHd9CUKHFAPmjzUbVA
https://www.facebook.com/virologiapecs/?__tn__=K-R&eid=ARA0QxArHnrMuOchqy0K1MEQgqUyc33y8rEWlvvY4WHB-7AFHIekEyKt4BeYbb1pb5oF9yDSLt_xlskW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWwwo-07U35zUWzt9IMg41FsJJ18QmaUKN2Ma2qp_YvlfrK6MGCu_bejwzPDCUK0UVTgCiBVzMISJ6RQhvh7AoUdaG-n3y5JOGCZlZufOR5UW9IviLJjf7ExC2ak2MWLXpPSNsrz9YMcUDUbg_GuNVCurWJHzkn2WU9Gl5GGV79Wu9VtgsgCgiVUj1IBk91IzH7SfCiPXuWkuEtiZx-4eubTot7DfzbQ78VYTPPG4nU4ozoZrxh5QsAU3kUH8e8XUrgDSGOPTYegHvqNFCI_Q8Ge2oIC7TiiS8vz4Z2N1ARh2WOcLD8R9utlitE9YvyXN9EBHd9CUKHFAPmjzUbVA
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Nagyon-nagyon sokat. Például innentől nyomon tudjuk kö-
vetni, hogy valamely kísérleti hatóanyag által célzott része a 
vírusnak, hogyan reagál, milyen gyorsan változik, hogyan ér-
demes dinamikusan alkalmazkodni ehhez és melyek a leg-
jobb, legstabilabb támadáspontok. Mesél továbbá a vírus út-
járól és családfájáról, betegről-betegre követhető a vírus le-
származása és természetes változásai. Lehetőséget ad to-
vábbá komplex evolúciós vizsgálatokra is a származását ille-
tően. 

Mi lesz most? 

Dolgozunk tovább, a gyógymód ettől még nem érkezik meg 
jövő héten, de a munka gőzerővel halad és tapossuk tovább a 
megismerés végtelenül szerteágazó és hosszú ösvényét. 

Miért lehetünk büszkék? 

Magyarországon sikerült felépíteni egy magas színvonalú 
"elemzőképességet" a legmodernebb elérhető kapacitással, 
szaktudással és bioinformatikai háttérrel. Ezt ebben a jár-
ványban, ilyen formában kevés ország teheti meg, nagy segít-
ség ez most a kutatásban és a járvány megértésében. 

Rövid hírek, érdekességek 

A tudomány alaposan megvizsgálta, terjed-
nek-e finggal a betegségek 
JUHÁSZ EDINA index.hu 2020.03.29. 07:15 

A tudomány alapelve, hogy igyekszik minden kérdésre meg-
felelő, igazolt és empirikus tapasztalaton alapuló válaszokkal 
szolgálni. Vagyis ha az a kérdés, hogy pontosan hogyan ter-
jednek a betegségek, akkor megvizsgálja ennek a kérdésnek 
minden aspektusát. És ha azt már mindenki tudja, hogy a 
tüsszentéssel vagy köhögéssel át lehet adni egymásnak víru-
sokat és baktériumokat, akkor felmerülhet a kérdés, hogy mi 
a helyzet a szellentéssel. A tudomány pedig nem válogat, nem 
finnyáskodik, hanem nekiáll dolgozni a válaszon. 

Hogy ez mennyire foglalkoztatja az embereket, azt az is bizo-
nyítja, hogy a kínai járványügyi központ pekingi irodája ki-
adott egy hivatalos tájékoztatást is arról, hogy az új koronaví-
rus esetében az alsónemű kellő mértékű védelmet jelent a ví-
rus terjedésében, egészen addig, amíg valaki nagyon közel 
nem hajol egy fertőzött csupasz fenekéhez.  

A furcsa bejelentést azután tették, hogy elkezdett terjedni az 
emberek között, hogy a fertőzést sunyin eleresztett távozó 
gázfelhő is terjesztheti. A félelem akkor hatalmasodott el az 
embereken, amikor bejelentették, hogy székletmintából is si-
került kimutatni a vírust, az emberek pedig attól tartottak, 
hogy ha ennyire ellenálló dologról van szó, az akár a szellen-
téssel is terjedhet.  

A tudósok nem zárták ki teljesen az eshetőséget, hogy valaki 
így is megfertőződhet, de ennek az esélye elhanyagolhatóan 
minimális. Egészen pontosan az kell hozzá, egy fertőzött em-
ber alsónemű nélkül meglehetősen nagy mennyiségű gázt en-
gedjen el, amit valaki kifejezetten közelről beszív. Hogy egy 

https://index.hu/szerzo/juhasz_edina
https://www.globaltimes.cn/content/1180514.shtml
https://index.hu/techtud/2020/02/02/kinai_koronavirus_kutatas_szekletvizsgalat/
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ilyen esetben egészen pontosan, százalékos arányaiban mek-
kora a fertőzés valószínűsége, azt nem részletezték.  

Tudományos kísérlet is született a témában 

Az egész onnan indult, hogy 2001-ben egy lelkiismere-
tes  ausztrál nővér, természetesen névtelenül, feltette azt a 
kérdést a tévében tudományos műsort vezető dr. 
Karl Kruszelnickinek, hogy beszennyezheti-e a műtőt, ha ott 
ereszti el magát észrevétlenül. A kérdés megválaszolásában 
Luke Tennent mikrobiológus segédkezett, aki nem elméleti sí-
kon szeretett volna válaszolni.  

GYENGÉBB IDEGZETŰ OLVASÓINK MOST TEKERJENEK LE-
FELÉ, EGÉSZEN A KÖVETKEZŐ KIEMELT RÉSZIG 

Szóval fogtak két petricsészét, és Tennent egyik kollégáját 
megkérték, hogy jó közelről, egészen pontosan öt centiről 
eressze bele a távozó gázokat. Az egyik csészébe alsónemű-
ben, a másikba ruházat nélkül. Az első petricsésze teljesen 
tiszta maradt, a másikból azonban ki tudtak tenyészteni bak-
tériumokat, ami bizonyította azt az elméletet, hogy az alsó-
nemű megfelelő védelmet jelent. A második esetnél viszont 
felmerült az a kérdés: hogyan lehetséges ez, és mennyire fer-
tőző dologgal áll szemben az egészségügy? Arra a következte-
tésekre jutottak az eset alaposabb tanulmányozása során, 
hogy a szélerősség sodor magával néhány bőrsejtet, amikor 
távozik a gáz, az ezzel tartó baktériumok pedig leginkább a 
bélflóra barátságos baktériumai, amilyenek például a joghurt-
ban is vannak, csak más tálalásban.  

VAGYIS, AMÍG ALSÓNEMŰ VAN VALAKIN, ADDIG NEM KELL 
AGGÓDNI A BÉLGÁZAI ÁLTAL HORDOZOTT KÓROKOZÓK MI-
ATT.  

Mit használtak az emberek a vécépapír fel-
találása előtt? 
JUHÁSZ EDINA index.hu 2020.03.25.  

Ma elképzelhetetlen az élet vécépapír nélkül, mindenki biz-
tosra veszi, hogy kéznél van, és kétségbeesik, ha mégsem. So-
katmondó, hogy a koronavírus miatti pánikhangulatban vá-
sárlók az alapvető élelmiszerek mellé nem villanykörtéket 
vagy elemeket vettek nagy mennyiségben, hanem pihepuha, 
több rétegű vécépapírt. Jó sokat. Pedig a vécépapír nem egy-
korú az emberiséggel, vagyis egészen biztos vannak más meg-
oldások is a kiváltására az újságon kívül. 

Abban megegyezhetünk, hogy az anyagcsere az élet rendje, 
és az sem a modern ember luxusa, hogy kellemetlenségekhez 
vezet, ha nem megfelelő az ezzel kapcsolatos higiéniája. Min-
den kultúrának meg volt a maga módszere arra, hogy tartsa 
magát tisztán, az ókori rómaiak kissé kifinomultabbak voltak 
ebben a kérdésben mint a görögök, de a lényeg ugyanaz: volt 
megoldásuk a vécépapír nélküli életre. Persze nem biztos, 
hogy ezeket most is örömmel követné bárki. 

A GÖRÖGÖK KÖVEKET ÉS KERÁMIADARABOKAT HASZNÁL-
TAK, A RÓMAIAK EGY HOSSZÚ BOT VÉGÉRE KÖTÖTTEK SZI-
VACSOT VAGY SZÖVETDARABOT, ÉS EZT KÖZÖSEN HASZ-
NÁLTÁK. 

https://www.mentalfloss.com/article/620533/can-farts-spread-disease
https://index.hu/szerzo/juhasz_edina
https://www.mentalfloss.com/article/48950/what-did-people-use-toilet-paper?
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Amikor éppen nem volt használatban, erősen sós tengervíz-
ben állt egy edényben. Ugyanez volt a helyzet a nyilvános 
mosdók esetén is, igaz ott eleve nem is voltak falak, a mosdó 
is koedukált volt, így minden szempontból közösségi élményt 
jelentett a használóinak. 

 

Ókori római illemhely maradvány Ostiában Fotó: Print 
Collector / Getty Images Hungary 

Csak a bölcseletekkel ne! 

Kínában a Szung-dinasztia idejére teszik, amikor az uralkodó 
először kért egy nagyjából 60*90 centis papírlapot a vécébe, 
előtte a feljegyzések szerint minden kezük ügyébe kerülő pa-
pírterméket felhasználtak erre a célra. Már 589-ből vannak 
olyan feljegyzések, amik arról szólnak, hogy lehetőleg Konfu-
ciusz bölcselteit tartalmazó papírokat ne használják ilyen cé-
lokra. 851-ben pedig egy arab utazó csodálkozott rá, hogy a 

kínaiak a szükségleteik elvégzése után nem mosakodnak, csak 
egy papírral törölnek. A 14. században már nagyüzemben 
gyártották Kínában a vécépapírt, az uralkodó pedig kifejezet-
ten puha, parfümmel átitatott papírt rendelt erre a célra. 

Ehhez képest a világ más pontjain még jóval később is ke-
vésbé kifinomult módszerekhez nyúltak. A gazdagok gyapjút, 
kendert vagy különböző textíliákat használtak, a szegényeb-
bek meg elmentek a folyóhoz, és megmosták az alfelüket. Aki-
nek erre nem volt lehetősége, az levelet, papírt, füvet, gyü-
mölcsök héját vagy bármi keze ügyébe kerülő dolgot használt 
tisztálkodásra. 

Amerikában az első brit telepesek megtalálták maguknak a 
célra a kukoricacsövet, később persze rájöttek, hogy ennél 
kellemesebb mindenféle papírárut használni, vagy akár fale-
velet. 

Az újságok mindent megváltoztattak 

Meglepő módon a nyomtatott sajtó elterjedése hozott forra-
dalmat, nem csak az információáramlásban, de a vécéhaszná-
latban is. Sokak szerint ekkor terjedt el az is, hogy a naptárok 
és kalendáriumok sarkát kilyukasztották, hogy egyszerűbb le-
gyen felakasztani egy szögre, majd letépni belőle megfelelő a 
mennyiségű lapot, és alternatív módon felhasználni. 

Angliában Sir John Harington költő találta fel az öblítős vécét 
1596-ban, aminek a hírére keresztanyja, I. Erzsébet királynő is 
ellátogatott hozzá, majd be is szereltetett magának egyet a 
palotába. Harington a költeményei miatt egyébként kiesett az 
udvari pixisből, viszont a vécé miatt I. Erzsébet megbocsátott 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 4. szám 

15. oldal 

neki. Annak ellenére, hogy ezek után mindenki öblítős vécét 
akart, a vécépapír nagyüzemi gyártása csak 1857-ben indult 
el. 

 

Sir John Harington Fotó: Bettmann / Getty Images 
Hungary 

Nagy szó a szálkamentes papír 

A korai papírok reklámjai között fel lehet fedezni olyat, ami 
azzal akar kitűnni, hogy az ő papírjai szálkamentesek - vagyis 
ez akkoriban meglehetősen kellemetlen problémát jelenthe-
tett a versenytársak termékeinél. Hogy ez mennyire bejött, 
azt az is bizonyítja, hogy a hirdető cég, a Quilted Northern a 
mai napig jelentős név a szakmában. 

A nedves vécépapír is az élet része, pedig az első ilyen termé-
ket csak az 1990-es években dobta piacra Angliában az And-
rex nevű cég, ami azzal hirdette a terméket, hogy jobban 

tisztít ürítés után, vagy a nőknek menstruáció során lehet 
hasznos. Bár úgy hirdették, hogy le lehet öblíteni, olyan dugu-
lásokat okozott, hogy több önkormányzat is kampányba kez-
dett, amiben arra kérték az embereket, hogy ne dobják a vé-
cébe, mert nem győzi a csatornarendszer.  

Alternatív megoldások a mai napig vannak. Nem állítjuk, hogy 
az indiaiak "bal kéz és vödör" megoldását kellene követni ha 
átmenetileg kifogy a kedvenc szuperpuha balzsamos papí-
runk otthon, de a bidé a most már a modern japán vécék el-
engedhetetlen kelléke, a működési mechanizmusa könnyen 
átültethető a mindennapokba, igaz kicsit több előkészületet 
és hosszabb időt igényel. De legrosszabb esetben a zuhany is 
megoldást jelenthet - és közben lehet irigykedni a legendás 
japán szupervécékre, beépített zuhannyal és szárítóval. 

Pusztán a ruhák viselésével rengeteg mikro-
szál kerül a környezetbe 
ORIGO 2020.03.15.  

A ruhák viselésével több mirkoszál kerül a környezetbe, 
mint a mosásukkal - állapította meg egy új kutatás. 

Az olasz nemzeti kutatási tanács polimerekkel, kompozitokkal 
és bioanyagokkal foglalkozó intézetének (IPCB-CNR) kutatói 
és a Plymouthi Egyetem tudósai négy különböző polieszter 
ruhadarabot hasonlítottak össze, és megvizsgálták, mennyi 
mikroszálat bocsátanak ki magukból viselés és mosás közben. 
Az eredmények szerint a szövetből grammonként akár 4000 
szövetszál is elszabadul a hagyományos mosással, miközben 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FToilet_paper
https://www.google.com/search?q=japanese+hitech+toilets&source=lmns&bih=969&biw=1920&rlz=1C1GGRV_enHU754HU757&hl=en&ved=2ahUKEwiS1cCdvbDoAhWBD-wKHQslClYQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/search?q=japanese+hitech+toilets&source=lmns&bih=969&biw=1920&rlz=1C1GGRV_enHU754HU757&hl=en&ved=2ahUKEwiS1cCdvbDoAhWBD-wKHQslClYQ_AUoAHoECAEQAA
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grammonként 400 szövetszál távozik egy ruhadarabból mind-
össze 20 percnyi átlagos viselés során - olvasható a PhysOrg 
tudományos-ismeretterjesztő hírportálon. 

Egy ember tehát évente csaknem 300 millió poliészter mikro-
szálat juttathat a környezetébe a ruhái mosásával, és több 
mint 900 milliót a levegőbe, azzal, hogy hordja a ruhákat. Rá-
adásul lényeges különbséget tapasztaltak attól függően, ho-
gyan készültek a ruhadarabok. A kutatók szerint a ruhaterve-
zőknek és gyártóknak fontos szerepük van abban, hogy meg-
előzzék a mikroszálak környezetbe jutását. 

 

FORRÁS: PIXABAY 

Az Environmental Science and Technology című szaklapban 
bemutatott tanulmány a tudósok olyan korábbi kutatásain 
alapult, amelyek azt vizsgálták, mekkora szövetmennyiség 
szabadul fel a mosási folyamatok során.Az elmúlt időszakban 
egyre több bizonyítékot találnak a szintetikus mikroszövetek 
jelenlétére mind vízi környezetben, mind a légkörben. Ezért 

döntöttünk úgy, hogy egy kísérletsorozattal megvizsgáljuk a 
ruhadarabokból ebbe a két környezetbe kerülő mikroszálak 
mennyiségét"- mondta el Francesca De Falco, az IPCB-CNR ku-
tatója, a tanulmány fő szerzője. 

Ez a szennyezettségnek olyan típusa, amellyel főként a forrás-
nál, magánál a szövetnél lehet felvenni a versenyt a tudós sze-
rint. Megvizsgálták a különböző textilek hatását is, az ered-
mények szerint pedig a nagyon tömör szerkezetű textilek, 
mint a szövött anyagok, amelyeknek fonalai erősen sodrottak 
és folyamatos szálakból állnak, kevesebb mikroszálat bocsá-
tanak ki a vízbe és a levegőbe is - fejtette ki De Falco. 

A vizsgálatok során a poliészter és pamut ruhadarabok enged-
ték ki magukból a legtöbb szövetet mosás és viselés során is, 
a szövött poliészter pedig a legkevesebbet.A szakértők szerint 
a korábban a mikroműanyag-szennyezés területén végzett 
kutatások alábecsülték a szintetikus textilek fontosságát, mi-
vel nem vették számításba a közvetlenül a levegőbe kerülő 
szálmennyiséget. 

Richard Thompson, a Plymouthi Egyetem kutatója kiemelte: 
eredményeik fontos üzenettel szolgálnak a divatipar számára, 
kiemelve a fenntartható dizájn jelentőségét. 

(MTI\Phys.org) 

Titokzatos bolygó maradványai rejtőznek a 
Hold mélyén 
ORIGO 2020.03.15.  
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Mégsem azonos a Föld és a Hold oxigénizotópjainak össze-
tétele, ez pedig megváltoztathatja a Hold kialakulásának je-
lenlegi elméleteit. 

Az Új-Mexikói Egyetem (UNM) kutatói kutatásaik eredmé-
nyeit a Nature Geoscience című szaklapban mutatták be. Ko-
rábbi kutatások alapján született meg a nagy becsapódás-el-
mélet, amely úgy véli, a Hold abból a törmelékből formáló-
dott, amely a korai Föld és a protoplanéta állapotban lévő 
Theia összeütközése nyomán keletkezett. 

A Föld és a Hold geokémiailag hasonlóak. Az Apolló-missziók 
által a Holdról lehozott minták szinte teljes azonosságot mu-
tattak az oxigénizotópok összetételét illetően. Bár a nagy be-
csapódás-elmélet jó magyarázatul szolgálhat a Föld és a Hold 
geokémiai hasonlóságára, az oxigénizotópok rendkívül nagy 
hasonlósága nehezen racionalizálható ezzel az elmélettel. 
Vagy eleve mindkét objektum összetételében azonos szénizo-
tópokkal rendelkezett, ami valószerűtlen, vagy oxigénizotóp-
jaik teljesen összekeveredtek a becsapódás hatására, amit ne-
héz modellezni szimulációkkal. 

A tudósok nagy pontosságú méréseket végeztek számos hold-
mintán az oxigén izotopikus összetételéről az UNM kutató-
központjában. A minták tartalmaztak bazaltot, a holdi felföl-
deknek nevezett területről származó anortozitokat, noritokat 
és vulkáni üveget, amely ki nem kristályosodott, gyorsan le-
hűlt magmából keletkezett. 

"Eredményeink arra utalnak, hogy a Hold köpenyének mélyét 
érinthette a legkisebb mértékben a keveredés, így ez a 

leginkább képes szemléltetni a becsapódott Theiát.Az ada-
tokból arra lehet következtetni, hogy a Theia és a Föld eltérő 
oxigénizotóp-összetétele nem homogenizálódott teljesen a 
Holdat kialakító becsapódáskor, így mennyiségi bizonyítékot 
szolgáltat arról, hogy a Theia a Naptól távolabb alakult ki, 
mint a Föld"- mondta el Erick Cano kutató. 

 

FORRÁS: AFP/VALERY HACHE 

A tudósok arra jutottak, hogy az oxigénizotópok összetétele a 
tesztelt kőzet típusától függően változik. Ennek hátterében az 
állhatott, hogy az olvadt Hold és a párolgó légkör különböző 
mértékben lépett kölcsönhatásba. A holdköpeny mélyéből 
vett mintákban különböztek az oxigénizotópok a leginkább a 
Föld oxigénizotópjaitól. Zach Sharp kutató szerinta Theia az 
eredmények alapján a Földhöz képest a Naptól sokkal távo-
labb alakult ki és eltérő oxigénizotóp-összetétele nem veszett 
el teljesen a nagy becsapódás következtében kialakult homo-
genizációval. 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 4. szám 

18. oldal 

Ez az eredmény azért is fontos, mert szükségtelenné teszi az 
olyan nagy becsapódás-modelleket, amelyeknek része a Föld-
Hold közötti oxigénizotóp-homogenizálás, emellett alapot je-
lent a becsapódás és a Hold formálódásának jövőbeli model-
lezéseihez. 

(MTI)  

Egészen bizarr módon építenék fel a leendő 
holdbázist 
ORIGO 2020.03.30.  

Az asztronauták vizelete is segíthet megépíteni a Holdon az 
alapbázist: a benne lévő karbamid lágyítóként alkalmazható 
a szerkezetek betonjában - vélik európai kutatók. 

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA), az Európai Űrügynök-
ség (ESA) és kínai űrügynökség (CNSA) is azt tervezi, hogy a 
következő évtizedekben bázist épít ki a Holdon egy a távo-
labbi űrt feltérképező terv részeként, amely aztán még mesz-
szibb célok felé, például a Marsra is eljuttathat embereket. 

A Hold betelepítése olyan problémákat vet fel, mint a magas 
sugárzás, a szélsőséges hőmérsékletek, a meteoritbombázá-
sok veszélye. Emellett logisztikai kérdések is adódnak: hogyan 
szállítsanak fel a Holdra építőanyagot, ha egyáltalán szüksé-
ges. 

A Földről 0,45 kilogrammnyi teher Holdra szállítása mintegy 
10 ezer dollárba (3,2 millió forintba) kerül, tehát egy teljes 
modul megépítése az égitesten nagyon költséges lenne.Ezért 

az űrügynökségek igyekeznek hasznosítani a Hold felszínének 
nyersanyagait vagy éppen azokat, melyeket maguk az asztro-
nauták szolgáltathatnak, például vizelet formájában. 

Norvég, spanyol, holland és olasz kutatók az ESA-val együtt-
működve számos kísérletet végeztek annak kiderítésére, 
használható-e a vizeletben lévő karbamid lágyítóként. Ez az 
adalékanyag a betonhoz adva lágyítja az eredeti keveréket, 
így megkeményedése előtt formálhatóvá teszi azt. A tudósok 
eredményeiket a Journal of Cleaner Production című tudomá-
nyos folyóiratban mutatták be. 

A Holdon használható geopolimer beton készítéséhez az el-
képzelés szerint azt lehetne használni, ami ott megtalálható: 
regolitot (a Hold törmelékes kőzetrétegét) és a néhány terüle-
ten megtalálható jégből származó vizet"- magyarázta a tanul-
mány egyik szerzője, Ramón Pamies, a spanyolországi Car-
tagenai Műszaki Egyetem professzora. 

A vizsgálatok során kiderült, hogy az olyan melléktermékek, 
mint a holdbázis építésével foglalkozók vizelete, szintén hasz-
nálhatók.Ennek a testnedvnek a két fő összetevője a víz és a 
karbamid, amely molekula lehetővé teszi a hidrogénkötések 
megszakadását és ezáltal csökkenti sok vizes keverék viszko-
zitását - fejtette ki Pamies. 
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A leendő bázis illusztrációja FORRÁS: ESA, FOSTER 
AND PARTNERS 

Az ESA által kifejlesztett, a Hold regolitjához hasonlatos 
anyagból, karbamidból és különböző lágyítókból 3D-s nyom-
tatóval különböző építményeket készítettek és összehasonlí-
tották az eredményt. 

A norvégiai Ostfold Egyetemen végzett vizsgálat szerint a kar-
bamidot tartalmazó minták nagy súlyokat is elbírtak, formá-
jukat stabilan megőrizték. Felmelegítve 80 Celsius-fokra, tesz-
telték ellenállásukat is, amely tovább nőt, amikor a Holdra jel-
lemző nyolc fagyás-olvadás ciklus hatásának vetették alá. 

Azt még nem találtuk ki, hogyan lehet kivonni a karbamidot a 
vizeletből és azt is vizsgáljuk, valóban szükséges-e, mert lehet-
séges, hogy a vizelet egyéb alkotóelemei is hasznosíthatók a 
geopolimer beton kialakításához"- mondta el Anna-Lena 
Kjoniksen norvég kutató. 

(EurekAlert\MTI) 

Napfénynek lenni nehezebb, mint a világ 
legdurvább dugójában ülni 

 

VILÁGI MÁTÉ index.hu 2020.03.28.  

Tegye fel a kezét aki valaha belegondolt, hogy mennyi idő 
alatt jut el a napfény a Naptól az arcunkig. Pár másodperc? 
Esetleg egy-két perc? Egyik sem: nagyjából nyolc percbe telik 
a fénynek az út. Oké, ez talán még rémlik fizikaóráról, amikor 
a fénysebességről volt szó. Lépjünk szintet: 

EZ VALÓJÁBAN CSAK A CÉLEGYENES, UGYANIS A FOTONOK-
NAK A KIINDULÓPONTJUKTÓL (A NAP MAGJA) FELJUTNI A 
CSILLAG FELSZÍNÉRE NAGYJÁBÓL 170 EZER ÉVET VESZ 
IGÉNYBE. 

Ezt a NASA csillagásza, Dr. Sten Odenwald a HuffPostban fej-
tette ki, a cikkét a TED átvette animált videó formájában is: 

A napfényt alkotó fotonok a Nap magjában folyó nukleáris re-
akciók melléktermékei. Ahogy megindulnak a Nap felszíne 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-03/f-sf-aut032720.php
https://index.hu/szerzo/vilagi_mate
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.huffpost.com%2Fentry%2Fsunlight-is-way-older-than-you-think_b_5483671%3Fguccounter%3D1
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felé, összeütköznek a csillagban található anyaggal, ami miatt 
elveszítik az energiájuk egy részét, és megnyúlik a hullám-
hosszuk. Eredetileg gamma-sugarakként indulnak (hullám-
hossz: 10-12 méter), de annyit ütköznek menet közben, hogy 
a felszínre már röntgen- (10-10 méter) és ultraibolya (10-8 mé-
ter) sugárzásként, valamint általunk is látható fényként 
(0,5*10-6) érnek fel. 

A fotonok 300 ezer km/s-os sebességgel száguldanak, és foly-
ton protonoknak mennek neki, míg a sok ütközés végén gya-
korlatilag kiflippereznek a Nap magjából. Ahhoz, hogy kiszá-
moljuk, mennyi időt vesz igénybe, hogy egy foton eljusson a 
felszínre a véletlenszerű séta (random walk) megoldását 
ajánlják a fizikusok. Eszerint távolság = egy lépés hossza × √lé-
pések száma. 

Tehát ha például séta közben mindig véletlenszerű irányba 
másodpercenként egyet lépünk, akkor 1 millió lépésbe és 11 
napba kerül, hogy megtegyünk egy kilométert (amihez egy 
embernek egyébként átlagosan 12 perc kell). 

A Nap tömege 1,99×1030 kg, amiből kiszámolták, hogy 
1,0×1057 darab proton található benne. Szerencsére a proto-
nok nem szabályosan helyezkednek el (akkor 39×1037 lé-
pésbe, azaz 400 milliárd évbe kerülne egy fotonnak eljutni a 
felszínig). A Nap sűrűsége nem azonos minden pontján, belül-
ről kifelé egyre kevésbé sűrűn van megtömve protonokkal. 
Egy kis energiájú foton könnyebben lepattan egy protonról, 
de a magból induló fotonok még nagy energiájúak, így az út-
juk elején kevesebb protonba ütköznek. 

A 170 ezer évet, mint végeredményt egy számítógép dobta ki 
egy részletesen kidolgozott Nap-modell és a véletlenszerű 
séta megoldóképlete alapján. A körülöttünk suhanó fotonok 
tehát két jégkorszakkal ezelőtt kezdték meg útjukat, nagyjá-
ból akkor mikor az ember először elgondolkodott: mi lenne, 
ha belebújnék a vacsorám bőrébe? 

(Borítókép: A fotón a csillag 19 ezerszer 10 ezer kilométeres 
szelete látható, amelyen apró kis sejtekhez hasonlóan kava-
rog a szuperforró plazma. Fotó: NSO) 

Csak igen későn vált lakható bolygóvá a 
Föld 
ORIGO 2020.03.13.  

Az eddig véltnél jóval később érkeztek az élet alapkövei a 
Földre - állapították meg kutatók több milliárd éves kőzetek 
vizsgálatával. 

Aszteroidák hozták a vizet a Földre 

A Kölni egyetem tudósai vezette kutatócsoport által elemzett 
minták a legrégebbi megőrződött köpenykőzetek. A szakér-
tők az óceánok eredetéről és a földi élet kialakulásáról buk-
kantak új információkra. 

Felfedezték, hogy az elemek nagy része, amelyek elengedhe-
tetlenek az óceánok és az élet kialakulásához - például a víz, a 
szén és a nitrogén - a Föld történetének csak későbbi szaka-
szában érkeztek a bolygóra. 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGamma_ray%23%2Fmedia%2FFile%3AEM_Spectrum_Properties_edit.svg
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGamma_ray%23%2Fmedia%2FFile%3AEM_Spectrum_Properties_edit.svg
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRandom_walk


Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 4. szám 

21. oldal 

 

Prekambrium végi tájkép. Az előtérben, az ősóceán partján ci-
anobaktériumok által létrehozott telepek, sztromatolitok lát-
hatók FORRÁS: IMGKID.COM 

Sok kutató korábban úgy vélte, hogy ezek az elemek már 
eleve ott voltak a Föld formálódásakor. 

A The Nature című tudományos folyóiratban ismertetett 
eredmények azt mutatják, hogy a víz nagy része valójában 
csak akkor érkezett a Földre, amikor szinte már teljesen kiala-
kult a bolygó. 

 

Aszteroidák hozták a vizet a Földre FORRÁS: NEWS NATION 

Az illékony elemek, mint amilyen a víz is, az aszteroidáktól 
származnak, olyan bolyongó építőkövektől, amelyek a Nap-
rendszer külső részén formálódtak. A tudományos világban 
számos vita folyik arról, pontosan mikor érkeztek meg ezek az 
építőelemek a Földre. 

Úgy láthatjuk a Föld korai történetét, mintha ablakon át néz-
nénk 

Mario Fischer-Gödde, a Kölni Egyetem geológiai és ásványtani 
intézetének kutatója, a vizsgálat vezetője elmondta, most 
már képesek pontosabban szűkíteni az időkereteket. 

Az általunk elemzett kövek a legrégebbi, ismert köpenykőze-
tek. Segítségükkel úgy tekinthetünk bele a Föld korai történe-
tébe, mintha egy ablakon át néznénk"- mondta a tudós. 
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Tájkép a Föld korai időszakából, az archaikumból FOR-
RÁS: FRIEDRICH SCHILLER UNIVERSITAT, JENA 

"Összehasonlítottuk a Föld mai köpenyének összetételével a 
legrégebbi, mintegy 3,8 milliárd éves, archaikumi köpenyere-
detű kőzeteket, amelyek olyan összetételűek, mint az aszte-
roida, amelyből kialakultak" - mondta Fischer-Gödde. 

A kutatók meghatározták a nagyon ritka ruténium nevű plati-
nafém izotópsűrűségét is - a Föld köpenye a 4600 millió évvel 
ezelőtt kezdődött és 2500 millió éve véget ért archaikumban 
tartalmazott ilyen fémeket. A ritka platinafém a Föld növeke-
dési fázisának egyik indikátora. 

 

A víz csak sokkal később került a Földre az eddig feltételezet-
teknél FORRÁS: ETH ZÜRICH/TIM BERTELINK 

"Az olyan platinafémek, mint a ruténium, rendívül magas haj-
landóságot mutatnak arra, hogy kölcsönhatásba lépjenek a 
vassal. Ezért amikor a Föld formálódott, a ruténium valószí-
nűleg teljesen feloldódott a Föld fémes magjában" - mondta 
a tudós. 

Sokkal gyorsabban alakult ki az élet, mint gondoltuk 

Martin Van Kranendonk, a kutatásban szintén részt vevő Új-
dél-walesi Egyetem (UNSW) tudósa szerint azért érdekes ez a 
felfedezés, mert segít megérteni a földi élet eredetét, az em-
ber kialakulását, sőt azt is, "egyedül vagyunk-e, vagy vannak 
szomszédjaink az univerzumban". 
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Óceánnal borított exobolygó illusztrációja. Lehet, hogy át kell 
értékelni az élet kialakulásának lehetőségeit FOR-
RÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/MARK GARLICK/SCIENCE 
PHOTO LIBRARY/MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA 

"Ez azért lehet, mert az eredmények szerint a Föld igazán ké-
sőn, a növekedési időszak végén vált valóban lakható boly-
góvá" - tette hozzá Van Kranendonk. A bizonyítékok szerint 

"az élet meglepően gyorsan alakult ki, alig néhány száz millió 
év alatt. 

Ez most sok időnek tűnik, de távol van attól, amit eddig hit-
tünk, hogy az élet félmilliárd, vagy éppen több milliárd év 
alatt alakult ki" - emelte ki. 

Más megvilágításba kerül a földön kívüli élet lehetősége 

"Ez reményt ad arra, hogy életre leljünk más bolygókon, ame-
lyek rövidebb geológiai történelemmel rendelkeznek, mert ha 
az élet ilyen gyorsan kialakulhatott itt, akkor talán máshol is 
ilyen gyors lehetett" - véli a tudós. 

 

A legrégebbi ismert életnyom ez a 3 milliárd 400 millió éves 
fosszilis cianobaktérium-telep Ausztráliából FORRÁS: WIKI-
MEDIA COMMONS/ DIDIER DESCOUENS 

Carsten Münker, a Kölni Egyetem tudósa hozzátette: "Azon 
tény alapján, hogy még mindig megtalálhatók a ritka platina-
fémek nyomai a Föld köpenyében, azt feltételezhetjük, hogy 
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csak azután adódtak hozzá, hogy a bolygó magja már kiala-
kult. 

Tehát biztosan csak a Föld és egy aszteroida vagy más plane-
tezimálok közötti ütközések eredményei". 

 

Félmilliárd éves kambrium időszaki tengeri élettáj rekonstruk-
ciója FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS/IAMWIRE 

A planetezimálok a bolygóvá alakulás korai fázisában lévő égi-
testek, amelyek a Naprendszer keletkezése idejéből változat-
lanul megmaradtak. 

A kutatók elméletei szerint a víz és más illanó elemek, például 
a szén és a nitrogén a Föld nagyon késői szakaszában érkeztek 
a bolygóra. 

Mesterséges öntözés nélkül tudtak gabo-
nát termeszteni a bronzkorban 
ORIGO 2020.03.14.  

Egy négyezer évvel ezelőtti bronzkori kultúra étrendjét és 
földművelési stratégiáját rekonstruálták izotópelemzéssel 
osztrák és német tudósok. 

Megismerték a korabeli táplálékláncot 

Az Ibériai-félszigeti El-Argar kultúra társadalma komplex tele-
püléseken élt, temetkezési helyeinek és falvainak elrendezése 
erősen hierarchikus társadalomról árulkodik. Nagyrész a kör-
nyező földeken termett gabonát fogyasztották, de az elit több 
húst evett, legalább is a kultúra fénykorában - számolt be róla 
a mannheimi Curt Engelhorn Régészeti Kutatóközpont és a 
kremsi Danube Magánegyetem kutatócsoportja a Plos 
One tudományos folyóiratban. 

 

A kutyák a bronzkorban is mindig szorosan az emberek mel-
lett voltak FORRÁS: HISTORY.COM 

Corina Knippert és Kurt W. Alt vezetésével a kultúrához tar-
tozó 75 ember maradványait vizsgálták meg izotópelemzés-
sel.Ezzel ki lehet deríteni, mit ettek életükben és hogy honnan 
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származhatott az élelmük. Ezen kívül analizálták kutyáik, mar-
háik, juhaik, kecskéik és sertéseik és szarvasok csontmaradvá-
nyait, valamint elszenesedett árpa- és búzamagvakat. 
Ezzel a korabeli tápláléklánc valamennyi szintjét megismer-
tük"– mondta Knipper egy rádióműsorban. 

A hajdani emberek közül 52-en a kultúra virágkorában nagy-
jából ezerfős La Bastida településen (a mai Murcia tartomány-
beli Totana), 23-an a kisebb, mintegy 300 fős Gatas faluban (a 
mai Almería tartománybeli Turre) éltek. 

A települések ellátásáról a környező vidék földművesei gon-
doskodtak 

• Az El-Argar kultúra Kr. e. 2200 körül bukkant fel, nagyjá-
ból 2500 négyzetkilométert foglalt magában az Ibériai-
félsziget délkeleti részén, 650 év elteltével ért véget. 

• Az El-Argar-emberek az egyik első államszerű társadal-
mat alkották, erős elitjük a sziklákon épített, megerősí-
tett településeken élt. 

• Készleteik és raktáraik voltak, valamint középületeik is, 
amelyeket valószínűleg igazgatásra építettek. 

Minden egy korai államszervezet irányába mutatott"– ma-
gyarázta az APA osztrák hírügynökségnek Alt. 

 

Egy bronzkori földműves koponyacsontmaradványai és a re-
konstruált arca FORRÁS: FACE LAB/LIVERPOOL JOHN MOO-
RES UNIVERSITY 

A sziklás dombokon azonban se földművelésre, se állatte-
nyésztésre nem volt lehetőség, ezért az élelemnek a völgyek-
ből kellett érkeznie.Az izotópvizsgálat eredményei igazolták a 
feltételezést: a mérési értékek nagy szórása azt mutatja, hogy 
a felhalmozott készletek különböző termesztési helyekről 
származtak,és megerősíti, hogy a korai városi települések el-
látásáról a környező vidék földművesei gondoskodtak. 

A táplálék összetétele is mutatja, hogy a kisebb Gatas nem 
volt olyan gazdag, mint La Bastida, a központ, ahol nagyobb 
arányban fogyasztottak állati fehérjét. 

Csökkent az állati eredetű táplálék 

El-Argar népe mindenekelőtt agrártársadalom volt, táplálko-
zásuk négyötöde gabonán alapult. Az elemzés adatai szerint 
mesterséges öntözés nélkül, szinte trágyamentesen 
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termesztettek gabonát. Az állatokat a növénytermesztés mel-
léktermékeivel takarmányozták. 

 

A bronzkorban a felhalmozott készletek különböző termesz-
tési helyekről származtak FORRÁS: PINTEREST 

Nem volt különbség a két nem étrendjének összetételében, 
egyenlő arányban fogyasztottak húst, tejtermékeket és gabo-
nafélét– mutatott rá Alt. – A hal nem szerepelt a menüben, 
noha Gatas csak három kilométerre volt a tengertől. 

A gyerekeket másfél-kétéves korukig egyértelműen szoptat-
ták. Az idők folyamán az állati eredetű táplálék aránya csök-
kent a két település népének étrendjében, ami a kutatók sze-
rint az erőforrások túlhasználatára, az ellátás romlására utal-
hat, ami hozzájárulhatott az El-Argar-kultúra társadalmi-poli-
tikai szerkezetének hanyatlásához. 

Alt szerint lázadásnak nincsenek nyomai, az éghajlat azonban 
szerepet játszhatott ebben. 

A régió ma is a legforróbb és legszárazabb része Spanyolor-
szágnak, az ásatások idején délben 45 Celsius-fok volt a kuta-
tók elmondása szerint. 

(MTI, Origó) 

A vadon élő emlősök nőstényei sokkal to-
vább élnek, mint a hímek 

 

2020. március. 28. MTI 

Egy új tanulmány szerint a vadon élő emlősfajok nőstény 
egyedei hosszabb életűek, mint a hímek: átlagosan 18,6 szá-
zalékkal élnek tovább ugyanazon faj nőstényei. Ez az ered-
mény jóval nagyobb eltérést mutat, mint amit korábbi ta-
nulmányok találtak az embereknél, ahol a nők átlagosan 8 
százalékkal élnek tovább a férfiaknál. 

Az emberi populációkban a nők tovább élnek a férfiaknál, ezt 
támasztja alá, hogy a 110 éven felüliek közül tíz emberből ki-
lenc nő. A kutatók szerint ez a minta az első hiteles születési 
nyilvántartások megjelenése, a 18. század óta jellemzően 
megfigyelhető. 
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Az állatfajokkal kapcsolatban az adatok, köztük a vadon élő 
emlősök nagyszabású felméréseinek hiánya miatt eddig nem 
álltak rendelkezésre hasonló összegzések. Most azonban egy 
nemzetközi kutatócsoport megvizsgálta a nemekre jellemző 
halálozást 101 vadon élő emlősfajnál. Az elemzett populációk 
60 százalékában a nőstények túlélték a hímeket, átlagosan 
18,6 százalékkal hosszabb ideig éltek, mint a fajukhoz tartozó 
hímek. 

Jean-Francois Lemaitre, a Lyoni Egyetem tudósa, a tanulmány 
vezető szerzője szerint "a fajok élettartama és öregedése va-
lószínűleg a környezeti viszonyok és a nemekre jellemző ge-
netikai variációk kölcsönhatásától függ". A kutató a kanadai 
vadjuh példáját említette, amelynek különböző populációiról 
sok adat állt rendelkezésre. Ahol a természeti források folya-
matosan elérhetők, kis különbség mutatkozott a nemek kö-
zötti élettartamban. Ám azokon a helyeken, ahol a tél különö-
sen kegyetlen volt, a hímek sokkal rövidebb életűek voltak. A 
hím kanadai vadjuhok nagyon sok energiát fordítanak a sze-
xuális versenyre, a testtömegük növelésére, és valószínűleg 
érzékenyebbek a környezeti változásokra. Ezek a tulajdonsá-
gok tehát több energiájukat emésztik fel. 

A kutatók ugyanakkor azt is megállapították, hogy a nősté-
nyek ugyan tovább élnek a hímeknél, de ez nem azt jelenti, 
hogy az öregedéssel a halálozás kockázata is nagyobb náluk. 
A hímek várható halálozása mindig magasabb, de a halálozási 
arány mindkét nemben nagyjából megegyezik az életkorral. 

Egy közelmúltbeli tanulmány szerint a férfiak és nők geneti-
kai különbségei kulcsfontosságúak ezen a területen. Az em-
berek sejtjei nemtől függően különböző kromoszómákat tar-
talmaznak. A nőknek két X kromoszómájuk van, míg a férfiak-
nak X és Y. Az elmélet szerint a nőkben lévő extra X kromo-
szóma véd a káros mutációk ellen, és ez más fajokra is igaz. 

Az újabb, az amerikai tudományos akadémia folyóiratában 
(PNAS) publikált tanulmány szerzője szerint egyértelmű, 
hogy a kromoszómák hatással vannak a nőstények élettarta-
mára. Hozzáfűzte azonban, hogy a tanulmányban azt mutat-
ták be, hogy a különbségek fajonként nagyon változóak, és 
ennek a változatosságnak a megmagyarázásához minden fak-
tort figyelembe kell venni. 

Ne pazaroljuk az élelmiszereket, kérik a ku-
tatók 
MTI 2020.03.30.  

Az élelmiszerek tudatos felhasználására, a pazarlás csökken-
tésére hívja fel a figyelmet a Bay Zoltán Kutatóintézet. Mint 
kiemelik, a hazai élelmiszerhulladék több mint fele a háztar-
tásokban keletkezik, az élelmiszerek felhalmozása tovább 
növelheti a pazarlást. 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal MTI-hez 
hétfőn eljuttatott közleményében kiemelik, hogy az élelmi-
szerpazarlás visszaszorítása a teljes lakosságot érintő jelenlegi 
helyzetben minden eddiginél aktuálisabb téma. 

https://hvg.hu/tudomany/20200304_elettartam_nemi_kromoszoma_biologia_kutatas
https://hvg.hu/tudomany/20200304_elettartam_nemi_kromoszoma_biologia_kutatas
https://www.pnas.org/content/early/2020/03/17/1911999117
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A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. - 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium alkalmazott kuta-
tásokkal foglalkozó háttérintézménye, egyúttal az NKFI Hiva-
tal kiemelt szakmai partnere - közleményében felhívják a fi-
gyelmet arra, hogy Magyarországon évente 1,8 millió tonna 
étel megy veszendőbe a teljes élelmiszerlánc mentén. 

 

Rengeteg élelmiszert pazarlunk elFORRÁS: HANS LUCAS VIA 
AFP/SAMUEL HENSE / HANS LUCAS/SAMUEL HENSE 

Mint írják, a legveszélyesebb pazarlók maguk a végfelhaszná-
lók, mert a hazai élelmiszerhulladék 53 százaléka a háztartá-
sokban keletkezik. Napjainkban a koronavírus terjedése soka-
kat arra sarkall, hogy a szokásosnál jóval nagyobb élelmiszer-
készletet halmozzon fel, ami indokolatlan, mert még tovább 
növelheti a pazarlást - erre hívja fel a figyelmet a Bay Zoltán 
Kutatóintézet, amely az Európai Unió által támogatott három-
éves nemzetközi projekt keretében régiós összefogással 

keresett megoldásokat az élelmiszerhulladék csökkentésére 
és hasznosítására. 

A lakosság szerepe meghatározó az élelmiszerpazarlás csök-
kentésében. Fejenként 65 kilónyi ételt - leginkább főtt ételt, 
pékárut, zöldséget és gyümölcsöt - dobunk a szemétbe 
évente, egy átlagos háztartás így évről évre 50-60 ezer forin-
tot veszít, pedig némi odafigyeléssel, a berögzült fogyasztói 
szokások megváltoztatásával ennek nagy része megtakarít-
ható lenne - áll a közleményben. 

Felhívják a figyelmet arra, hogy a boltban a fogyaszthatósági 
időt ellenőrizve ne a leghosszabb szavatosságú tejfölt vegyük 
le a polcról, ha aznap este úgyis fel fogjuk használni. Ezzel tu-
datosan csökkentjük annak az esélyét, hogy az üzlet pár nap 
múlva kénytelen legyen leselejtezni az árut, és segítünk azok-
nak a vásárlóknak is, akiknek a későbbi lejáratú termékre 
lenne szükségük. Ugyanez a felfogás igaz otthon is, használjuk 
föl előbb a közelebbi lejáratú terméket, de a maradékok ötle-
tes újrafelhasználása révén is takarékoskodhatunk - írják. 

Mint kiemelik, az EU hulladékgazdálkodásra vonatkozó hosz-
szú távú politikájának része az is, hogy a tagállamoknak 2023-
ra a biológiailag lebomló hulladékok - köztük az élelmiszerhul-
ladék - szelektív gyűjtését és hasznosítását is meg kell olda-
niuk. 

A közleményben Bodnárné Sándor Renátát, a kutatóintézet 
projektfelelősét idézik, aki kiemelte, hogy alkalmazott kutatá-
sokkal foglalkozó intézményként fontosnak tartják a nyers-
anyagok felelős felhasználását, ezért kapcsolódtak be az EU 
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által támogatott nemzetközi projektbe, amelyben öt közép-
európai ország - Magyarország mellett Ausztria, Csehország, 
Lengyelország és Olaszország - együtt dolgozott az élelmiszer-
hulladék csökkentését célzó stratégiákon. 

A STREFOWA projektben a partnerek közösen gyűjtöttek in-
formációkat az élelmiszerhulladék keletkezésének és kezelés-
ének körülményeiről, hogy ezek alapján teszteljenek új, inno-
vatív eljárásokat a hulladék csökkentésére és a hatékonyabb 
újrafelhasználásra. A projekt három témakörre fókuszál a ké-
sőbbiekben szélesebb körben elterjeszthető megoldások ke-
resésekor. Ezek között van a második esély a még megment-
hető élelmiszereknek, a megelőző tudatformálás az élelmi-
szerhulladék csökkentésére és az újrahasznosítás. 

Hosszú távon a gyerekek oktatása a leghatékonyabb eszköz a 
lakosság szemléletformálására és a szokások megváltoztatá-
sára, ehhez a projekt partnerei közösen fejlesztenek iskolai 
tananyagot - áll a közleményben. 

Mint kiemelik, a STREFOWA projekt tagországaiban megren-
dezett Food Waste Hackathon versenyen nyertes mobil app-
likáció ötlete is hamarosan megvalósul. A chat-bot alkalma-
zással a felhasználók rövid figyelemfelkeltő játékokon vehet-
nek részt, miközben az élelmiszerhulladék csökkentését célzó 
tippeket, információkat, hasznos tanácsokat kapnak. 

Élelmiszerek karbonlábnyoma 

 

A mezőgazdasági termelés és az élelmiszeripar, valamint az 
élelmiszerek szállítása egyaránt terhelik környezetünket. 
Hogy lehet mindezt mérni? Erről szól a WESSLING Tudásköz-
pont szaklapjának egyik legfrissebb tanulmánya 

A termék előállítása során felhasznált erőforrások, energia, 
nyers- és alapanyagok, a csomagolóanyag-előállítás, a szállí-
tás mind-mind jelentősen hozzájárulnak az üvegházhatású 
gázok kibocsátásához, ezzel pedig a klímaváltozáshoz. 

Erdélyi Éva, Jakuschné Kocsis Tímea, Lovasné Avató Judit a 
WESSLING Hungary Kft. független laboratórium által szerkesz-
tett és kiadott tudományos szaklapban, az Élelmiszervizsgá-
lati Közleményekben megjelent cikkében leírják, hogy a szá-
mításokkor ugyan megadják a fent felsorolt egyes tevékeny-
ségek során keletkező üvegházhatású gázok mennyiségét, ám 
a megfelelő adatok összegyűjtése és a nyersanyagtérkép ösz-
szeállítása mégsem egyszerű feladat. 

Számok, szempontok 

https://hu.wessling-group.com/hu/
https://hu.wessling-group.com/hu/
https://eviko.hu/hu-hu/
https://eviko.hu/hu-hu/
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A karbon-lábnyom számítása során a kibocsátott üvegházha-
tású gázok 50-54%-át az emésztőrendszeri fermentációból 
származó metán adta. Kínai kutatások eredményei alapján az 
állati eredetű élelmiszerek előállítása nagyobb karbon-láb-
nyommal bír, mint a növényi eredetű élelmiszereké (a legma-
gasabb a marha- és bárányhús előállítása a legalacsonyabb 
karbon-lábnyomot pedig a retektermesztés mutatta). 

Mindemellett egyre inkább bővül a bio (organikus) termékek 
piaca. Korábbi tanulmányok alapján a hagyományos és az or-
ganikus étrendhez kapcsolódó üvegházgáz-kibocsátás ugyan 
lényegében megegyezik, azonban a földhasználathoz kapcso-
lódó üvegházhatású gáz-kibocsátás kb. 40%-kal magasabb az 
organikus étrend esetében. 

Egy olasz kutatócsoport – Buratti és munkatársai - a hagyo-
mányos termesztési technológiából származó búza felhaszná-
lásával készített kenyér karbon-lábnyomát 1,18 kg CO2e/kg, 
míg a bio (organikus) termesztésből származó búzából készült 
kenyér 1,55 kg CO2e/kg mértékben állapította meg. 

Amikor azonban a gabonatermesztéshez igénybe vett földte-
rület egységére vonatkoztatva számolták a karbon-lábnyo-
mot, akkor a bio-termesztés teljesítménye eredményesebb-
nek mutatkozott: hektáronként 60%-kal volt alacsonyabb az 
üvegházgáz-kibocsátása, mint a hagyományos termesztési 
technológiának. 

Vizsgálták az otthoni és az éttermi étkezés karbon-lábnyomát 
is: a házon kívüli étkezés lábnyoma 2,87 kg CO2e/fő/étkezés 

volt, míg az otthoni étkezés esetében a karbon-lábnyom ér-
téke 1,57 kg CO2e/fő/étkezés. 

Hat, svédországi élelmiszeráruházban végzett felmérés alap-
ján a keletkezett hulladék mennyiségének 85%-át a zöldség- 
és gyümölcsosztály adta, amely az elvesztegetett karbon-láb-
nyom 46%-át jelentette. A húsosztály a keletkezett hulladék 
3,5%-át termelte, ami a kárba veszett kibocsátás 29%-át adta. 

Harminc svédországi közétkeztetési konyha megfigyelése so-
rán azt találták, hogy az élelmiszeripari hulladék tálalt adagra 
vetített mértéke 75g, ami a kiadott élelmiszer mennyiségének 
23%-a volt. 

Nők, férfiak, alacsony, illetve magas jövedelmű fogyasztók 
karbonlábnyoma 

Vetőné Mózner Zsófia vizsgálatai szerint a hús- és tejtermé-
kek öko- illetve karbon-lábnyoma a legmagasabb. Kimutatta, 
hogy hazánkban a férfiak – étkezési szokásaik vizsgálata alap-
ján – 13%-kal magasabb ökológiai lábnyommal rendelkeznek, 
mint a nők. 

A társadalomban az élelmiszerfogyasztás a bérek növekedés-
ével együtt növekszik, azaz a magasabb jövedelmű egyének 
többet költenek élelmiszerekre, mint az alacsonyabb bérek-
kel rendelkezők. 

Az Európai Unió 27 tagállama esetében makrogazdasági mo-
dellek segítségével számították ki a személyes fogyasztás kar-
bon-lábnyomát, öt, jövedelmi kategória szerint csoportosított 
háztartás-csoportra vetítve. 
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A legfelső jövedelmi kategóriába sorolt háztartások a jövede-
lem 45%-át birtokolják, de a karbon-lábnyom 37%-áért fele-
lősek, ezzel szemben a legalacsonyabb jövedelmű háztartá-
sok a jövedelem 6%-át birtokolva a karbon-lábnyom 8%-át 
adják. 

*** 

A szerzők tanulmányukban többféle számítási módot mutat-
nak be. Általánosan megállapítják, hogy a számítást – az álta-
lános alapelveket és lépéseket követve – termék-specifikusan 
kell elvégezni. Célszerű először termékcsoportokra pontosí-
tani, ezen belül pedig a kalkuláció az egyes termékre speciali-
záltan is elvégezhető. 

Fel kell mérni a folyamat során előtérbe kerülő társadalmi-
gazdasági szempontokat is. Vizsgálhatók a mutatók időbeli 
változásai, a termesztési technológia és a gyártási folyamatok 
fejlesztése, a csomagolási mód megváltoztatása, valamint a 
hatékonyabb hulladékgazdálkodás következményei is. 

Egy példán át azt is illusztrálták, hogy az étel elkészítésének 
módja is sokat számíthat: egy kilogramm barna rizsre átszá-
mítva és a rizs szénlábnyom-összetevőinek arányait vizsgálva 
az tapasztalható ugyanis, hogy áztatás nélkül, elektromos tűz-
helyen készítve az otthoni felhasználás esetén nagyobb 
arányban járul hozzá a rizs szénlábnyomának nagyságához, 
mint az áztatást követően gázégőn történő főzés. 

 

Remek dolog a napelem, de nagy baj lehet 
abból a Földön, ha rossz helyre tesszük 

 

2020. március. 29. MTI 

Növekvő veszélyt jelentenek a zöldenergia-beruházások a 
természetvédelem szempontjából kulcsfontosságú terüle-
tekre – figyelmeztet egy új kutatás, amely szerint már több 
mint 2200 szél-, nap- és vízerőművet emeltek a Föld koráb-
ban érintetlen vadonjaiban. 

A Global Change Biology című szakfolyóiratban megjelent ta-
nulmány szerint a megújuló energiaforrásokat hasznosító lé-
tesítmények 17 százaléka természetvédelmi területen léte-
sült, és további 900 projekt megvalósítása van folyamatban 
az élővilág sokfélesége szempontjából kulcsfontosságú terü-
leteken. Ráadásul zölderőművek gyakran sokkal nagyobbak, 
mint a hagyományos, fosszilis tüzelőanyagot hasznosító erő-
művek, ugyanannyi energia szélből vagy napfényből való elő-
állításához akár tízszer akkora területre is szükségük lehet, 
mint a szén- vagy gázerőműveknek. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.15067
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.15067
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A nemzetközi kutatócsoport 12 500 zöldberuházás fekvését 
vizsgálta meg, és megállapította, hogy közülük több mint 
2200-at az érintetlen vadonban, természetvédelmi területen 
vagy különösen gazdag élővilágú térségekben létesítettek. 
169 projekt olyan szigorúan védett területen valósult meg, 
ahol egyáltalán nem lenne szabad fejlesztési tevékenységet 
folytatni. 

Az energiatermelő létesítmények és az azokat övező infra-
struktúra, mint amilyenek az odavezető közutak vagy a meg-
növekedett emberi tevékenység, hihetetlen károkat okozhat-
nak a természeti környezetben – hívja fel a figyelmet a BBC je-
lentése szerint Jose Rehbein, az ausztráliai Queenslandi Egye-
tem kutatója, a tanulmány vezető szerzője. 

A kutatók szerint a vízerőművek Afrikában és Ázsiában a táj 
jelentős megváltozását okozhatják, az ilyen fejlesztési projek-
tek nem összeegyeztethetők a biológiai sokféleség megőrzé-
sére tett erőfeszítésekkel. Az olyan energiaprojektekhez, mint 
a napelemtelepek, gyakran új utakra van szükség, és a létesít-
ményeket kiszolgáló személyzet olykor a létesítmények köz-
vetlen közelében telepszik le. 

A természetre gyakorolt káros hatást tekintve jelenleg nyu-
gat-európai országok okozzák a legtöbb kárt, Németország-
ban például 258 zölderőmű működik természetvédelmi szem-
pontból kulcsfontosságú területen. Spanyolországban is ha-
sonló a rossz helyen fekvő erőművek száma, míg Kínában 142 
létesítmény működik olyan helyen, ahol nem kellene. 

A kutatókat különösen aggasztja a jövőbeni helyzet alakulása 
Afrikában és Ázsiában, ahol valószínűleg megnő a megújuló 
energiaforrások iránti igény. Becsléseik szerint a következő 
nyolc évben 42 százalékkal emelkedhet a természetvédelmi 
szempontból fontos területen működő zölderőművek száma. 
Nepálban már több mint 100 vízerőmű működik védett terü-
leteken, Indiában 74 van épülőben fontos természetvédelmi 
övezetekben. Tanzániában a kormány most adott engedélyt 
egy hatalmas duzzasztógát és vízerőmű építésére a világörök-
ségi listán is szereplő Selous Nemzeti Parkban, ahol nagy te-
rület élővilágát teszi tönkre a beruházás. 

James Allan, az Amszterdami Egyetem kutatója, a tanulmány 
egyik kiemelt szerzője szerint legtöbbször csak a rossz terve-
zés az oka a helyzetnek, így kézenfekvő megoldás, hogy az ed-
diginél nagyobb körültekintéssel kell megtervezni és engedé-
lyezni a megújuló forrásból energiát előállító üzemeket. 

A kutatás rámutat arra az ellentmondásra, hogy miközben sok 
fejlődő országban éppen a kihalási válsághoz is hozzájáruló 
klímaváltozás miatt építenek megújuló energiaforrást hasz-
nosító erőműveket, olykor ezek a létesítmények éppen ma-
guk jelentenek veszélyt az élővilágra, amikor védett területen 
építik fel őket. 

A zöldenergia-projektek veszélyt jelente-
nek a védett területekre 
ORIGO 2020.03.25.  

https://www.bbc.com/news/science-environment-52023881
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Növekvő veszélyt jelentenek a zöldenergia-beruházások a 
természetvédelem szempontjából kulcsfontosságú terüle-
tekre - figyelmeztet egy új kutatás, amely szerint már több 
mint 2200 szél-, nap- és vízerőművet emeltek a Föld koráb-
ban érintetlen vadonjaiban. 

A Global Change Biology című szakfolyóiratban megjelent ta-
nulmány szerint - amelyet a BBC News ismertet - a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító létesítmények 17 százaléka ter-
mészetvédelmi területen létesült, és további 900 projekt 
megvalósítása van folyamatban az élővilág sokfélesége szem-
pontjából kulcsfontosságú területeken. 

A zölderőművek gyakran sokkal nagyobbak, mint a hagyomá-
nyos, fosszilis tüzelőanyagot hasznosító erőművek, ugyan-
annyi energia szélből vagy napfényből való előállításához akár 
10-szer akkora területre is szükségük lehet, mint a szén- vagy 
gázerőműveknek. 

 

Vízerőmű a Kongó-folyón FORRÁS: AFP/MARC JOURDIER 

Egy nemzetközi kutatócsoport 12 500 zöldberuházás fekvését 
vizsgálta meg, és megállapította, hogy közülük több mint 
2200-at az érintetlen vadonban, természetvédelmi területen 
vagy különösen gazdag élővilágú térségekben létesítettek. 
169 projekt olyan szigorúan védett területen valósult meg, 
ahol egyáltalán nem lenne szabad fejlesztési tevékenységet 
folytatni. 

Az energiatermelő létesítmények és az azokat övező infra-
struktúra, mint amilyenek az odavezető közutak vagy a meg-
növekedett emberi tevékenység, hihetetlen károkat okozhat-
nak a természeti környezetben - hívja fel a figyelmet Jose 
Rehbein, az ausztráliai Queenslandi Egyetem kutatója, a ta-
nulmány vezető szerzője. 

A kutatók szerint a vízerőművek Afrikában és Ázsiában a táj 
jelentős megváltozását okozhatják, az ilyen fejlesztési projek-
tek nem összeegyeztethetők a biológiai sokféleség megőrzé-
sére tett erőfeszítésekkel. Az olyan energiaprojektekhez, mint 
a napelemtelepek, gyakran új utakra van szükség, és a létesít-
ményeket kiszolgáló személyzet olykor a létesítmények köz-
vetlen közelében telepszik le. 

A természetre gyakorolt káros hatást tekintve jelenleg nyu-
gat-európai országok okozzák a legtöbb kárt, Németország-
ban például 258 zölderőmű működik természetvédelmi szem-
pontból kulcsfontosságú területen. Spanyolországban is ha-
sonló a rossz helyen fekvő erőművek száma, míg Kínában 142 
létesítmény működik olyan helyen, ahol nem kellene. 
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Fegyveres őrzi a kenyai Turkana-tónál létesített szélerőmű-
farmot FORRÁS: AFP/SIMON MAINA 

A kutatókat különösen aggasztja a jövőbeni helyzet alakulása 
Afrikában és Ázsiában, ahol valószínűleg megnő a megújuló 
energiaforrások iránti igény. Becsléseik szerint a következő 
nyolc évben 42 százalékkal emelkedhet a természetvédelmi 
szempontból fontos területen működő zölderőművek száma. 

Nepálban már több mint 100 vízerőmű működik védett terü-
leteken, Indiában 74 van épülőben fontos természetvédelmi 
övezetekben. Tanzániában a kormány most adott engedélyt 
egy hatalmas duzzasztógát és vízerőmű építésére a világörök-
ségi listán is szereplő Selous Nemzeti Parkban, ahol nagy te-
rület élővilágát teszi tönkre a beruházás. 

James Allan, az Amszterdami Egyetem kutatója, a tanulmány 
egyik kiemelt szerzője szerint legtöbbször csak a rossz terve-
zés az oka a helyzetnek. A tanulmány szerzői szerint az 

eddiginél nagyobb körültekintéssel kell megtervezni és enge-
délyezni a megújuló forrásból energiát előállító üzemeket. 

A kutatás rámutat arra az ellentmondásra, hogy miközben sok 
fejlődő országban éppen a kihalási válsághoz is hozzájáruló 
klímaváltozás miatt építenek megújuló energiaforrást hasz-
nosító erőműveket, olykor ezek a létesítmények éppen ma-
guk jelentenek veszélyt az élővilágra, amikor védett területen 
építik fel őket. 

Az extrém hőség mellett nagy páratarta-
lom is fenyegeti az embereket 
ORIGO 2020.03.26.  

Ha tovább nő a globális felmelegedést okozó szennyező-
anyagok kibocsátása, az évszázad végére az extrém hőség a 
jelenleginél négyszer több embert fog sújtani, akiknek meg 
kell majd küzdeniük az extrém páratartalom okozta 
egészségi problémákkal is - figyelmeztet egy új, az Environ-
mental Research Letters című szakfolyóiratban megjelent 
tanulmány. 

A hőség egyre több családban okoz majd alvási és munkavég-
zési problémákat, és a forróság súlyosbítja a meglévő mentá-
lis gondokat, ami miatt magasba szökhetnek a mentális egész-
séggel kapcsolatos kiadások - jósolja Bob Kopp, a Rutgers 
Egyetem Föld-, Óceán- és Légkörtudományi Intézetének mun-
katársa, a tanulmány szerzője. 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 4. szám 

35. oldal 

A szaporodó hőhullámok várható hatásaival már számtalan 
kutatás foglalkozott, Kopp tanulmánya azonban figyelembe 
veszi a páratartalom növekedésének feltételezett kihatásait 
is. A párás levegő a komfortérzetet lényegesen befolyásoló 
tényező forró napokon olyan helyeken, mint Bangkok vagy 
Chicago. 

 

Kánikula FORRÁS: AFP/SERGEI SUPINSKY 

Nedves, párás környezetben az emberek nehezebben tudják 
izzadással leadni a fölösleges hőt, ami megnöveli az egészség-
ügyi kockázatokat, köztük a hőguta veszélyét, márpedig az 
amerikai járványügyi központ (CDC) szerint ez utóbbi akár ha-
lált vagy tartós egészségkárosodást is okozhat, ha elmarad a 
megfelelő kezelés. A gyilkos hőhullámokat megvizsgálva lát-
ható, hogy a nedvesség sokat számít - mondta Kopp. 

A tudós számításai szerint 2100-ra világviszonylatban több 
mint félmilliárd ember lesz kitéve a biztonságosnál nagyobb 
hőségnek, ha a Föld átlaghőmérséklete 1,5 Celsiusfokkal lesz 

magasabb az iparosodás előtti szintnél, és ez a legambiciózu-
sabb célkitűzés, amelyet a párizsi klímaegyezmény előirá-
nyoz. A globális átlaghőmérséklet eddig 1,2 Celsius-fokkal 
emelkedett, és már napjainkban 275 millió embert sújt veszé-
lyes szintű hőstressz évente legalább egy napon. 

Ha 2100-ig csak 2 Celsius-fokban sikerül korlátozni a felmele-
gedést, világszerte 800 millió ember kerül veszélybe a hőség 
miatt, ha pedig a globális felmelegedés eléri a 3 fokot, ami je-
lenleg a legvalószínűbb forgatókönyvnek látszik, 1,2 milliárd 
ember egészsége kerülhet veszélybe az extrém forróság miatt 
- áll a tanulmányban. 

 

Globális felmelegedés (illusztráció) FORRÁS: SCIENCE PHOTO 
LIBRARY/JOHAN SWANEPOEL / SCIENCE PHOTO LIBRARY/JO-
HAN SWANEPOEL / SCIENCE PHOTO 
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Egy másik, a PLOS ONE folyóiratban szerdán publikált kutatás 
szerint a hőség okozta stressz komoly és költséges kihatással 
van a mentális egészségre. Az amerikai járványügyi központ 
1993 és 2000 között végzett felmérései szerint forró napokon 
az amerikai felnőttek nagyobb valószínűséggel szenvedtek 
mentális egészségi problémáktól, például depressziótól vagy 
stressztől. 

Mengyao Li, a Georgiai Egyetem közgazdásza és társai szerte 
az Egyesült Államokban hárommillió ember egészségi állapo-
tát vetették össze lakóhelyük hőmérsékleti adataival, és úgy 
találták, hogy egyértelműen megszaporodtak a mentális rosz-
szullétek a 31 Celsius-fokos vagy annál melegebb napokon, 
főleg elhúzódó hőhullámok idején. 

Kiszámolták, hogy minden egyes kánikulai nap, amely hátrá-
nyosan befolyásolja a mentális egészséget, egy főre számítva 
2,60 és 4,60 dollár veszteséget okoz a lecsökkent teljesítőké-
pesség miatt, így összességében dollármilliókban, sőt -milliár-
dokban mérhető termeléskieséshez vezet a forró napok gya-
koribbá válása. A kutatók felszólították a politikusokat, hogy 
ezt is vegyék figyelembe, amikor "dollárok és centek alapján" 
hoznak a klímát is befolyásoló döntéseket. 

Először keletkezett ózonlyuk az Északi-sark 
felett 
ORIGO 2020.03.25.  

Először keletkezett ózonlyuk az Északi-sark felett. A sarkvi-
dék felett két hete folyamatosan olyan kis mértékűre 

csökkent az ózonréteg vastagsága, amelyet a Déli-sarkvidék 
területén már ózonlyukként definiálnak - közölte Markus 
Rex, a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet légkörkutató 
részlegének vezetője szerdán. 

"Az ózonréteg legnagyobb területén is 90 százalék körüli a 
veszteség mértéke" - mondta Rex. Ez a terület Grönland terü-
leténél háromszor nagyobb, az ózonveszteség egy 20 millió 
négyzetkilométeres területet érint. 
A jelenség hátterében Rex szerint a sztratoszférában, a sark-
vidék felett lévő levegő különösen alacsony hőmérséklete és 
egy stabil sarkvidéki örvény áll. A szakértő úgy véli, elképzel-
hető, hogy ezek a hideg légtömegek az Arktisz középső régió-
jában áprilisban Európa felé indulnak.  Mínusz 78 Celsius-fo-
kon kialakulnak úgynevezett sztratoszférikus felhők, amelyek 

az emberi tevékenység következtében a környezetbe került 
fluorklór-szénhidrogének (FCKW-k) révén lebontják az ózont. 

 

Északi-sark. FORRÁS: PEXELS.COM 
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Az FCKW-k önmagukban kisebb mértékben okoznak ózon-
csökkenést, a nagy hideg hatására viszont agresszívvé vál-
nak. Az FCKW-k előállítása régóta tiltott. "Ha ez nem így 
lenne, idén sokkal rosszabb lenne a helyzet - véli Rex. Ám mi-
vel ezek élettartama 50-100 év,az Északi-sarkvidéken még 
nem mutatkoznak a tilalom hatásának jelei. 

A Déli-sark feletti ózonlyuk, amelynek 1985-ös felfedezése ve-
zetett a montreali jegyzőkönyv elfogadásához, majd fokoza-
tosan az FCKW-k betiltásához, lassan bezáródni látszik: 2019-
ben az elmúlt 30 évben nem tapasztalt méretűre zsugorodott. 

(Forrás: MTI) 

Gyógyul az ózonréteg, és ez az időjárásra is 
hatással van 
ORIGO 2020.03.29.  

Jelentős mértékben javult az Antarktisz feletti ózonréteg ál-
lapota, ami több aggasztó klimatikus változásnak véget ve-
tett – derült ki a Nature magazinban megjelent kutatásból. 

Kezd beérni a montreáli jegyzőkönyv gyümölcse: az 1987-ben 
tető alá hozott megállapodás értelmében korlátozták az 
ózonréteg elvékonyodásáért felelős halogénezett szénhidro-
gének (CFC-k) kibocsátását. A döntés eredményeként az 
ózonréteg ismét vastagodni kezdett, 1982 óta nem volt olyan 
kicsi a déli-sark feletti ózonlyuk, mint 2019-ben. A folyamat 
megállított egy sor olyan változást, ami a légáramlatokat érin-
tette. 

Mi változott? 

A futóáramlatok (ún. jetstreamek) a bolygó felső légkörében, 
nagy sebességgel áramló szelek, amelyek nagy hatással van-
nak a felszíni meteorológia alakulására. A futóáramlat általá-
ban több ezer kilométer hosszúságú, több száz kilométer szé-
lességű, kilométeres vastagságú levegőréteg. 

Az egyezmény megkötése előtt az alaposan lepusztult ózon-
réteg miatt a déli futóáramlatok még délebbre tolódtak, ez 
pedig befolyásolta a csapadékeloszlást, valamint az óceáni 
áramlatokat is. Például e jelenség miatt esett kevesebb eső 
Ausztrália déli partvidéki részein. 

Egy évtizeddel a protokoll életbe lépése után azonban az el-
tolódás megállt, sőt, enyhén a visszájára fordult.Azt, hogy ez 
természetes folyamatok eredménye-e, vagy pedig a gázok ki-
bocsátásának visszafogásáé, különböző számítógépes szimu-
lációkkal vizsgálták a kutatók. Mint kiderült,a CFC-k korlátozá-
sára vezethető vissza a kedvező változás, ami többek között 
visszahozhatja az esőt a szomjazó ausztrál vidékekre is. 

 

1982 óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk a déli-sark felett, 
mint 2019-ben FORRÁS: NASA 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2120-4
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Miközben a déli-sark gyógyul, északon aggasztó folyamatok 
zajlanak 

Habár a déli-sarkon a helyzet biztató, az északi-sarkon ag-
gasztó jelenség zajlik, és a történelem során először jelent 
meg ózonlyuk az Arktisz felett. A jelenség részben természe-
tes, légköri folyamatokra vezethető vissza, aminek hatását az 
ún. fluorklór-szénhidrogének (FCKW-k) erősítik. Az FCKW-k 
előállítása régóta tiltott, ám mivel 50-100 évig is megmarad-
nak az atmoszférában, az Északi-sarkvidéken még nem mutat-
koznak a tilalom hatásának jelei. 

Az óceánvíz melegedése miatt egyre több 
a bálnák és a hajók ütközése 
ORIGO 2020.03.30.  

Az óceánvíz melegedése miatt bizonyos bálnafajok egyre 
gyakrabban "rátévednek" a hajózási útvonalakra táplálék-
keresés közben, ami jelentősen növeli a halálos kimenetelű 
összeütközések kockázatát a vízi járművek és a tengeri em-
lősök között. 

A ritka kékbálna az egyik baleseteknek legjobban kitett cet-
faj 

A kutatók szerint az Egyesült Államok keleti partvonala men-
tén a ritka északi simabálnák, míg a nyugati oldalon a kék bál-
nák esetében növekszik a szerencsétlen találkozások száma. 
Kalifornia partjainál 2018-ban az előző évekhez képest 

megháromszorozódott az esetek száma, ami legkevesebb tíz 
incidenst jelent.  

 

Kék bálna (Balneoptera musculus). FORRÁS: 
HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/SCIENCE-ENVIRONMENT-
51553381 

A szakemberek és a természetvédők szerint amikor egy bálna 
elpusztul egy ütközésben, a tetem gyakran lesüllyed a tenger-
fenékre és nem sodródik ki a partra, vagyis a halálos kimene-
telű incidensek száma sokkal magasabb a regisztrált esetek-
nél. 

A hajónak ütközés az egyik leggyakoribb baleseti halálok a 
nagytestű bálnák esetében, csakúgy, mint a halászhálókba ga-
balyodás.  
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Északi simabálna (Eubalaena glacialis) borjával FOR-
RÁS: WIKIPEDIA 

Természetvédők, tudósok és állatbarátok próbálják elérni a 
londoni székhelyű Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnél, 
hogy lépjen fel a bálnák védelmében, ám a sikerhez a hajózási 
ipar egészével való együttműködésre van szükség. 

A víz melegedése miatt változnak a cetek vándorlási útvona-
lai 

Tavaly legkevesebb három északi simabálna pusztult el hajó-
val való összeütközés miatt, ami egy alig 400 egyedet szám-
láló populáció esetében veszélyesen magas arányt jelent. 

 

Egy északi-simabálna (Eubalaena glacialis) a New Brunswick 
és Nova Scotia kanadai tartományok közt fekvő Fundy-öböl-
ben. FORRÁS: HTTPS://TOS.ORG/OCEANOGRAPHY/AR-
TICLE/RAPID-CLIMATE-DRIVEN-CIRCULATION-CHANGES-
THREATEN-CONSERVATION-OF-ENDANGERE 

Mindhárom incidens a Kanada partjainál lévő Szent Lőrinc-
öbölben történt. A szakemberek szerint a tengeri emlősök 
egyre többször keresik fel a területet táplálkozás céljából, mi-
után az új-angliai partoknál emelkedik a vízhőmérséklet. 

A kutatók szerint a globális felmelegedés hatására megvál-
tozó óceáni környezet miatt az északi simabálna és néhány 
másik faj isegyre gyakrabban elhagyja a hajóforgalomtól távol 
eső védett övezeteket. "Amikor egy fő táplálékforrásuk 
odébbáll, akkor elkezdenek új zsákmányszerző helyek után 
kutatni" - magyarázta Nick Record, a Maine állambeli East 
Boothbay-ben működő Bigelow Óceántudományi Laborató-
rium munkatársa. 
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Kék bálna (Balneoptera musculus). FORRÁS: 
HTTPS://WWW.WORLDWILDLIFE.ORG/SPECIES/BLUE-
WHALE 

A kutatók szerint az Egyesült Államok nyugati partvonala 
mentén a 2000-es években kezdett növekedni a halálos kime-
netelű ütközések kockázata, ahogy a kékbálna-populáció el-
kezdett egyre északabbra húzódni az Északi-Csendes-óceán-
ban. 

(Forrás: MTI) 

Mi történik egy 50 ezer tonnás hajóval, ha 
már senkinek sem kell? 

 

STURCZ ANTAL index.hu  2020.03.08. 

Ha valaki már rendelt ötszáz forintért telefontokot Wish-ről, 
az jó eséllyel kapcsolatba került a tengeri szállítmányozással, 
hiszen az is a Távol-Keletről jött egy konténerhajóban. A Sta-
tista.com adatai szerint 2019-ben 53 ezer kereskedelmi hajó 
szelte a világ tengereit, összesen 266 millió tonnányi teherka-
pacitással. Egy ilyen hajó bizonyos szempontból ugyanolyan, 
mint bármelyik utcán futó autó: egy bizonyos kor után any-
nyira drágává válik a fenntartása, hogy nem éri meg tákolni a 
technikát, egyszerűen kidobják, és az üzemeltető társaság 
vesz egy másikat. Egy óceánjáró kereskedelmi hajó élettar-
tama úgy 25-30 év, utána elküldik egy hajóbontóba. 

Hajóbontók a hetvenes évekig Európában is működtek, de a 
biztonsági és környezetvédelmi előírások miatt az iparág ha-
mar áttelepült a fenti megkötéseket lazán értelmező Távol-
Keletre, például az indiai Gujaratban található Alangba. A 
Mumbaitól 300 kilométerre északnyugatra fekvő város fő be-
vételi forrása a hajóbontó, és a köré épült kiszolgáló infra-
struktúra. A látvány egyszerre nyomorúságos és furcsán esz-
tétikus. A kibelezés különböző állapotaiban rozsdásodó 
acélóriások olyanok, mint egy monumentális sci-fi díszletei. A 
hatalmas láncok és sodronyok mellett sárban dolgozó embe-
rek miatt a part végképp egy groteszk terepasztalra emléke-
zett, amire felszabadult néhány hangya. 

Alang helyszínnek több szempontból is ideális ehhez, kifeje-
zetten nagy például az árapály amplitúdója. Emiatt a hajók 
önerejükből is viszonylag közel tudnak jutni a parthoz: a kapi-
tány egyszerűen vesz egy utolsó lendületet, és addig nem ve-
szi vissza a gázt, amíg a hajó el nem hasal a homokban, és 

https://index.hu/szerzo/sturcz_antal
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végleg el nem akad. Az apály után jönnek a munkások, és de-
réknyi vastag láncokkal, sodronyokkal vontatják a hajót olyan 
közel a parthoz, ahol már el lehet kezdeni a munkát. Az alangi 
partszakasz másik előnye, hogy kifejezetten sík, ennélfogva a 
hatalmas dízel csörlőkkel viszonylag könnyű a hajókat von-
szolni, de az elpattanó kötelek évről-évre sok munkást ölnek 
meg. A biztonság itt sokadlagos kérdés. 

 

Fotó: Sam Panthaky / AFP 

A kedvező földrajzi adottságokon túl Alang legnagyobb elő-
nye az olcsó munkaerő. India északi részéből tömegek áram-
lanak ide, hogy napi 1-2 dollárért dolgozzanak és kockáztas-
sák az életüket. Ez nem sok, de így több, mint amit otthon ke-
resnének. Egyes munkások simán úgy vannak vele, hogy in-
kább ez, mint az éhezés. A munkaerő képzetlen, a biztonság 
elvárható minimális szintje sem garantált, sokan csak fejken-
dőkkel védik magukat. Mielőtt elkezdődne a bontás, egy felü-
gyelő ugyan ellenőrzi, hogy leeresztették-e az üzemanyagot, 

és megtörtént-e az áramtalanítás, de a hajókat lángvágókkal, 
belülről vágják szét, ezért a robbanások és szétdőlő panelek 
miatti balesetek mindennaposak. 

Szintén komoly veszélyt jelent a rengeteg mérgező anyag, 
amiket nem távolítanak el a hajókról, mielőtt elkezdődne a 
bontás. Az azbeszt és különböző vegyszerek nem csak a mun-
kásokat, de a tengert is folyamatosan mérgezik, hiszen a ha-
jókat közvetlenül az iszapban vágják szét. A Greenpeace becs-
lése szerint egy hajó akár 900 tonnányi mérgező hulladékot is 
tartalmazhat, aminek a kezelésére itt egyszerűen nem adott 
a technika. Egy hajó elbontása akár egy évig is eltarthat, az 
újrahasznosításra a kereslet egyre nagyobb. Jelenleg 40 ezer 
ember megélhetését biztosítják a bontók és további 200 eze-
rét a kiszolgáló tevékenységek. 

 

Fotó: Sam Panthaky / AFP 
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A part mentén bódévárosok jöttek létre, amik a munkásokat 
szállásolják el, és ahol mindennel kereskednek, amiket a ha-
jóból kibontanak. Konyhabútorok, szórakoztató elektronika, 
háztartási gépek, minden van, hiszen az ide kerülő hajók sok-
szor heteket töltöttek az óceánon, el kellett látni a legénysé-
güket, így elég jól felszereltek. A bódévárosban komoly prob-
lémát okoz az AIDS és más nemi betegségek, a családjuktól 
távol élő férfiak tömegei miatt virágzik a prostitúció. Mind-
ezek ellenére Alang népszerű célpont a képzetlen munkaerő 
számára, mert állítólag itt még mindig jobbak a körülmények, 
mint Banglades hasonló telepein. 

A hajók elbontása éves szintén 100 millió dolláros üzlet csak 
Alangban. Nem ritka, hogy egy-egy nagyobb hajó maradvá-
nyaiból csak az acél egymillió dollárt hoz. Mivel a hajókat tá-
rolni komoly összeg, ezért, ha élettartamuk végére érnek, az 
üzemeltetők egyszerűen eladják nyomott áron egy alangi cég-
nek. A 2006-ban elbontott francia hadihajó, a Clemenceau 
például 22 ezer tonna újrahasznosítható acélt hagyott maga 
után, de itt bontották el a 46 ezer tonnás, 16 emelet magas 
norvég Blue Lady tengerjáró üdülőhajót is. Utóbbi botrányt 
váltott ki 2006-ban, ugyanis az indiai legfelsőbb bíróság ren-
delete miatt nem akarták beengedni a hajót a bontóba, mivel 
abból nem távolítottak el a mérgező hulladékot. Némi huza-
vona után a Blue Lady végül mégis behajózhatott. Különböző 
források más-más nagyságrendet említenek, de szerényebb 
becslések szerint is a világ hajóinak harmadát Indiában bont-
ják el. 

Természetesen Alang hajóbontóinak kérdése időről-időre fel-
bukkan a nyugati világban, hol emberi jogi, hol környezetvé-
delmi kontextusban. Alang a globalizáció legsötétebb árnyol-
dalát képezi le, hiszen ide a fejlett nyugat küldi az ipari meny-
nyiségű hulladékát a világ kevésbé szerencsés részére – ahogy 
aztán időnként álszent módon számon kérje a nyugati szten-
derdeket. Az viszont biztos, hogy Alang nélkül tízezrek élné-
nek még ennél is nagyobb nyomorban. 

Akár 1300 évig is megmaradnak az óceán-
ban a Lego-kockák 
ORIGO 2020.03.16.  

Akár 1300 évig is megőrződnek az óceánban a Lego-kockák 
egy új tanulmány megállapítása szerint. 

Az angliai partokon partra mosott Lego-kockákat vizsgáltak 

A Plymouthi Egyetem vezette kutatás során azt vizsgálták, mi-
lyen mértékben koptak el a tengeri környezetben ezek a nép-
szerű gyerekjátékok. A tengerpartokon talált kockák súlyát 
egyesével lemérték és összehasonlították még nem használt 
darabok súlyával, és megállapították a korukat is. 

A kutatók arra jutottak, hogy az egyes kockák 100 és 1300 év 
közötti időszakot élnek túl a vizekben. 
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Lego FORRÁS: HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/BUSI-
NESS-43253798 

Az Environmental Pollution című szaklapban bemutatott ta-
nulmány készítői a Délnyugat-Anglia partvidékén partra mo-
sott Lego-kockákra fókuszáltak. 

A kutatók szerint ez az eredmény is megerősíti azt az üzene-
tet, miszerint az embereknek alaposan át kell gondolniuk, ho-
gyan bánnak a mindennap használatos tárgyakkal. 

 

Egy műanyaggal elszennyezett csatorna Mumbai-ban
 FORRÁS: RAFIQ MAQBOOL 

Az elmúlt évtized során cornwalli önkéntesek 

több ezernyi Lego-kockát és más műanyag szemetet szedtek 
össze a szokásos parttisztítás során. 

Korábbi tanulmányok szerint ezeket a kockákat a strandokra 
látogatók veszítették el, vagy a háztartások hulladékfeldolgo-
zása során kerültek a környezetbe. 

Meghatározták a partra sodort műanyagkockák korát 

A mostani kutatáshoz 50 darab megviselt, akrilnitril-butadién-
sztirolból (ABS) készült Lego-kockát gyűjtöttek össze és mos-
tak meg, majd mérték meg a súlyukat és méreteiket az egye-
tem laboratóriumában. 

Minden egyes kocka kémiai jellemzőit röntgenfluoreszcencia-
spektrométer segítségével állapították meg. 

 

A Lego tavaly már elkezdte a fa és bokor formák gyártását cu-
kornádból FORRÁS: 
HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/BUSINESS-43253798 
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Az eredmények segítettek megerősíteni az egyes darabok 
életkorát bizonyos, már nem használt elemek jelenléte alap-
ján. Ezeket az elemeket összehasonlították az 1970-es és 
1980-as években megvásárolt és nem használt elemekkel, így 
a tudósok képesek voltak meghatározni a kopottság mértékét 
és azt, milyen sokáig bírnák még ezek az elemek a tengeri kör-
nyezetet. 

 

Akár 1300 évig is megmaradhatnak az óceánban FOR-
RÁS: ORIGO 

A kutatást Andrew Turner, az Environmental Sciences című 
szaklap szakértője vezette, aki korábban kiterjedt kutatást 
végzett a tengeri szemét részeként partra mosódott hulladék-
darabok kémiai tulajdonságai terén. 

Sok évtized után is alig koptak valamit a tengerben 

"A Lego a történelem egyik legnépszerűbb gyerekjátéka, von-
zerejét egyrészt tartóssága jelentette. Kifejezetten arra 

tervezték, hogy játsszanak vele és fogdossák, ezért nem meg-
lepő, hogy annak ellenére, hogy valószínűleg évtizedeket tölt 
a tengerben, nem különösebben kopik el. 

 

Meglepően szívósnak bizonyultak a Lego-kockák FOR-
RÁS: GETTY IMAGES/DANIEL KNIGHTON 

Ugyanakkor tartósságának mértéke még minket is megle-
pett" - mondta el Turner. Hozzátette: a vizsgált darabok le vol-
tak simulva és elszíneződtek, egyeseknél a szerkezet sérült és 
letöredezett, ami arra utal, hogy az érintetlenül maradt koc-
kák is mikrorészecskére eshetnek szét. 

(Forrás: MTI) 

 

 


