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A daganat molekuláris kódját töri fel a magyar szoftver
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kutatóorvost, molekuláris farmakológust, az Oncompass Medicine tudományos igazgatóját kérdeztük a legújabb tudományos eredmények jelentőségéről, és arra is kíváncsiak voltunk, hogyan működik a Digitális Terápiatervező Programnak
nevezett módszer a gyakorlatban.
Magyar kutatók az egyik legfontosabb nemzetközi onkológiai
tudományos konferencián, az Amerikai Klinikai Onkológusok
Társaságának (American Society of Clinical Oncology – ASCO)
idei éves konferenciáján mutatták be a párizsi Marie Curie Intézettel közösen végzett kutatási eredményeiket (referenciák: 1, 2).

A cikket az Oncompass Medicine támogatta
BRAND & CONTENT
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Újabb nemzetközi szakmai konferencián mutatkozott be a daganatos betegek személyre szabott kezelését segítő magyar
fejlesztésű digitális terápiatervező szoftver. Dr. Peták István

Az Oncompass Medicine kutatói Dr. Peták István szakmai vezetésével olyan orvosi szoftverrendszert fejlesztenek - RealTime
Oncology Treatment Calculator(R) -, aminek az a célja, hogy segítsen kiválasztani a legmegfelelőbb célzott gyógyszert a daganatos betegek szövetmintáiban diagnosztizált molekuláris genetikai elváltozások alapján. Az eszköz az orvosok munkáját segíti a daganatos betegek személyre szabott, hatékony terápiájának kiválasztásában. Az orvosi szoftverrendszer idén Informatikai Innovációs Díjban is részesült.
Miért jelentős lépés ez a daganatos betegségek gyógyításában?
Dr. Peták István: Az idei ASCO konferencián bemutatott vizsgálat során a SHIVA01 klinikai vizsgálatban molekuláris célpont
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alapon kezelt betegek klinikai eredményeit elemeztük az általunk fejlesztett digitális terápiatervező programmal.

Dr Peták István tudományos igazgató, Oncompass Medicine
Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség
A betegek molekuláris diagnosztikai vizsgálati eredményeit betöltöttük a szoftverbe, aminek segítségével kiszámoltuk az
egyes célzott gyógyszerek digitális pontszámát. Ez a pontszám
arányos azzal, hogy az adott gyógyszert mennyi, a rendszer
adatbázisában található tudományos bizonyíték köti össze a
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beteg daganatában található molekuláris eltérésekkel. Megállapítottuk, hogy azok a kezelések, amelyek sikeresek voltak a
SHIVA01 vizsgálatban, statisztikailag szignifikánsan magasabb
pontszámmal rendelkeztek, mint azok, amelyek nem voltak hatásosak. Ez az összefüggés a terápiás hatás hosszában is megmutatkozott.
A Realtime Oncology Treatment Calculator (R) több mint 130
forgalomban lévő, és több mint 1000 fejlesztés alatt álló hatóanyagot képes összekötni a beteg daganatában lévő génhibákkal. A matematikai algoritmus ehhez több mint 20 ezer tudományos bizonyítékon alapuló összefüggést vesz figyelembe.
Az Oncompass Medicine precíziós onkológiai programjai magukban foglalják a Digitális Terápiatervezést (DTT) a Realtime
Oncology szoftver rendszerrel és a szükséges molekuláris diagnosztikai vizsgálatokat is. Amennyiben a betegnél már korábban történtek molekuláris diagnosztikai vizsgálatok, akkor azok
alapján is elvégezhető a Digitális Terápiatervezés. Magyarországon eddig 26 onkológiai centrum onkoteamje javasolta
az Oncompass Precíziós Onkológiai Programjainak alkalmazását a daganatos betegek kezelése számára.
Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az informatika, a mesterséges intelligencia orvosi alkalmazása segíthet a személyre
szabott kezelések sikeresebb kiválasztásában. A daganatokat
több száz gén több millió lehetséges mutációjának több millió
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féle kombinációja okozza. Ezek a mutációk a daganatok kialakulása során fokozatosan jönnek létre biológiai törvényszerűségek, algoritmusok alapján. A mi álmunk az, hogy egy olyan
számítógépes programot hozzunk létre, amely képes ezeknek a
biológiai törvényszerűségek megismerésére, a daganat által
használt „molekuláris kód” feltörésére, és ezáltal a gyenge
pontjának a megtalálására, amire célzott gyógyszert lehet alkalmazni minden egyes beteg esetében.
Az általunk fejlesztett szoftver már most használható, mint regisztrált döntéstámogató orvostechnikai eszköz. A használatának jelenlegi előnye az, hogy az elmúlt 5 év alatt munkatársaink
által létrehozott több ezer tudományos bizonyítékon alapuló,
több mint 20 ezer összefüggést tartalmazó adatbázisból ezredmásodpercek alatt gyűjti össze és rendszerezi az információkat,
és köti össze a betegben található mutációkat célzott terápiás
lehetőségekkel, és a célzott terápiás lehetőségeket a betegben
található mutációkkal. Egy mutáns gén nagyon sok célzott
gyógyszerrel lehet kapcsolatban, nagyon sok tudományos bizonyíték alapján, és egy gyógyszer kapcsolatban lehet több mutációval ugyanabban a betegben. A végső sorrendet az határozza
meg, hogy melyik gyógyszert köti össze a legtöbb bizonyíték a
betegben található mutációkkal. Tehát a szoftver több száz órányi tudományos irodalomkutató, elemző munkával megegyező
munkát végez el minden beteg esetében, amivel segíti a
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precíziós onkológiai kezelést tervező orvosok és az úgynevezett
molekuláris onkoteamek munkáját. Azonban továbbra is az orvosoknak kell a tudományos bizonyítékok alapján, és a beteg
klinikai állapotának ismeretében kiválasztani a megfelelő kezelést.
A digitális forradalom végre egyre inkább eléri az orvoslás gyakorlatát. A mesterséges intelligencia bizonyítottan segítheti a
radiológusokat a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok kiértékelésében és a patológusokat a citológiai és szövettani diagnosztikában. Amivel pedig mi foglalkozunk, az az informatikai megoldások fejlesztése a személyre szabott terápiaválasztás, digitális terápiatervezés számára. A COVID-19 járvány felgyorsította
a telemedicina alkalmazását is az orvos-beteg, orvos-orvos konzultációkban.
MIT JELENT PONTOSAN A DIGITÁLIS TERÁPIA KIFEJEZÉS?
Az orvosi szoftvereket, amelyek közvetlenül kezelnek egy betegséget, vagy javítják egy betegség kezelésének hatékonyságát, digitális terápiás eszköznek hívjuk (digital therapeutics). Digitális terápiák például azok az okostelefonos applikációk, amelyek mérhető hatással vannak a beteg kezelésére vagy a betegségre. Sikerrel alkalmazzák ezeket például a mentális betegségek, a depresszió, a kábítószer-függőség, a cukorbetegség vagy
a magas vérnyomás esetén. A „digitális terápiatervezés” pedig
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egy kezelés digitális eszközzel végzett személyre szabott megtervezését jelenti.

Dr Peták István tudományos igazgató, Oncompass Medicine
Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség
HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ONCOMPASSNÁL A DIGITÁLIS TERÁPIATERVEZÉS FOLYAMATA?
Az digitális eszközökkel támogatott terápiatervezés folyamatáról részletes szakmai leírást találnak az orvoskollégák a közelmúltban megjelent összefoglaló közleményünkben (referenciák 2).
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Ennek lényege az, hogy az online döntéstámogató rendszerünkben orvos szakértő kollégáink digitalizáltan létrehozzák a
beteg kórtörténetét és betáplálják a beteg daganatának molekuláris diagnosztikai vizsgálati eredményeit. Az eredményeket
egy molekuláris biológus vagy info-bionikus kolléga elemzi a
szoftverrendszer elemző moduljaival, elsősorban a célzott kezelés elemző modullal (Realtime Oncology Treatment Calculator(R), és ha kell, akkor további irodalomkutatással újabb tudományos bizonyítékokat táplál a szoftver adatbázisába. Az elemzés eredményét egy online videokonferencia során egy speciális szakértői testület, az úgynevezett virtuális molekuláris tumor
board (VMTB) tárgyalja meg. Ezen részt vesznek onkológus,
molekuláris biológus, genetikus kollégák egyaránt. A rendszerbe közvetlenül is regisztrálhatnak a beteg kezelésében
résztvevő kollégák és a betegek is.
Mivel a folyamat online zajlik, a Covid-19 ebben nem hozott változást. Az újdonság talán az, hogy még inkább használjuk a videokonzultációt a betegekkel és az onkológiai centrumok kezelőorvosaival idehaza és külföldön egyaránt. A vírushelyzet még
jobban felgyorsította a digitális forradalmat az egészségügyben
és ezáltal demokratizálta is az információhoz történő hozzáférést. Hatalmas élmény az, hogy azonnal kapcsolatba tudunk
lépni egy orvossal Nyíregyházán vagy Zalaegerszegen, sőt, San
Diegótól Pakisztánig jelentkeznek be onkológusok, hogy egy-
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egy bonyolultabb molekuláris profillal rendelkező beteg esetében megtörténjen az elemzés a digitális terápiatervező módszerünkkel.
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felfedezett daganatról van szó, egyeztetünk, milyen vizsgálatok
eredménye kell ahhoz, hogy a digitális terápia tervezése megvalósítható legyen. Nagyon fontos szakmai kérdés, hogy kell-e
új mintát venni és ha igen mikor és honnan, illetve lehetőség
van-e a mutációk kimutatására vérvételből, és ha igen, mikor
történjen vérvétel. A vizsgálatokat ezek után a molekuláris diagnosztikai kompetencia centrumunk szervezi és végzi. Az
eredményeket a laboratórium feltölti az informatikai rendszerbe és onnan folytatódik tovább a már említett elemzés folyamata. Ha megvan az elemzés eredménye, sor kerül a második molekuláris tumor boardra, amin az elemzés eredményét és
klinikai jelentőségét beszéljük meg.
NEMRÉG STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST
KÖTÖTTEK AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUMMAL ÉS A SEMMELWEIS EGYETEMMEL. MILYEN TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEKET VÁR AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSTŐL?

MI TÖRTÉNIK AKKOR, HA A BETEGNEK MÉG NINCS ELÉG RÉSZLETES MOLEKULÁRIS PROFILVIZSGÁLATA?
Ilyenkor minden beteg esetében két online molekuláris tumor
board megbeszélés történik. Az elsőn megbeszéljük, hogy vane elegendő molekuláris diagnosztikai vizsgálati eredménye a
betegnek ahhoz, hogy a Digitális Terápiatervezést lefolytassuk,
vagy további vizsgálatokra van szükség. Illetve, ha egy újonnan

Azt szeretnénk, hogy az orvostudomány minél több területén
felgyorsuljon a mesterséges intelligencia orvosi alkalmazása,
ebben a fejlődésben Magyarország vezető szerepet töltsön be
és a hazai betegek elsőként férjenek hozzá a digitális egészségügyi forradalom legújabb eredményeihez.
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Abban is bízunk, hogy sok diák fog a Semmelweis Egyetemre
jelentkezni, hogy utána digitálisterápia-kutató vagy alkalmazó
legyen. Az oktatásban is részt veszünk, én például rendszeresen
tartok előadásokat orvosi továbbképzéseken az egyetemen,
hogy a jövő orvosai már most megismerjék a precíziós onkológia diagnosztikai és informatikai eszközeit.
ÖN SZERINT HOL FOG TARTANI TÍZ ÉV MÚLVA A RÁKKUTATÁS
ÉS A DAGANATOS BETEGSÉGEK KEZELÉSE?

Dr Peták István tudományos igazgató, Oncompass Medicine
Fotó: Ancsin Gábor / Képszerkesztőség
Ennek érdekében közös K+F programokat indítunk, sőt egy közös kutatóintézet alapítását is tervezzük. Az onkológia területén
egyrészt azt várjuk, hogy minél több daganattípus, terápia és
gyógyszer esetében tudjuk hatékonyan segíteni a megfelelő kezelés kiválasztását. Másrészt pedig azt, hogy együtt tudjunk
működni a gyógyszerkutatókkal. A cél az, hogy elérhető áron és
minél gyorsabban kerüljenek forgalomba új célzott gyógyszerek.

A daganatos betegek egy részét vérvételből tudjuk majd diagnosztizálni - abból, hogy milyen daganathoz köthető DNS molekulák találhatók a beteg vérében. A laboratóriumi vizsgáló eszköz automatikusan közvetíti majd a felhőn keresztül a digitális
terápia tervezőprogramnak az eredményt, az orvos pedig már
látja is a számítógépén a terápiás lehetőségeket, lehet, hogy
órákon belül. A beteg kezelése pedig akár másnap elkezdődhet.
Azt gondolom, hogy a gyógyszer összetétele is személyre szabott lesz majd, a „tablettázó gép” csak azokat a hatóanyagokat
gyűjti össze, amelyek az adott betegnek kellenek. Egyszer majd
azt szeretném hallani a kávézóban a mellettem lévő asztalnál
zajló beszélgetésből, hogy „nagyon fájt a tüdőm/hasam, de szerencsére kiderült, hogy csak rák, és már szedem is a személyre
szabott gyógyszeremet”. Ma már így állunk a tüdőgyulladáshoz
is, pedig száz évvel ezelőtt, az antibiotikumok előtt egy átlagos
tüdőgyulladás halálozási aránya is 50 százalék volt.
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Nem ismerjük eléggé a nanotechnológia
környezeti kockázatait
ORIGO 2020.06.05.
Gödöllő, 2020. június 5. – A nanotechnológia dinamikus fejlődésének köszönhetően manapság az élet minden területén találkozhatunk nanorészecskéket tartalmazó termékekkel, még
akkor is, ha erről sokszor nincs tudomásunk. Ám hogy ezek a
nanoanyagok a környezetbe kerülve milyen kockázatokat rejtenek magukban, arról a széles körű felhasználás ellenére csak
lassan bővülnek az ismereteink. A Szent István Egyetem (SZIE)
fiatal kutatójának ezzel kapcsolatos tudományos eredményeit a Környezetvédelmi világnap apropóján tesszük közzé.
A méter milliárdod részével egyező méretű nanorészecskék
számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, így az elektronikai és optikai eszközök gyártásától a naptejek, kozmetikai szerek, gyógyszerek és csomagolóanyagok előállításáig egyaránt
kiválóan alkalmazhatók. Ezeken túl egyes nanofém-oxidok széles körben használhatók a mezőgazdaság és a környezeti kármentesítés területén is, többek között a csírázás gyorsításához,
a növények állapotának felméréséhez, szennyvíz-tisztításhoz
vagy a talaj szennyezettségének csökkentéséhez.
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Bár biztosan lehet tudni, hogy a legtöbb nanoszemcsés anyag
közvetve és közvetlenül is bekerülhet a talajba és a talajlakó
szervezetekbe, a lehetséges mellékhatásokkal és környezeti
kockázatokkal csak az elmúlt évtizedben kezdtek el mélyebben
foglalkozni a kutatók. A munkát azonban jócskán nehezíti, hogy
a nemzetközi szabványok hiánya miatt minden laboratóriumban más és más mérési módszert alkalmaznak, így az elvégzett
kísérletek nem igazán ismételhetők, a kapott eredmények pedig nehezen hasonlíthatók össze. A szükséges laboratóriumi
vizsgálatok ráadásul korántsem egyszerűek, mivel a nanoméretű anyagok hatásait nagyon sok faktor befolyásolhatja.
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A lehető legtöbb ilyen faktort igyekeznek figyelembe venni a
SZIE Állattani és Állatökológiai Tanszékének ezzel foglalkozó kutatói is. Kiss Lola Virág, a SZIE Biológiatudományi Doktori Iskola
doktorjelöltje például kutatásai során rámutatott, hogy a különböző nanorészecskék nemcsak külön, de egyidőben is bekerülhetnek a talajba, a keveredés hatására pedig új anyagkombinációk jöhetnek létre, amelyek hatását szintén meg kell ismernünk.
A kísérletek során kiderült, hogy a különböző szemcseméretű
(15 és 140 nm-es) cink-oxid részecskék 50-50 százalékos keveréke szinergikusan ártalmasabb lehet, mint a két vizsgált anyag
külön-külön jelentkező hatásainak összege. Mindez arra utal,
hogy többféle anyag és anyagváltozat – pl. egyazon szennyező
más szemcseméretű részecskéinek – együttes jelenléte esetén
a környezeti hatások megváltozhatnak, melyre a későbbi kutatások során külön figyelmet kell fordítani.
Az egyre bővülő szakirodalmi adatok alapján általánosságban
az is kijelenthető, hogy egyes nanoszerkezetű anyagok jelenléte
negatívan hat mind a táplálékhálózat alapját képező baktériumközösségekre, mind a gombákra, fonálférgekre, ugróvillásokra
és gyűrűsférgekre, de még a különböző vizekben élő halakra és
növényekre is.

Terepi mintagyűjtés (Fotó: Fujio Hyodo Okayama Egyetem, Japán). FORRÁS: FUJIO HYODO OKAYAMA EGYETEM, JAPÁN

10. oldal

Tudományról egyszerűen

XII. évfolyam 7-8. szám
Az élelmiszerbiztonságra is hatással lehetnek a nanoanyagok
Az eredmények egyértelműen azt támasztják alá, hogy nanoméretű anyagoknál az általánosítás rendkívül nehéz. Nem elég
egy anyagtípust egyszer megvizsgálni, hogy fényt derítsünk a
kockázataira, hiszenmár egy apró módosítás az előállítás során
megváltoztathatja a részecskék tulajdonságait.Emellett a nanoszemcsék folyamatos változásban vannak, amiket a különböző
környezeti faktorok is befolyásolhatnak.

Az elért eredményekhez nagy segítséget jelentett a Japánban
végzett labormunka (Fotó: Fujio Hyodo, Okayama Egyetem, Japán) FORRÁS: FUJIO HYODO, OKAYAMA EGYETEM, JAPÁN
A fonálférgek és ugróvillások több éven át tartó laboratóriumi
vizsgálatával erre az eredményre jutott Kiss Lola Virág is. Ám
míg más kutatók jellemzően a kisebb szemcseméretű cink-oxidnál tapasztaltak erősebb negatív hatást, addig a SZIE tehetségének eredményei arra utalnak, hogy egyes esetekben (pl. talajoldat vagy talaj jelenlétekor) a nagyobb szemcseméretű (140
nm-es) cink-oxid lehet a toxikusabb. Ezt a hatást a fiatal kutató
a két méret közti morfológiai különbségeknek tulajdonította.

Különböző szemcseméretű cink-oxid részecskék pásztázó elektronmikroszkópos képe (Fotók: Kiss Lola Virág). FORRÁS: KISS
LOLA VIRÁG
Mivel a nanoanyagok előállítása és sokoldalú felhasználása egy
dinamikusan fejlődő ágazat, nagyon valószínű, hogy a környezetbe is még több jut majd belőlük a jövőben. A lehetséges kockázatokat tehát a lehető legpontosabban meg kell ismernünk,
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hiszen végső soron ezek a folyamatok az emberi jólétet és az
élelmiszerlánc biztonságát is befolyásolhatják.
A fiatal kutató munkáját Dr. Nagy Péter István egyetemi docens, Dr. Seres Anikó egyetemi adjunktus, Hrács Krisztina doktorjelölt és a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Biológiatudományi Intézet kutatói segítették.
(Forrás: Dr. Farkas Alexandra (SZIE Médiaközpont))

A szén-monoxid mérgezés nyáron is létező
veszély
ORIGO 2020.07.12.
A szén-monoxiddal kapcsolatos balesetek leginkább a fűtési
szezonra jellemzőek, ám nem szűnnek meg a fűtési szezon végeztével. Sokan a fűtési szezonhoz kötik ezeket az eseteket,
holott több háztartásban egész évben gázüzemű, fali vízmelegítővel, kazánnal állítják elő a meleg vizet, így a szén-monoxidmérgezés veszélye egész évben fenyeget. Fontos, hogy klímát,
páraelszívót, vagy beépített szagelszívó-ventilátort szakember telepítsen, hiszen ezek együttes használata is befolyásolja
a lakás légáramlását. A nyári melegben lecsökkenhet a kémény huzathatása, így fokozott a veszélye annak, hogy visszaáramlik a szén-monoxid a lakótérbe.
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Tavaly április elseje és szeptember harmincadika között hetvenkilenc szén-monoxid-mérgezéses eset során ötvenheten sérültek meg, és két ember vesztette életét. Ezek az esetek többsége a hőtermelő-berendezés karbantartásának elmaradására,
a készülék szabálytalan használatára, a szellőztetés hiányára,
valamint a kémények állapotára vezethető vissza. A helyszíni ellenőrzések rámutattak arra is, hogy sok helyen ugyan van szénmonoxid-érzékelő, ám azt nem az előírások szerint használják.
Előfordult, hogy egy-egy baleset helyszínén a padlón, a fal tövében vagy az éjjeliszekrényen találták meg azt a kollégák. A
sérültekkel folytatott beszélgetésekből az is kiderült, hogy sokan összetévesztik a szén-monoxidot és a szén-dioxidot, ami
azért okoz problémát, mert míg az előbbi a levegőnél kicsit
könnyebb, így a légtér felső részét tölti ki, addig a szén-dioxid
másfélszer nehezebb a levegőnél és a padló közelében gyűlik
össze. Ez utóbbi gáz is képes halált okozni, azonban a szén-monoxid-érzékelő nem alkalmas a kimutatására.
A gázkészülékeket három csoportba sorolják aszerint, hogy az
égéshez honnan veszik a levegőt és az égéstermék hová távozik.
A szén-monoxid-mérgezés veszélye ott a legmagasabb, ahol a
berendezés abból a helyiségből jut levegőhöz, amelyikben elhelyezték, és az égéstermék is oda távozik
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Jelentős a gázkoncentráció megemelkedésének a kockázata ott
is, ahol a készülék abból a helyiségből veszi el a levegőt, ahol
telepítették, az égéstermék pedig a kéményen át távozik a szabadba. A zárt égésterű készülékek, vagyis a fali konvektorok, a
fali és álló kazánok egyes típusai az égési levegőt is a szabadból
veszik és az égésterméket is a szabadba engedik, ezek használata esetén a legkisebb a szén-monoxid-mérgezés veszélye.

A szén-monoxid-érzékelők ellenőrzését soha ne végezzék el
otthon. Egy kipufogóhoz tartott, vagy cigarettafüsttel lefújt érzékelő jelez ugyan, ám olyan terhelést kap a „házi teszt” során,
hogy az a további biztonságos működésre, életmentésre alkalmatlan. FORRÁS:
HTTPS://WWW.KATASZTROFAVEDELEM.HU/29/HIREK/239939/A-SZEN-MONOXID-MERGEZESNYARON-IS-LETEZO-VESZELY#LG=131030&SLIDE=0
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A gázfogyasztó-berendezések karbantartása a berendezések
olcsóbb üzemeltetéséhez is hozzájárul
A gázkészülékeket az előírások szerint ötévente kell felülvizsgáltatni, a nyitott tűzterű készülékeket azonban javasolt évente ellenőriztetni, hiszen az üzemelés során a készülékbe por és más
szennyeződés jut, ami a hatékonyságot ronthatja. A berendezések felülvizsgálata nemcsak a biztonságot növeli, hanem a hatékonyabb működés révén fűtőanyag-megtakarítás is elérhető.

Amennyiben a kémény járata leszűkül (behulló tégla, vakolat,
beköltöző madarak, darazsak miatt), akkor a helyiség levegőjét
használó, lánggal égő berendezés égésterméke visszaáramlik a
lakásba. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő levegő szén-monoxid-koncentrációja drasztikusan megemelkedik.
FORRÁS:
HTTPS://WWW.KATASZTROFAVEDELEM.HU/206/KEMENYSEPRES
A mérgező gáz leggyakrabban a kis légterű helyiségekben, főleg
a fürdőszobákban üzemelő kombi gázkészülékből, illetve az
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átfolyós rendszerű vízmelegítőkből kerül ki. Ezek – ha nem kapnak utánpótlást – működés közben gyakorlatilag elhasználják a
helyiségben lévő levegőt. Ha pedig a szükséges légmennyiség
nem jut el a készülékekhez, akkor az égés tökéletlenné válik,
korom képződik, megemelkedik a szén-monoxid-tartalom,
mindez végső soron gazdaságtalan üzemhez, de főleg balesethez vezet.
Vannak olyan épületgépészeti berendezések, amelyek a tüzelő/fűtőberendezéssel párhuzamosan működtetve jelentősen
rontják utóbbiak levegőellátását és az égéstermék elvezetésének hatékonyságát. Ilyenek a konyhai páraelszívók, a mellékhelyiségek elszívói, a központi porszívó, a szárítós mosógép. Ezek
ugyanis képesek megfordítani a kéményekben az áramlás irányát, az égéstermék nem tud távozni, és a berendezés közelében feldúsul a szén-monoxid. A veszélyt tovább növeli, ha a lakásban nem biztosított a természetes szellőzés, mert például
energiagazdaságossági okokból minimális légáteresztő képességű nyílászárókat építettek be, résszellőzés nélkül.
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vakolattól, vagy más egyéb idegen tárgytól leszűkült, ez vezetett szén-monoxid-mérgezéshez, hiszen az égéstermék egy része vagy egésze visszaáramlott a helyiségbe. Ilyenkor rövid idő
alatt drasztikusan megemelkedik a lakás levegőjének szénmonoxid-koncentrációja. Egy-egy kémény megfelelő működéséhez az is fontos, hogy olyan tüzelő-fűtő berendezést csatlakoztassanak rá, amelynek teljesítménye illeszkedik a füstelvezetőhöz. A megfelelő méretezés biztosítja a szükséges huzatot
az égéstermékek biztos szállításához. Ehhez természetesen az
is kell, hogy a kémény szerkezetében ne legyenek repedések, a
fugázás ne legyen sérült vagy hiányos, a kéménycsövek illesztése, a kéménytisztító nyílás pedig nyitott legyen.
Ma már kötelező szén-monoxid-jelzőt használni például új építésű lakásokban, óvodákban, iskolákban, fekvőbetegeket ellátó
gyógyintézményekben, hasznos, adott esetben életmentő lehet azonban máshol is érzékelőt felszerelni. Csak a megbízható
típusú, megfelelően telepített és a gyártó előírásai szerint használt érzékelő tudja betölteni funkcióját.

Gyakran a tisztítatlan kémény okozza a szén-monoxid mérgezést

A szerkezetet a légtér felső részében, de mindenképpen a belégzési magasság fölé kell elhelyezni.

A katasztrófavédelem hatósági szakemberei az ellenőrzések során gyakran tapasztalták azt, hogy a vegyes tüzelésű kályhák kéménye a benne lerakódott koromtól, behullott tégladarabtól,

A készülék élettartama általában öt év, ekkor új berendezést
kell beszerezni.
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Az épületgépészeti berendezések együttes üzemeltetése így
halálos gázkoncentrációt is eredményezhet.
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tüzelőberendezéssel egyidejűleg használni. A tűzoltók tapasztalatai szerint minden negyedik szén-monoxid-mérgezéses eset
a fürdőszobában történik. Az ott üzemelő fűtőkészülékek,
kombi gázkészülékek, illetve az átfolyós rendszerű vízmelegítők
a mérgező gáz elsődleges forrásai.
A jogszabályi előírások szerint a kéményseprő a kémények időszakos ellenőrzésekor vizsgálja a szén-monoxid-érzékelő meglétét és működőképességét is. Hiányosság vagy szabálytalanság
esetén értesíti a tűzvédelmi hatóságot, amely figyelmezteti és
a szabálytalanság megszüntetésére szólítja fel az ingatlan tulajdonosát.

FORRÁS: HTTPS://WWW.VGFSZAKLAP.HU/HIREK/4629-A-KEMENYSEPROK-NOMAD-ELETE
Nyílt égésterű készülékek esetében az égéstermék hőmérséklete és a lakáson kívüli, környezeti hőmérséklet különbségéből
adódó nyomáskülönbség befolyásolhatja a kéményhuzathatását. Minél magasabb a külső hőmérséklet, annál kisebb a nyomáskülönbség, ami gyengíti a kémény huzathatását. Visszaáramláshoz vezethet továbbá a karbantartatlan gázkészülék, illetve azon háztartási eszközök, amelyek működésük közben
megváltoztathatják a lakásban uralkodó nyomásviszonyokat.
Ilyenek a konyhai szagelszívók, a ventillátorok és a klímaberendezések is. Ezeket a készülékeket nem szabad a

(Forrás: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)

Az emberi embriók génszerkesztése elég
rosszul sült el
MOLNÁR CSABA index.hu 2020.07.09.
Három tanulmányt is publikáltak az elmúlt hetekben, amelyek
egybehangzóan azt valószínűsítik, hogy amikor emberi embriók genetikai állományát próbálták kísérletek során módosítani a Crispr-Cas9 molekuláris biológiai rendszer segítségével
(ezt szokás génszerkesztésnek vagy molekuláris ollónak is
hívni), akkor a beavatkozás hatására egy csomó nem kívánt
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mutáció jött létre a beültetendő gén környezetében. Ez erősen kétségessé teszi az eljárás közeljövőbeli klinikai alkalmazását.
A Crispr baktériumokból kölcsönzött enzimekkel működik, és
elméletben képes nagyon jó pontossággal az előre kijelölt helyen elvágni a DNS-t, onnan kivágni, ami nem kell, és a helyére
behelyezni a beültetni kívánt géndarabot. A felfedezése áttörést jelentett a géntechnológiában, hiszen a segítségével végre
lehetőség nyílt a célzott génmódosításra. Korábban a vírusokba
csomagolt, beültetendő gének többé-kevésbé véletlenszerűen
épültek be a kromoszómába.
Ez azért nem jó, mert ahol elvágnak egy gént, ott a funkció is
sérülhet, ami adott esetben tumorsejt kialakulásához is vezethet. Ezért a génszerkesztés felfedezése előtt praktikusan fel
sem merülhetett a terápiás célú emberi génmódosítás gondolata.
A Crispr azonban ezen a területen is új korszakot teremthet, ha
bizonyítani lehet, hogy a hatékonysága és a biztonságossága
megfelelő. Vagyis csak ott okoz változást a genomban, és pontosan olyan változást okoz, amit akarunk. Nos, most született
három olyan tanulmány, amelyek nem táplálják ezeket a reményeket, sőt.
Továbbadható beavatkozás
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Az emberi embriók génszerkesztésének megítélése minden,
csak nem ellentmondásoktól mentes. A kutatók egy része az eljárás bizonytalanságai mellett főként azért ellenzi, mert adott
esetben a genomban létrehozott változások bekerülhetnek az
ivarsejtekbe is, és így továbböröklődnek az eljövendő generációkba.
A legutóbbi három, súlyos biztonsági problémákat felvető kutatás (ez, ez és ez) egyértelműen az ellenzők érveit erősítik. Itt
kell megjegyezni, hogy ezek a tanulmányok még olyan frissek,
hogy nem estek át a tudományos közlést megelőző lektoráláson, hanem - ma már általános gyakorlatként - feltöltötték őket
a bioRxiv preprint szerverre. Ugyanakkor a legnagyobb nevű tudományos folyóiratnak számító Nature elég jónak tartotta
őket, hogy hosszú cikket írjon róluk. Emellett azt is fontos tudni,
hogy itt nem reprodukciós célú génszerkesztésről volt szó, senkinek eszébe sem jutott a génszerkesztett embriót világra
hozni, ez csak alapkutatás.
Hogy mit is jelentenek ezek az eredmények a humán embriók
génszerkesztésének jövője szempontjából, azt az egyik kutatásban sem részt vevő Fjodor Urnov, a berkeley-i Kaliforniai Egyetem genetikusa így világította meg a Nature-nek:
"HA AZ EMBERI EMBRIÓ REPRODUKCIÓS CÉLÚ GÉNSZERKESZTÉSE LENNE AZ ŰRHAJÓZÁS, AKKOR AZ ÚJ ADATOK A MÉG AZ
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INDÍTÓÁLLVÁNYON, A FELLÖVÉS ELŐTT FELROBBANÓ RAKÉTÁNAK FELELNÉNEK MEG."
Szóval totális katasztrófa az egész kutatási terület számára. Öt
évvel ezelőtt módosították az első emberi embriókat laborban,
de az elmúlt években csak kevés kutatócsoport kezdett ilyen kísérletekbe. Ennek oka, hogy az efféle célokat még a tudományos közösségen belül is erős gyanakvás övezi, és szinte mindenhol nagyon szigorúan szabályozzák (ami sokszor a tiltással
egyenértékű a gyakorlatban).
Elvesző kromoszómák itt, átrendeződő kromoszómák ott
Az egyik mostani tanulmányt a londoni Francis Crick Intézet kutatói írták. Ebben annak a kísérletnek az eredményeiről számolnak be, amelyben génszerkesztéssel akarták módosítani az
embrionális fejlődésben fontos szerepet játszó POU5F1 gént
egy emberi embrióban. A 18 módosított embrióból 4-nél léptek
fel jelentős nem kívánt mutációk a módosítás helye körül.
A tapasztalt génváltozások között voltak, amelyek átrendezték
a DNS-szekvenciát, máshol pedig nagyon hosszú, több ezer nukleotidos szakaszok vágódtak ki véletlenül a DNS-ből. Ez sokkal
hosszabb annál, mint amit a legtöbb génszerkesztési kísérletben igyekeznek kivágni.

Emberi petesejt és spermiumok

Fotó: UCSB

A második kísérletet a Columbia Egyetemen végezték, ahol
olyan spermiumokkal hoztak létre emberi embriókat, amelyek
az EYS vakságot okozó mutációját hordozták. A génszerkesztéssel ezt a genetikai hibát próbálták kijavítani, de nagyon nem sikerült. Ehelyett az EYS gént tartalmazó kromoszómából az embriók felében jókora darabok vágódtak ki a génszerkesztés közben, sőt olyan eset is volt, amikor az egész kromoszóma elveszett.
A harmadik vizsgálat ugyanilyen eredménnyel zárult. A portlandi Oregoni Egészségtudományi Egyetem genetikusai egy másik, szívproblémákat okozó mutációt hordozó spermiummal
hoztak létre embriót, majd ezt próbálták - sikertelenül -
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helyrehozni. Az eredmény megint csak hatalmas, véletlenül kivágódott kromoszómadarabok lettek.
A TECHNIKA JELEN ÁLLAPOTÁBAN NEM ALKALMAS EMBEREK
GYÓGYÍTÁSÁRA.
A feltételezések szerint a gyakori hibák hátterében a sejt saját
DNS-javító mechanizmusai állnak, amelyeket egyébként a
Crispr-Cas9 is használ. Miután a molekulakomplex elhasítja - remélhetőleg - a kívánt helyen a DNS-t, a sejt javítóenzimjei befoltozzák a rést. A nem kívánt módosulások akkor következnek
be, amikor ez a javítás akcióba lép.
Furcsamód, eddig inkább kisebb változásokat kerestek a génszerkesztés mellékhatásait vizsgáló kutatók, például egy-egy
nukleotid pontmutációját. Az eddigi hibakereső technikák gyakran nem vették észre a hosszú kivágódott és átrendeződött szakaszokat.
Mindez nem jelenti azt, hogy az emberi embriók génszerkesztése egyszer s mindenkorra beleállt a földbe, de nagyon valószínű, hogy a terület kutatóinak jövőben még nehezebb lesz
engedélyeket és kutatási támogatást szerezniük. Ahogy meghallják majd a tudományos döntéshozók, hogy mit akarnak csinálni, a szemöldökük automatikusan felhúzódik majd.
Borítókép: Getty Images Hungary Fotós: Philadelphia Inquirer
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A génszerkesztés túl kiszámíthatatlan eredményre vezet ahhoz, hogy öröklődő betegségek gyógyítására használják
2020.07.09.

qubit.hu KAZAI ANITA

„A természetet, mint a boszorkányokat, kínpadra kell feszíteni,
hogy kipréseljük belőle titkait” – vélte Francis Bacon, a kísérleti
természettudomány egyik atyja. A 17. században megszülető
nyugati tudomány azóta megszelídült, etikai érvekkel akarja
alátámasztani a kísérletezést. A Nature által június végén bemutatott három vizsgálat neves genetikus szerzői azonban arra
a következtetésre jutnak, hogy mivel a technológia megjósolhatatlan eredményre vezet, öröklődő betegségek gyógyítása
céljából etikátlan génszerkesztést végezni.
Kathy Niakan és munkatársai, a londoni biomedikai kutatóközpont, a Francis Crick Intézet kutatói CRISPR–Cas9 technológiával mutációt alakítottak ki egy embrionális fejlődéshez szükséges génben (POU5F1), azonban a beavatkozás a sejtek 22 százaléka esetében a megváltoztatni kívánt rövidke DNS-szakasz
közelében (on-target hatás) hatalmas genetikai anyag elvesztését és további méretes DNS-szakaszok hibás beilleszkedését
eredményezte.
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Ha egy beavatkozás csak néha sikerül, megkérdőjeleződik az
egész módszer etikája, azonban ez a tanulmány nem gyógyítással foglalkozik, kommentálta a londoniak eredményét Varga
Máté, az ELTE genetikusa. Ez alapkutatás, amiben arra voltak
kíváncsiak, hogyan fejlődik a korai emberi embrió. Hiába tudunk ugyanis sokat a korai egérembrióról, ha a korai humán
embrióról alig, márpedig a géneditálás kimenete fajfüggő is lehet. Varga szerint ennek a vizsgálatnak az volt a célja, hogy
megértsük, miként folyik az ember embrionális fejlődése, és rájöjjünk, milyen tényezők magyarázzák, hogy a koncepcióknak
csak kevés százalékából lesz terhesség természetes esetben is.
A kutató szerint jelenleg nem tudjuk, hogy az emberi embrió
miért olyan sérülékeny az elején; ezt máshogy nem lehet megérteni, mint hogy elrontunk géneket, és vizsgáljuk a hatást,
vagyis ennek a fajta kutatásnak Varga szerint igenis van létjogosultsága.
Gyorsan osztódó zebrahal
A második Nature által idézett vizsgálatban a New York-i Columbia Egyetem őssejtbiológusai Dieter Egli vezetésével egy
mutációt hordozó spermiummal hoztak létre embriót (itt az EYS
génben volt vakságot okozó hiba). A CRISPR–Cas9-cel történő
hibajavítási próbálkozás révén az esetek felében elveszett a
módosított kromoszóma nagy része, időnként pedig az egész.
Tanulmányukban a kutatók felhívják a figyelmet: jelenleg arra
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sem vagyunk képesek, hogy pontosan megkülönböztessük a sikeresen editált embriókat a sérültektől.
A génszerkesztés eredménye függ attól is, hogy mikor végezzük
a javító célú beavatkozást, a megtermékenyítéssel együtt vagy
később; ez utóbbi esetben nagyobb a mozaicizmus esélye, amikor eltérő genetikai anyagot tartalmazó sejtekből álló embrió
alakul ki, mondta Varga, aki zebrahalembriókon vizsgálja a
technológiát. A zebrahalaknál nagy különbség, hogy igen gyorsan osztódnak: hiába injektálják a kutatók a spermiummal egyszerre a génszerkesztő eszközt a petesejtbe, mire befejezik az
injektálást, a zebrahalembrió már kétsejtes állapotban van. Az
emberi embriók lassabban osztódnak, valószínűleg van idő a
DNS-kettőslánc elhasítására és a javításra az első osztódás
előtt. Azonban a génszerkesztés minden egyes targetált régiónál, minden célba vett génnél máshogy működik, és egyelőre
csak egy-egy gén esetében van ezzel kapcsolatos tudásunk. Míg
mindhárom cikk egyetlen gén módosításának hatását vizsgálta,
az embernek kb. 23 ezer génje van.
Gyanús génkonverzió
Varga szerint a harmadik idézett tanulmány, ami egy 2017-es
Nature-cikk folytatása, egy meglehetősen különutas hipotézist
próbál alátámasztani. Az Oregoni Egyetem reproduktív biológusai Shoukhrat Mitalipov vezetésével szívizomdisztrófia-
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mutációt hordozó spermiummal megtermékenyített petesejtet
kezeltek CRISPR–Cas9-cel, és ők is rengeteg szándékolatlan hibát találtak a szerkesztett embriókban, viszont a 40 százalékban
előforduló pontos szerkesztést egy olyan mechanizmussal. a
génkonverzióval magyarázzák, amikor a hibajavítás nem a bejuttatott szintetikus templátról, hanem a petesejt kromoszómájának egészséges homológ génjéről történik. A génkonverzióhoz azonban az kellene, hogy az apai és az anyai kromoszóma
fizikailag elég közel legyen egymáshoz, a megtermékenyített
humán petesejtben viszont ez sokáig nincs így, ezért bírálták sokan a szerzők három évvel ezelőtti cikkét is. Varga szerint
hangsúlyozni kell, hogy akár a másik kettő, ez a harmadik tanulmány is preprint, vagyis még nem esett át a szakmai ellenőrzésen, és a szakemberek még sokat fognak rágódni ezen a magyarázaton. Az azonban bizonyos, hogy ez a három humán csíravonal-szerkesztési tanulmány megerősíti, amit eddig is sejtettünk:
egyelőre olyan keveset tudunk, hogy egyelőre mindenképpen
várni kell a technológia gyógyászati felhasználásával, és az alapkutatásra érdemes koncentrálni.
Titkos tudomány
Az első idézett vizsgálatot vezető Kathy Niakan tavaly egy Rebeka A. Lee-vel közösen írt Nature Cell Biology-cikkben mutatta
be a humán csíravonal-szerkesztés tudományának jelen állását,
és összeszedte azokat az előfeltételeket, amiknek a
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legteljesebb szakmai konszenzus szerint érvényesülniük kell ahhoz, hogy a jövőben etikus módon lehessen terápiás céllal emberi csíravonal-, illetve embriószerkesztésbe fogni.
A jelenleg börtönben ülő, elhíresült kínai kutató által létrehozott, szerkesztett, majd anyaméhbe ültetett embriók esetén
egyik feltétel sem teljesült. Csienkuj He egy a HIV-vírus terjedéséhez fontos receptor génjét (CCR5) darabolta fel az embriókban CRISPR–Cas9-cel, hogy védetté tegye őket az apai HIV-fertőzéssel szemben. Azonban a HIV-fertőzés kezelésére sokkal
biztonságosabb, hatékony módszer is létezik, és a létrehozott
inaktiváló mutáció valószínűleg káros (természetesen előforduló formája Észak-Európában fellelhető, máshol nem, ami negatív szelekcióra utal). Ráadásul nem végeztek a biztonságosságot bizonyító preklinikai vizsgálatot, nem volt sem peer review,
sem hatósági engedélyezés, és a kínai kutató nem rendelkezett
olyan eszközökkel, amelyekkel a módosított embrió sejtjeinek
DNS-ét ellenőrizni tudta volna. He az érintett szülőket sem tájékoztatta elég alaposan, továbbá a génszerkesztést nem széles
társadalmi konszenzusnak megfelelően és a köz tájékoztatásával végezte – írja Niakan egyébként szintén nem nyilvános, hanem 9 dollárért hozzáférhető írásában, amivel egyúttal arra is
emlékeztet, hogy bár a tudomány már nem a kínzás Bacon által
leírt metaforája szerint működik, saját alapelveinek betartásában még van hová fejlődnie.
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Magyar kutatók szerint különösen nagy
stressznek tette ki a dolgozó anyákat a karantén
2020.07.10. qubit.hu

VAJNA TAMÁS

„Miközben az anyák gyakran hajnalban vagy éjjel végezték keresőmunkájukat, addig az apák munkavégzése nem változott a
családi feladatok miatt” – olvasható a COVID-19 pandémia miatt foganatosított intézkedések idején Magyarországon és Romániában készült friss szociológiai felmérésben.
Nagy Beáta, a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdász-szociológusa, Geambașu Réka, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem szociológusa, Gergely Orsolya, a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szociológusa és Somogyi
Nikolett, az Antwerpeni Egyetem szociológusa május 13. és június 3. között interjúzott magyarországi és erdélyi családanyákkal. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a megkérdezettek
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•

hogyan küzdenek meg a munka-magánélet konfliktussal;

•

hogyan érinti ez a helyzet mentális egészségüket?

A megkérdezett, a karantén alatt home office-ban teljes állásban dolgozó, 14 év alatti gyermeket nevelő anyák intenzíven jelen voltak a gyermekek életében. Ezt az igényt felerősítette a
gyermekek otthoni tanítása.
A szociológusok szerint „a gyermek iskolai sikeressége Magyarországon kétségtelenül a szülői siker vagy bukás mércéjévé is
vált. A román oktatáspolitika ezzel szemben igyekezett csökkenteni a szülőkre ilyen téren nehezedő nyomást”.
Munka vagy gyerek?

•

milyen stratégiákat alkalmaznak a megnövekedett
gondoskodási, otthontanulási, valamint munkavégzési
feladatok összeegyeztetésére;

A kutatásból kiderül, hogy a szülőkre korábban is nagy teher hárult a gyerekek iskolai előmenetelének biztosítása terén,
mindez azonban megsokszorozódott a karantén idején, ráadásul a gyerekekkel való foglalkozás az anyák feladata maradt. A
szociológusok szerint tipikusan az anyák azok, akik a gyermekek
iskolai életútjának menedzserei, az apák pedig a karantén idején nehezebben tudták „felvenni a fonalat” és érdemben támogatni a gyerekeket.

•

miként érinti a megváltozott családi helyzet a családon
belüli munkamegosztást;

A megkérdezettek beszámoltak arról, hogy a számtalan rendelkezésre álló online anyai „kreatív” csoport hasznos
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ötletforrásnak bizonyult, ám sokan jelezték, hogy azoknak, akik
nem tudták gyakorlatba ültetni, inkább nyomasztó volt.
A kutatók megállapították, hogy a láthatatlan és a fizetetlen
háztartási munka terén a nemek közötti egyenlőtlenségeket
nem a COVID-19 okozta ugyan, a járványidőszak azonban súlyosbította a nemek közötti meglévő egyenlőtlenségeket:
•

a feladatok a kint és bent választóvonal mentén szerveződtek, és a nőknek jutott a lakáson belüli tevékenységek nagy része;

•

mennyiségében és minőségében megnövekedtek a
szükségletek, ezzel együtt a háztartási munkák kapcsán az elvárások is felerősödtek;

•

a home office-ban dolgozó anyákat a világjárvány még
inkább a konyhába kényszerítette;

•

a bevásárlás bizonyult annak a háztartási feladatnak,
amelyben most leginkább bevonódtak a férfiak;

•

az idősgondozás alapvetően az élelmiszer-vásárlást és
gyógyszerbeszerzést jelentette, és ebben főleg az a fél
vett részt, akinek a szüleiről volt szó;

•

átmenetileg megszűnt vagy ellehetetlenedett számos
bevonható segítség (nagyszülők, kiszervezett házimunka, főleg Romániában a kijárási tilalom miatt);
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•

a feladatok mennyiségben megsokszorozódtak, és
többnyire a nőkre terhelődtek, csupán azokban a családokban volt példa a megnövekedett teendők elosztásának újratárgyalására, ahol a járvány előtt is rendszeresen valamekkora részt vállaltak ebből a férfiak.

A vizsgálatból kiderült az is, hogy az anyák prioritásainak élén a
gyerek(ek) állt(ak), a keresőmunka éjszakai, hajnali vagy hétvégi feladattá vált, miközben nemcsak az idő, a nyugodt tér is
korlátozottan állt rendelkezésükre. Ehhez képest a házas- vagy
élettársuk élete sokkal kevésbé változott. A férfiak munkavégzését nem befolyásolta lényegesen a család jelenléte, csekély
volt az alkalmazkodásuk a megváltozott feladatokhoz, napközben pedig csak ritkán felügyelték a gyerekeket.
Mentális hatások
A társadalmi távolságtartás, az otthoni munkavégzés, valamint
az egyidejű gyerekfelügyelet és oktatás különösen nagy stressznek tette ki, és több irányból érkező nyomás alá vonta az anyákat, ami a kutatásig eltelt két-három hónap alatt negatív hatással volt a mentális egészségükre.
A legjelentősebb stresszfaktorok:
•

az idő állandó szorítása,
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•

lelkiismeret-furdalás a gyermekeik és a munkájuk miatt egyaránt,

•

a munka állandó jelenléte,

•

magárahagyatottság érzése az állam és a munkáltató
irányából,

•

alvásra fordított idő lecsökkenése,

•

otthoni feszültség,

•

bezártság érzése,

•

társas kapcsolatok hiánya és főleg a karanténidőszak
elején a vírustól való félelem voltak.

Ugyanakkor pozitívnak érezték a családdal együtt töltött minőségi időt, a lelassulást, és az időt „olyan dolgokra, amikre a hétköznapi rohanásban nem volt”.
A kutatók által megkérdezettek olyan anyák voltak, akik partnerükkel együtt teljes állásban otthonról dolgoztak a karantén
idején, és legalább egy 2–14 év közötti gyermeket nevelnek. A
válaszadók toborzása az interneten keresztül történt, előbb a
kutatók saját hálózatain és különféle tematikus Facebook-csoportokon keresztül, majd a korábbi interjúalanyok ajánlása révén, hólabda módszerrel.
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Magyar segítséggel, a kígyóknak köszönhetően nyerhetik vissza a vakok a látásukat
ORIGO 2020.06.08.
A kígyók hőlátó képessége segíthet a retina gyógyításában, a
mechanizmus felhasználásával akár a látás is visszanyerhető –
derül ki a június 5-i Science-ben publikált tanulmányból. A világ egyik vezető tudományos lapjában megjelenő kutatáshoz
a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének Retina Laboratóriuma egy humán retina-modell kidolgozásával és az ehhez kapcsolódó jelentős tudástranszferrel járult hozzá.
„A humán retina egy nehezen kutatható, kevésbé ismert szerv.
Az elmúlt évtizedben egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy az
állatokon elért eredményekből levont következtetéseket nem
lehet közvetlen módon az emberi retinára alkalmazni.A kísérletek emberi szöveten történő elvégzése épp ezért alapvető fontosságú, ennek azonban gátat szab a megfelelő minőségű humán szövethez való hozzáférés.Ezt felismerve a Semmelweis
Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének Retina
Laboratóriumában a vezetésemmel kifejlesztettünk egy világviszonylatban is egyedülálló szövettenyésztési eljárást, mellyel a
szervdonációból visszamaradó retina szövet akár 14 héten át is
életben tartható rendívül jó szövettani megtartottság mellett"
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– magyarázta dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd. A laboratórium által kifejlesztett eljárást olyan, terápiás célú szervdonációból fennmaradt retinaszöveten végezték, mely egyéb módon nem hasznosítható – az eljárásnak köszönhetően azonban
lehetővé váltak az emberi idegszöveten eddig nem kivitelezhető, hosszú távú vizsgálatok is.

Illusztráció
MACIEJ
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Ahogy dr. Szabó Arnold elmondta, az eljárás iránt óriási a nemzetközi érdeklődés mind az alkalmazott kutatás, mind az alapkutatás irányából; több nagy nemzetközi gyógyszeripari együttműködés már sikerrel zárult, továbbiak pedig jelenleg is tárgyalás alatt állnak.Felfedezésük vezetett el a dr. Roska Botond

laboratóriumaival való közös munkáig. Az ebből megszülető,
most megjelent Science-cikk utolsó szerzője dr. Roska Botond,
dr. Szabó Arnold pedig a közreműködők között szerepel.
A kígyók érzékszervei inspirálták a kutatókat
Dr. Roska Botond és munkatársai felfedezték, hogy vírusok segítségével be lehet juttatni a degenerált retinába olyan csatornákat, amelyek érzékelik a fényt, ezzel pedig a vak retinát ismét
látóvá lehet tenni.Eredményeiket azonban nem tudták megfelelő módon tesztelni a humán retinán – ebben nyújtott segítséget nekik a Semmelweis Egyetem Retina Laboratóriuma.A közös kutatás 2014-ben kezdődött, ennek egyik eredménye egy,
a Nature Neuroscience-ben tavaly megjelent publikáció volt,
melynek dr. Szabó Arnold a második helyen megjelölt szerzője
volt.
A Nature Neuroscience-ben egy olyan, a specifikus génterápiához nélkülözhetetlen mesterséges promóter-könyvtárat, azaz a
gének előtt elhelyezkedő, szabályozó DNS-szakaszokat írtak le,
amelyek segítségével az emberi retina egyes sejtjei szelektíven
megcélozhatóak. A promótereket alkalmazva adeno-asszociált,
vagyis kis mennyiségű DNS-t tartalmazó, emberre ártalmatlan
vírus (AAV) vektorainak segítségével egy adott méretű gén célzottan beültethető az emberi retinába, így lehetőség van az
adott sejttípus betegségeinek kezelésére, és a génhiba okozta
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zavarok korrigálására, illetve mesterségesen szerkesztett gének
kifejeztetésére.
A Scince-ben leírt kísérlet célja a fényérzékenység és a látás
visszaállítása volt a vak retinában. Ehhez a kígyók hőérzékelésében is szerepet játszó rendszert vettek alapul:a kígyók
ugyanis nemcsak látnak, de egy speciális szervükkel a hőt is érzékelik.A kutatóknak adeno-asszociált (kis mennyiségű DNS-t
tartalmazó, emberre ártalmatlan) vírus vektorok segítségével
sikerült egy mesterségesen módosított, hőre érzékeny ioncsatornát bejuttatni a retinába. Ezt a látható spektrumon kívül eső,
közeli infravörös fénnyel keltett hőhatással célzottan aktiválták. A vizsgálatok igazolták, hogy ennek segítségével visszatért
a retina fényérzékenysége, az információ a látópályán keresztül
a látókéregbe is eljutott, részben pedig a funkcionális látást is
sikerült visszaállítani.
A most „Restoring vision using tunable near-infrared sensors" címmel publikált, úttörő megoldás egyik fő előnye, hogy
a még fejlesztés alatt álló optogenetikai eljárásokkal szemben
részlegesen megtartott látás esetén (így például időskori makula degenerációnál is) alkalmazható lehet. A jelenleg is párhuzamosan, világszerte több laboratóriumban kutatott optogenetikai terápiás célú eljárásokban ugyanis a látható fényre érzékeny ioncsatornát próbálnak kifejeztetni a vak retinában,
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ezeket azonban csak nagyon erős látható fénnyel lehet stimulálni, amit ezért csak teljesen vak emberekben lehetne alkalmazni.
A kísérletek dr. Roska Botond irányításával zajlottak, a génterápiás ötlet és fejlesztés az ő kutatócsoportjához tartozik. A humán platformot, így az emberi szöveteken való eljárások elvégzését lehetővé tevő retina modellt azonban dr. Szabó Arnold és
a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének Retina Laboratóriuma biztosította. A kísérletek Bázelben zajlottak, amelyekhez a Semmelweis Egyetem jelentős
tudástranszferrel járult hozzá.A végső cél természetesen a vakság megszüntetése és a betegek látásának visszanyerése. Ennek elősegítésére szeretnénk Magyarországon a Semmelweis
Egyetem aktív részvételével egy klinikai kutatóközpontot létrehozni, hogy itthon, magyar betegeken segíthessünk olyan terápiás eljárásokkal, amiket részben szintén magyarok fejlesztettek ki. Kutatópartnereinkkel közös reményünk, hogy ez a közeljövőben megvalósulhat"– tette hozzá dr. Szabó Arnold.
Dr. Roska Botond, a Bázeli Egyetem professzora, a bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet alapítója, a Semmelweis
Egyetem vendégprofesszora, a Semmelweis Budapest Award
tavalyi díjazottja. Munkatársaival főképp látásvisszaállítással
kapcsolatos kutatásokat végeznek
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(Semmelweis Egyetem)

Kínában már 2012-ben felfedezték a SARSCOV-2 legközelebbi ismert rokonát
2020.07.08.

qubit.hu

DIPPOLD ÁDÁM

A londoni Times információi szerint a koronavírus, vagy legalábbis a mostani SARS-CoV-2 vírushoz nagyon hasonló kórokozó már 2012-ben megjelenhetett Kínában. A fertőzöttek ebben az esetben valószínűleg denevérektől kaphatták el a betegséget, de hogy milyen kórról volt szó, azt a kunmingi kórházban
regisztrált hat beteg közül egyiknél sem tudták megállapítani.
Egy közös pont volt bennük: mind kapcsolatba kerültek azzal a
hat férfival, akik nem sokkal korábban egy elhagyott rézbányában takarították a guanót. A betegség felkeltette a virológusok
érdeklődését, 2012 őszén mintákat is vettek a denevérürülékből, ezeket pedig Vuhanba küldték laboratóriumi vizsgálatra.
Si Cseng-li virológus és denevérszakértő a mintákban egy újfajta
koronavírusra bukkant, erről a felfedezéséről egy 2016-ban
megjelent tanulmányban számolt be – ebben azonban nem
említették, hogy a RaTG13 névre keresztelt kórokozó hat ember megbetegedését és négy halálát okozta. A hivatalos indoklás szerint a bányászok egy gombafertőzés miatt kaptak
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tüdőgyulladást, a felgyógyult betegek vérében azonban egy addig ismeretlen koronavírus elleni antitesteket találtak.
Lehetséges előállítani
Az akkor azonosított vírus 96,2 százalékban azonos a SARS-CoV2-vel, amint azt Si és kollégái is megállapították egy februárban
megjelent tanulmányukban, ez viszont még nem jelenti azt,
hogy ugyanarról a vírusról lenne szó. A vírust még csak hétnyolc éve azonosították, ahhoz pedig, hogy ekkora genetikai
változáson menjen keresztül, Martin Hibberd, a London School
of Hygiene & Tropical Medicine virológusprofesszora szerint legalább húsz év szükséges, mások szerint ez pedig akár 50
évig is eltarthat. Richard Ebright, a Rutgers Egyetem mikrobiológusa szerint ez a becslés túlzó lehet: a vírus első dokumentált
megjelenése óta már így is sokat változott, ha pedig egy vírus
új fajra ugrik át, az evolúciója is gyorsabb ütemben zajlik, mint
egyébként.
Ebright egy másik aggasztó lehetőséget is felvet: szerinte Si és
a Vuhani Virológiai Intézet korábbi kutatásai alapján lehetséges
mesterségesen előállítani egy SARS-CoV-2-höz hasonló vírust.
Az intézetet korábban több kritika érte, amiért mesterségesen
módosítják az eddig fellelt vírustörzseket, a vuhani kutatók szerint erre azért van szükség, hogy nagyobb sikerrel védekezhessenek az esetleges SARS-hoz hasonló fertőzések ellen.
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Ebright szerint az a technika, amit Si és társai egy 2017-es kutatásukban ismertettek, elvileg alkamas lehet arra, hogy a
RaTG13-ból létrehozzák a SARS-CoV-2-t.
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majd külön állami engedélyhez kötötte a vírus eredetének vizsgálatát.

De ezt nem csinálták
A virológus persze csak elméleti lehetőségről beszélt: nemzetközi kutatások szerint a COVID-19 nem biológiai fegyver, ha pedig mégis laboratóriumban hozták létre (ami nagyon valószínűtlen), valamilyen baleset folytán szabadulhatott rá a világra.
Ez jutott először eszébe a 2012-ben felfedezett vírus keresztanyjának, Sinek is: amikor meghallotta, hogy épp Vuhanban
tört ki a fertőzés, nem pedig Kína déli részén, ahogy a SARS-hoz
hasonló eddigi koronavírusok, ő maga is attól tartott, hogy a
SARS-CoV-2 a laborból jutott ki az emberek közé. Si szerint a
későbbi vizsgálatok kizárták ezt a lehetőséget – a vírus pontos
eredetéről szóló vitáknak ezzel azonban még nem lett vége.
Nagyban nehezíti a helyzetet Kína zártsága: az Egyesült Államok
épp azért kritizálta a vuhani laboratórium felállítását, mert átláthatatlannak találta a veszélyes vírusokkal kísérletező intézet
működését, és a hivatalos állami kommunikáció sem tesz sokat
azért, hogy eloszlassák a homályt. Miután Donald Trump diplomáciai botrányt kavart azzal, hogy kínai vírusnak nevezte a
SARS-CoV-2-t, Kína felháborodva visszautasította a vádakat,

A vuhani virológiai intézetFotó: HECTOR RETAMAL/AFP
A fertőzés első gócpontja körüli viták azóta is zajlanak: a
CIA szerint Kína szándékosan tartotta titokban a járvány kitörését, hogy még a felvásárlási pánik előtt jutányos áron juthasson
védőfelszerelésekhez, Kína hivatalos forgatókönyve szerint viszont épp amerikai katonák hurcolták be az országba a vírust.
Az áldozatok száma körül is bizonytalanság uralkodik: vuhani
források tízszer-hússzor annyira becslik a halottak számát, mint
amennyiről az állam beszámolt.
Bizonytalan eredet
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A járvány kitörését a Harvard egy műholdképeket elemző kutatása tavaly augusztusra tette, de erre nem volt elég meggyőző
bizonyíték, a Radio Free China pedig a vuhani krematóriumok
lefoglaltsága alapján próbált rájönni, hogy hány halálos áldozat
lehetett. Ma Csaovej, a Kínai Országos Egészségügyi Szolgálat
igazgatója már január 14-én figyelmeztette a kormányt egy, a
2003-as SARS-vírushoz foghatóan veszélyes új betegség megjelenésére, de maga a kór már korábban megjelent, az első, hivatalosan is elismert beteget december elsején regisztrálták egy
vuhani kórházban.
A fertőzés jóval korábban is kitörhetett: Jü Csuan-hua, a Vuhani
Egyetem epidemiológusa szerint már szeptember végén fogadtak olyan betegeket, akik akár az új koronavírust is elkaphatták,
de ennek bizonyítására utólag nincs mód (az időpont egybeesik
a kínai narratívával, ekkoriban tartották ugyanis azt a sportversenyt, amelyben a vádak szerint az amerikaiak hurcolták be a
vírust Kínába).
A SARS-CoV-2-t hivatalosan január hetedikén nevezték meg az
„új típusú tüdőgyulladásos megbetegedés” kiváltó okának, a
fertőzés az első forgatókönyvek szerint a helyi piacon tört ki,
közvetítőként pedig a hagyományos kínai gyógyászatban közkedvelt tobzoskára gyanakodtak. Ez az elmélet sem bizonyított:
a Hszinhua állami hírügynökség korai közlései szerint ugyan a
piac lehetett a fertőzés első gócpontja, de az első 41 beteg
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közül csak huszonheten jártak ott, az első regisztrált koronavírusos páciens pedig nem is járt a piacon. A jelenlegi kínai álláspont szerint a piacnak ugyan lehetett szerepe a járvány terjedésében, de nem innen eredt, a lefoglalt áruk között pedig nem
találtak fertőzött állatot – a szennyvízben viszont kimutatták a
vírus maradványait. Ez még nem feltétlenül perdöntő bizonyíték, a piacot ugyanis nem sokkal a járvány kitörése után lezárták és alaposan fertőtlenítették.
Mehet a WHO
Egy kanadai, a bioRxiv preprint szerveren megjelent májusi kutatás szerint a vírus jóval korábban alkalmazkodhatott az emberhez, mint korábban hitték, bár az biztosnak tűnik, hogy a
SARS-CoV-2 valóban állati eredetű, ahogyan az is, hogy denevérektől származik. Az, hogy a vírus egy laborból szabadult el, Si
és egy kollégája, Peter Daszak szerint is merőben valószínűtlen,
Daszak szerint ráadásul mintegy 16 ezer denevér mintáját vizsgálták, ezek között pedig mindössze egy példánynál mutatták ki
az eredetileg RaBtCov/4991 névre keresztelt vírust. A kutató szerint az is további lendületet adott a laboratóriummal
kapcsolatos konteóknak, hogy Si hat évvel az azonosítása után
átkeresztelte a vírust – ennek a lépésnek az oka szerinte az intézet által használt kódok változásában keresendő.
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Annak ellenére, hogy a legtöbb virológus kizárja, hogy a vírus
egy laboratóriumból szabadult el, a kutatók arra is felhívják a
figyelmet, hogy a hasonló forgatókönyvek nem csak horrorfilmekben fordulnak elő: hasonló baleset történt 1977-ben egy
kínai (vagy orosz) kutatóközpontban, ekkor a H1N1 vírus került
ki az intézetből. Daszak szerint ezúttal nem ez történt: a virológus úgy gondolja, hogy a vírus valószínűleg valahonnan Kína
déli részéről származik, de erre csak további vizsgálatok után
derülhet fény. A WHO küldöttsége két hónapnyi egyeztetés
után a napokban látogat majd Kínába, hogy feltárja a vírus pontos eredetét. Martin Hibberd infektológus szerint elképzelhető,
hogy a vírus egy tobzoska közvetítésével tette meg a korábbi
koronavírusok lelőhelyétől (vagy legalábbis az ország déli részétől) a távot a vuhani piacig, de az sem lehetetlen, hogy az infektológiai intézet valamelyik munkatársa hurcolta be a városba a betegséget az egyik vizsgált denevérbarlangból, a direkt
emberi beavatkozást azonban rendkívül valószínűtlennek tartja.

Soha ilyen keveset nem szexeltek az amerikai fiatalok
NYG

index.hu

2020.06.13.

Alig húsz év alatt ijesztően megnőtt a szexuálisan inaktívak aránya az amerikai fiatalok körében - írta a CNN a San Diegó-i
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Állami Egyetem kutatóinak pénteken publikált egészségügyi tanulmányra hivatkozva.
2000-BEN A 18-24 ÉV KÖZÖTTIEK KÖZÖTT 18,9 SZÁZALÉK
VOLT AZOK ARÁNYA, AKIK NEM ÉLTEK SZEXUÁLIS ÉLETET,
2018-RA ARÁNYUK 30,9 SZÁZALÉKRA NŐTT.
Tovább tart felnőni
A tanulmány szerint jelenség sok összetevőből álló kulturálistársadalmi-gazdasági folyamattal magyarázható. Nem csak a
szexuális élet tolódik későbbre, de a társas kapcsolatok kialakítása, a randizás, az összeköltözés, és a gyerekvállalás is egyre
idősebb korra tevődik át - magyarázta az egyetem egyik professzora, Jean M. Twenge.
A magyarázata ennek is egyszerű: később válnak öneltartóvá,
gazdaságilag szüleiktől függetlenné az újabb generációk.
Ez abból is látszik, hogy a legkevésbé azok élnek szexuális életet
a fiatalabb korcsoportban, akik munkanélküliek vagy alacsonyabb jövedelműek.
Passziánsz szex helyett
Nem magyarázzák meg viszont a fentiek azt a tényt, hogy az
idősebb korcsoportok is egyre kevésbé élnek szexuális életet a
korábbi, azonos korú korcsoportokhoz képest. Ez leginkább a
digitális élet terjedésének tudható be. Twenge szerint
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egyszerűen arról van szó, hogy ma már könnyen lehet más elfoglaltságot találni késő éjszaka, ha valaki még nem aludna: ott
vannak az internetes, vagy bármilyen számítógépe játék, és a
közösség oldalak.
Persze, ebből az is következhetne, hogy a partnerkeresés is
könnyebbé válik, a tanulmány szerint azonban a személyek közötti élő kapcsolatok pótlékaként is szolgál a digitális kapcsolattartás.
Hosszú távon azonban nem kifizetődő az ilyenfajta elszigeteltség, amelynek növekedése nem csak az Egyesült Államokban
mérhető. A tanulmány készítői arra figyelmeztetnek, hogy a
frusztráció és a stressz mértéke látványosan megnő a rendszeres, kiegyensúlyozott szexuális élet nélkül.

Ijesztő ütemben csökken a születésszám a
világban
VILÁGI MÁTÉ

index.hu

2020.07.15.

Csökken a termékenységi ráta a világban, az évszázad végére
23 ország népessége megfeleződhet – írja a BBC. A Washingtoni Egyetem kutatása szerint 2017-ben egy nő átlagosan 2,4
gyereket szült – ez a szám 1950-ben 4,7 volt. Előrejelzéseik szerint 2100-ra az átlag 1,7-re zuhanhat.

A 2,1 A VÍZVÁLASZTÓ, EZ ALATT KEZD EL FOGYNI A NÉPESSÉG.
Azért nem pontosan kettő (ami elvileg azt jelentené, hogy két
szülőt két gyerek követ, tehát a népesség stagnál), mert számolni kell a gyermekhalandósággal és azzal, hogy minimálisan
magasabb az esélye annak, hogy fiúgyermek születik. Azokban
az országokban, ahol a gyermekhalandóság magasabb, ott
több, mint 2,1-es rátára van szükség.
Ez alapján a Föld népessége 2064-ben tetőzik majd 9,7 milliárd
fővel, majd 2100-ra 8,8 milliárdra csökken. A kutatók szerint át
kell majd szerveznünk a társadalmat, hogy alkalmazkodni tudjunk a kialakult viszonyokhoz.
A csökkenő termékenységi ráta mögött a nők lehetőségeinek
kiszélesedése, a változó gazdasági viszonyok és a
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fogamzásgátlás elterjedése áll. Egyre több nő tud egyetemre
menni és karriert vállalni, így kevesebben döntenek a minél nagyobb család mellett. Ebből a szempontból a születési számok
csökkenése egy pozitív változás negatív mellékhatása.
A számítások szerint Japán népessége 2017-ben tetőzött 128
millión, de az évszázad végére a japánok száma lecsökken kevesebb mint 53 millióra. Olaszország népessége 61 millióról 28
millióra csökken majd, és 21 másik ország (köztük Spanyolország, Portugália és Dél-Korea) lakossága hasonlóan megfeleződik majd az évszázad végére.
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A migráció és a külföldi munkaerő bevonzása egy működő megoldás, de csak addig, míg a többi ország lakossága nem kezd el
ugyanúgy csökkenni. A tanulmányon dolgozó Dr. Christopher
Murray szerint míg ma döntés kérdése, hogy kit engedünk be
az országba, addig az évszázad végén valószínűleg kemény verseny folyik majd a külföldi munkavállalókért.

AZ ELŐREJELZÉSEK SZERINT KÍNA NÉPESSÉGE NÉGY ÉV MÚLVA
TETŐZIK MAJD 1,4 MILLIÁRD FŐN, MAJD 2100-RA 732 MILLIÓRA ESIK MAJD VISSZA, ÉS A 195 ORSZÁGBÓL 183-BAN A 2,1ES SZINT ALÁ ESNEK MAJD.
Ha a kutatóknak igaza van, akkor az ötévesek száma a 2017-es
681 millióról 2100-ra 401 millióra csökken majd, míg a nyolcvanévesek száma a 2017-es 141 millióról 866 millióra ugrik
majd. Ez az elöregedett társadalom komoly társadalmi változásokat igényel majd. Nem tudni, hogy ki fog adózni, ki fog fizetni
az idősek orvosi ellátásáért, ki fogja gondozni az időseket, vagy
hogy bárki visszavonulhat-e, vagy mindenki a haláláig dolgozik
majd.

Egy apa és gyermeke a párizsi Robert-Debre kórház újszülött
osztályán.
Fotó: Bsip / Getty Images Hungary
Egy másik megoldás lehet a kiterjesztett szülési szabadság
(anyáknak és apáknak egyaránt), adókedvezmények, ingyenes
gyerekmegőrzés és extra munkavállalói jogok, de ezekről még
nem tudni, hogy segíthetnek-e a kellő mértékben. Svédország
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1,7-ről fel tudta tornászni a termékenységi rátáját 1,9-re, de
Szingapúrban ez a szám még mindig 1,3.

A dolgozó korú népesség elosztásán múlik majd, hogy az emberiség virágzik vagy eltűnik majd – mondta.

A kutatók szerint fontos, hogy ezek ne vessék majd vissza a nők
jogaiért küzdők eddigi sikereit. Stein Emil Vollset professzor
szerint

(Borítókép: Újszölöttet vizsgálnak a Dél-afrikai Köztársaság
Pelonomi Kórházában. Fotó: Conrad Bornman/Gallo
Images/Getty Images)

SOK DÖNTÉST FELÜLÍR MAJD A NÉPESSÉGCSÖKKENÉS ELLENI
HARC, DE ENNEK NEM LEHET AZ AZ EREDMÉNYE, HOGY A
KORMÁNYOK CSORBÍTSÁK A NŐK REPRODUKTÍV- VAGY SZABADSÁGJOGAIT.

Csinált Amerika

Az előrejelzések alapján Afrika népessége megtöbbszöröződhet
2100-ig, lehet, hogy már több mint 3 milliárdan lesznek. Nigéria
lehet majd a világ második legnépesebb országa 791 millió lakossal. Ez azzal jár majd, hogy a világ országaiban egyre több
afrikai származású ember él majd (hiszen ők tuják majd pótolni
az elöregedő társadalmak munkaerejét), így idővel még fontosabb lesz, hogy az emberiség leszámoljon a rasszizmussal.
Ha ezeknek az előrejelzéseknek csak a fele igaz, a migráció szükséges lesz a nemzetek számára, nem csupán egy lehetőség
– mondta Ibrahim Abubakar, a University College London kutatója. Szerinte ahhoz, hogy mindezt sikeresen átvészeljük át kell
gondolnunk a világpolitikát.

Bogár László

magyarhirlap.hu 2020. JÚLIUS 16.

Hamis feltételezésekből hamis következtetések adódhatnak,
ami a káosz lejtőjén taszítja egyre sötétebb mélységek felé a
jobb sorsra érdemes amerikai társadalmat
Amerika születésnapját ünnepelte nemrég, de a derűlátás és
reménykedés valahogy most nem nagyon tudott része lenni ennek az ünneplésnek. Az ok egyszerű, az Egyesült Államok történetének egyik legnehezebb időszakát éli át, egyre mélyebbre
süllyed egy olyan polgárháború örvényeibe, amelynek sem
okát, sem eredetét nem látja igazán.
Pontosabban az amerikaiak nagy része valószínűleg indulatokkal telve úgy érzi, hogy nagyon is tudja mindezt, csakhogy ezek
a kaotikusan kavargó, többnyire zavaros hamis tudások egymást tökéletesen kioltó elbeszélési módokra épülnek. Drámai
módon az kerül napvilágra, hogy a magukra oly büszke amerikaiak társadalma egy globális hatalmi érdekek mentén
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mesterségesen összerakott pszeudonemzet, olyan képződmény, amely csak az őt létrehozó világbirodalom által számára
felkínált hamis tárgyakkal tud azonosulni. Márpedig éppen az
mutatkozik meg, hogy ez a birodalom, magát mentendő, sorsára hagyja a mindig is szimpla erőforrásmezőként kezelt, identitását mindeddig végzetesen hamis alapra építő nemzeti társadalmat. Az amerikai őslakosok és az annak idején Afrikából
Amerikába hurcolt rabszolgák utódai egy éppen a birodalom által szított „csinált forradalom” keretében önmagukat kezdik
felszámolni. Ahelyett, hogy az egész amerikai társadalom
együtt látna neki annak a módfelett nehéz történelmi létmunkának, amelynek első lépése a saját genezisét máig is megalapozó hamis mitológiával való szembenézés lenne.
Pedig e létmunka java csak ezután következne, mert, ha nem
akar rövidesen látványosan összeomló birodalom romjai alá
szorulni, akkor meg kell kezdenie a valóságos nemzetté válás
ma még szinte értelmezhetetlenül nehéz feladatának véghezvitelét. Ennek egyik első lépése a genezis újraértelmezése volna,
ami még teljesen utópisztikusnak látszik, pedig könnyű belátni,
hogy hamis kiinduló feltételezésekből csak hamis következtetések adódhatnak, ez pedig a felbomlás, az anarchia és káosz lejtőjén taszítja már ma is egyre sötétebb mélységek felé a jobb
sorsra érdemes amerikai társadalmat.
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Az, hogy az amerikai társadalom gyökértelen, evidencia, hisz a
teljesen kiszámíthatatlan és önkényes globális hatalmi törekvéseknek engedelmeskedő bevándorlási hullámok olyan zavaros
elegyet hoztak létre, amely identitását, részben saját, valaha létezett kulturális gyökereinek teátrálisan hamis túlhangsúlyozásával, részben a birodalom világban elfoglalt domináns pozíciójával, mint az amerikai nép „saját” teljesítményével való azonosulásként éli át. Ennek döntő eleme a genezis hamis mítosza,
amihez most kellően drámai hátteret ad ennek a brutális „csinált forradalomnak” a hisztérikus identitás kinyilvánítása arról,
hogy a fekete életek számítanak (Black Lives Matter).
De vajon mivel is kellene szembesülni, ha a 244 évvel ezelőtt
deklarált függetlenség és az ezt követő háború valóságos okait,
mozgatórúgóit és szereplőinek valóságos identitását és motivációit szeretnénk szemügyre venni? A tankönyvekben szereplő
uralkodó elbeszélési mód a brit elnyomásról, ahogy a történet
főszereplői hamis pátosszal fogalmaztak, a brit zsarnokságról
szól, és arról a mély erkölcsi felháborodásról, amit a szegény
kifosztott amerikaiak átéltek, és ami végül arra indította őket,
hogy kivívják a számukra mindennél fontosabb szabadságot.
Szép és megható ez a történet, mint ahogy szép és megható a
tömérdek hollywoodi feldolgozása is mindennek, kár, hogy
semmi nem igaz belőle.
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A részletes statisztikai adatokkal alátámasztható igazság
ugyanis az, hogy az amerikai telepesek anyagi életviszonyai
egyrészt sokkal jobbak voltak, mint Angliában élő volt honfitársaiké, ráadásul ennek a jólétnek fontos eleme volt az, hogy az
adóztatásuk szintje legfeljebb harmada volt az otthon élő britekének. A Brit Birodalom uralmi struktúrái csupán azért emelték
szerény mértékben az adóterheket akkoriban, mert a globális
geopolitikai elmozdulások nyomán jelentősen nőttek a birodalmi védelmi költségek, és e birodalmi katonai védettség legfőbb haszonélvezői (az ehhez való minden hozzájárulás nélkül)
pontosan az amerikai telepesek voltak.
De, tehetnénk fel a jogos kérdést, ha semmiféle „zsarnokságról
és elnyomásról” szó sem volt, akkor mégis mi vezetett a gyarmatok lázadásához? A válasz lényege: nyers anyagi haszonszerzés, és a szentimentálisan könnyeztető állítólagos szabadságvágynak ehhez semmi köze. A Brit Birodalom számára Amerika
akkor már másfél évszázada egy igen jól jövedelmező „háromszögügyletre” épült. Ennek lényege az volt, hogy a britek iparcikkeket és fegyvert adtak el óriási haszonnal afrikai királyságoknak, amelyek ezért cserébe olcsó rabszolga-„áruval” látták
el őket, ez volt a háromszög első oldala. A rabszolgákat az amerikai piacokon adták el szintén óriási haszonnal (második oldal),
s végül cukornáddal, gyapottal, dohánnyal megrakottan
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visszatértek Európába lefölözve e háromszög-kereskedelem
harmadik oldalának hasznát is.
Az oly „szabadságszerető” amerikai telepesek mindössze azt ismerték fel, hogy némi kockázattal az addig is privilegizált helyzetüket még kedvezőbbé tehetnék, ha önálló szereplőként saját kezükbe vennék ezt a mesés gazdagságot nyújtó „háromszögügyletet”. A kockázat annyi volt, hogy ha a franciákkal és spanyolokkal nem tudnak stratégiai szövetséget kötni, akkor önálló
katonai védelem híján könnyen az addigi brit függésnél sokkal
rosszabb helyzetbe is kerülhetnek.
Az önazonosságát kétségbeesetten kereső amerikai népnek talán e hazug mítoszokra épülő geneziselmélet leleplezésével kellene nekilátnia önépítő munkájának.
(A szerző közgazdász)

Rövid hírek, érdekességek
Még a whiskyt is feljavítja a magyar cég fejlesztése
ORIGO 2020.07.08.
Egy magyar cég innovatív technológiájának köszönhetően képes vegyszermentesíteni az élelmiszereket, javítani a whisky
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minőségét, valamint a gyógyszeripar számtalan területén kínál költséghatékony és egyedülálló tisztítási eljárást.
A RotaChrom Technológiai Zrt. által fejlesztett berendezés – az
ún. iCPC (Industrial-scale Centrifugal Partition Chromatography
– ipari centrifugális megoszlási kromatográf), egy olyan szerkezet, amely ipari méretben képes hatóanyagokat elválasztani
egymástól a folyadék-folyadékkromatográfia segítségével.
Legyen szó gyógyszerekről, természetes eredetű étrendkiegészítőkről, parfümről, vagy akár gluténmentes termékekről, a
minőségi termék előállítása hatékony és robusztus tisztítási lépést követel, amelyre a magyar találmány maximálisan képes.
Ezzel az alternatív módszerrel akár különböző ételek és italok
minőségén is lehet változtatni, valamint a gyógyszergyártást is
költséghatékonyabbá lehet tenni.
A kromatográfia egy több, mint 100 évre visszatekintő elválasztástechnológia, melyet a vegyipar szinte minden területén alkalmaznak. A régebb óta piacon lévő, hasonló kromatográfiás
elv alapján működő gépek csak laboratóriumi környezetben, főleg kutatási feladatokra megfelelőek, de arra nem alkalmasak,
hogy az ipari méretű termelést kiszolgálják. Erre hozott megoldást a RotaChrom, amelynek ereje szó szerint a nagyságában
rejlik.

A RotaChrom berendezése
ZOLTAN

FORRÁS:

FOTOBESE/BESE

"Míg a tudomány a laboratóriumokon belül milligrammokban
gondolkodik, mi ezt a mennyiséget tonnákban tesszük elérhetővé a piac – és így közvetve az emberek – számára." - nyilatkozta Boros József, műszaki vezérigazgató-helyettes.
A titok a megfelelően választott folyadékban és az oldószerben
van, melyek az elválasztás után hatékonyan újrahasznosíthatók. A magyar találmány és a mögötte álló magasan képzett vegyészmérnök csapat gyakorlatilag bármilyen folyadékból képes, akár ipari méretekben kinyerni hasznos anyagokat, a felhasználási lehetőségek száma közelít a végtelenhez.
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A 3D nyomtatott steak a jövő élelmiszere?
TÁFELSPICC

2020.07.10.

Egyesek állítják, a hústermelés negatív hatással van a környezetre, ezért az lenne a legjobb, ha abbahagynánk az állati hús
fogyasztását. Ez az oka annak, hogy az alternatív húspiac virágzásnak indult. Számos új technológiával sikerült előállítani
növényi alapú húst, amely ízében és textúrájában is a valódi
húst idézi. Egy izraeli székhelyű vállalat, a Redefine Meat, szintén forradalmasította a húsfogyasztás piacát.
A Redefine Meat bemutatta vadonatúj termékét, a 3D-s nyomtatott húst. Az izraeli székhelyű, induló vállalkozás úgy döntött,
csinál valamit, amit eddig még senki nem tett meg. Így a jövő
évre tervezi az Alt-Steak bevezetését.
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Az Alt-Steaket úgy tervezték meg, hogy tökéletesen utánozza a
marhahús izomszerkezetét. A vállalat szorosan együttműködött szakácsokkal, hentesekkel és élelmiszer-technológusokkal,
aminek következtében sikerült digitálisan leképezniük több
mint 70 érzékszervi tényezőt,
hogy megalkothassák a lédús, ízletes steaket.
A steak szója- és borsófehérjéből, kókuszdiózsírból, napraforgóolajból, természetes színezékekből és ízesítőkből készül. Az
Alt-Steaket először Izrael csúcskategóriájú éttermeiben tesztelik, majd elindulnak a szélesebb körű terjesztés felé.

Megvan az eddigi legnagyobb koronavíruskutatás eredménye: ki halhat bele nagyobb
eséllyel?
hvg.hu 2020. július. 13 TECH
Nem csak az idősebbekre jelenthet halálos veszélyt a koronavírus – derül ki abból a kutatásból, amelyet több mint 17 millió
brit állampolgár adatai alapján végeztek orvosok.

A vegán, nyomtatott steak textúrájában, megjelenésében és
ízében is a valódit idézi.

Egy minden korábbinál nagyobb mintájú vizsgálat során arra
keresték a válaszokat brit kutatók, hogy melyek azok a tényezők, amelyek növelik annak valószínűségét, hogy a koronavírussal fertőzött személy belehal a betegségbe.
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A tudósok azt találták, hogy a 80 évnél idősebb fertőzöttek sokkal nagyobb veszélyben vannak, mint a 40 éves betegek. Az
adatokból az is kiderült, hogy a férfiak nagyobb valószínűséggel
halnak meg a koronavírustól, mint a nők: a szigetország összes
halálesetét nézve 60 százalék volt a kórban elhunyt férfiak aránya.

A Nature tudományos folyóiratban megjelent tanulmányból
szemez az MIT Technology Review, amely szerint e tényezők
közé nem csak az életkort sorolhatjuk: számít az is, hogy a fertőzött férfi vagy női páciens-e, hogy milyen a bőrszíne, vagyoni
helyzete (hogy hozzájut-e a nélkülözhetetlen kezelésekhez), és
persze az is, van-e valamilyen alapbetegsége. Ez utóbbiak közé
tartozik a cukorbetegség, az átlagosnál súlyosabb asztma, de
még a komolyabb elhízás is.
A vizsgálatot több mint 17 millió brit felnőtt adatait felhasználva végezték. Közülük 10 926 páciensről bizonyosodott be,
hogy koronavírus vagy szövődményei miatt hunyt el. A tudósok
az ország egészségügyi nyilvántartásából kapott információk
alapján dolgoztak, melyhez saját platformjukat, az OpenSAFELY
nevű rendszert is felhasználták. (A szoftver a betegek neveit
nem látta.)

A tanulmány megerősítette azt is, hogy a fekete és dél-ázsiaiak,
valamint a többi etnikai kisebbségi csoportba tartozó személyek nagyobb valószínűséggel haltak meg a koronavírus miatt,
mint a fehér páciensek.

Rekordmagas a globális metánkibocsátás
BIROM index.hu

2020.07.15.

Minden idők legmagasabb szintjét érte el a globális metánkibocsátás a Stanford Egyetem tanulmánya szerint, amelyről az MTI
számolt be. Az Earth System Science Data és az Environmental
Research Letters című tudományos folyóiratokban közzétett tanulmány szerint a metánkibocsátás rekordszintjét
ELSŐSORBAN A SZÉNBÁNYÁSZATBÓL, A KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZKITERMELÉSBŐL, A SZARVASMARHA- ÉS JUHTENYÉSZTÉSBŐL, A SZEMÉTLERAKÓKBÓL EREDŐ NÖVEKEDÉS IDÉZTE ELŐ.
2000 és 2017 között olyan pályára került ennek az üvegházhatású gáznak a kibocsátása, amely a klímamodellek szerint a
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század vége előtt 3-4 Celsius-fokos felmelegedéshez fog vezetni, írták a kutatók. 2017-ben – ez az utolsó esztendő, amelyből adat van a teljes globális metánkibocsátásról – a Föld légköre mintegy 600 millió tonnát nyelt el ebből a színtelen, szagtalan gázból, amelynek az üvegházhatása a szén-dioxidnál 28szor erősebb százéves időtartamot tekintve.
A metánkibocsátás több mint fele emberi tevékenységből származik, a problémakörről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.
Az éves metánkibocsátás 9 százalékkal – évi 50 millió tonnával
– nőtt a 2000-es évek eleje óta, amikor a metánkoncentráció a
légkörben viszonylag stabil volt, mutatták ki a kutatók.
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A marhák és más kérődzők kibocsátása csaknem olyan nagy,
mint a fosszilis üzemanyagiparé
– mondta Rob Jackson, a Stanford Föld-, Energia- és Környezettudományi Iskolájának professzora.
A koronavírus-járvány idején a szén-dioxid-kibocsátás visszaesett az ipar és a közlekedés leállása miatt, ennek ellenére
Nincs esély arra, hogy a metánkibocsátás ugyanolyan mértékben csökkenjen, mint a szén-dioxid-kibocsátás a koronavírus
miatt. Házainkat, épületeinket fűtjük, a mezőgazdaság pedig
egyre növekszik
– tette hozzá a professzor.

Egy tudós kiszámolta, hogy mennyi hot dog a
túl sok hot dog
VILÁGI MÁTÉ

Globálisan a fosszilis üzemanyagok és a tehenek a forrásai a
metánkibocsátás növekedésének.

index.hu

2020.07.15.

A hot dog evés bajnokai tíz perc alatt akár 84 hot dogot is megehetnek (és lent tarthatnak) – írja a ScienceAlert. A kutatást
James Smoliga pszichológus, pszichoterapeuta készítette, és
a Nathan's Famous Coney Island hot dog evő verseny bajnoki
eredményeit vetette össze az emberi gyomor rugalmasságával.
SMOLIGA SZERINT A VERSENYEK RÉSZTVEVŐI SOKKAL TÖBBET FEJLŐDTEK, MINT MÁS SPORTOK KÉPVISELŐI.

38. oldal

Tudományról egyszerűen

XII. évfolyam 7-8. szám

Joey Chestnut a jelenlegi rekordtartó, az idei versenyen 75 virslis kiflit evett meg tíz perc alatt. Smoliga összevetette az elmúlt
negyven év versenyeredményeit a gyomor rugalmasságáról
való ismereteinkkel és modellekkel, és nemcsak azt számolta ki,
hogy mennyi a legtöbb hot dog, amit egy ember tíz perc alatt le
tud küzdeni, hanem azt is, hogy egy mai élsportoló akár ötször
annyit tud lenyomni, mint a '80-as évek félprofi, edzetlen bajnokai, és akár nyolcszor többet, mint egy átlagos ember (akiknek nagyjából 1 hot dog/perc az átlaguk).
A győzelemhez szükséges számok sok másik sporthoz hasonlóan emelkedtek az évek során, de a hot dog evés görbéje meredekebb, mint a legtöbb sporté.
Látványos a különbség a maratonokhoz képest, amikben a világcsúcstartó „csak” kétszer olyan gyorsan fut, mint az átlagos
maratonista, és még így sem képes ötször olyan gyorsan futni,
mint egy átlagember, aki egy sietős 5 km/h-val sétálja le a távot
– írta Smoliga a Royal Society Biology Letters folyóiratában
megjelent tanulmányában.

A Nathan's Famous hot dog evő verseny bajnokainak Aktív Fogyasztási Rátája, évekre lebontva. A körök a 10 perces versenyeket jelentik, a négyzetek a 12 perceseket.
Fotó: James M. Smoliga
A hátrány az, hogy míg a többi sportban a teljesítőképesség növelése jobb fizikummal és fogyással jár, addig a gyomorkapacitás növelése pont elhízással járhat. Chestnut 2005-ben 267
grammot tudott belapátolni percenként , 2018-ban viszont már
740 grammot. Ez lehet, hogy a gyomor extrém tágulása miatt
van, ami miatt csökkenhet a belekben található izmok összehúzódása. Ez a természetben akár hasznos is lehet néha (például
nehéz időszakokban egy ragadozó így többet tud elfogyasztani
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a zsákmányából), de a versenyevők egészségére – mivel ez folyamatos – komoly kockázatot jelenthet, bár ezeket a hatásokat
még kutatják.
Ha alkalmazkodás helyett krónikus roncsolás áll az extrém bélkapacitás mögött, akkor az megmagyarázhatja, hogy az evési
rekordok fejlődése miért haladja meg más sportokét
– írja a tanulmányban.
Bár a hot dogok nem minden évben pontosan ugyanolyanok, a
versenyadatok sem feltétlenül a legpontosabbak, és az időkorlát is változott az évek során, de a kutatás eredménye arra mutat, hogy mennyire alkalmazkodóképes a testünk.

A világ első környezetbarát toronyépületének
tetején egy szélerőmű lesz
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
Elérkezett a környezettudatos magas épületek kora, melynek
eredményeként négy holland társaság, a KCI The Engineers, a
Bosch Rexroth, a HILLEBRAND és a NorthernLight egyesítette
erejét, hogy létrehozzanak egy vonzó látványosságot utaskabinokkal, melyek napelemek által üzemeltetett liftek. A tervezők szerint ez lesz az első sokemeletes épület, amely a klíma
szempontjából semleges.

Az épület tetején egy szélgenerátor lesz, a napelemek pedig az
épület alsó részén kapnak helyet. A projekt létrehozásához a
konzorcium ötvözi a magas szintű mérnöki, acélszerkezeti és
elektromos mozgatástechnikai tapasztalatait.
Az épület külső részén mozgó utaskabinokat egy intelligens vezérlőrendszer fogja irányítani, amely csökkenti az energiaköltségeket és a karbantartási igényeket. Továbbá a kabinok villamos energiát termelnek, amikor leereszkednek.
A torony várhatóan 60-150 méter közötti magasságú lesz, és 416 kabin fog rajta működni. A tervezőket a London Eye ihlete,
de valami fenntarthatóbbat akartak létrehozni.
Minden kabin 12 személy szállítására képes. A kabinok a torony
tetejét 3-10 perc alatt érnék el, mivel a magasságát még nem
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határozták meg. A kabin ablakai a kibővített valóság technológia felhasználásával információkat fognak mutatni a város más
látnivalóiról.
A konzorcium támogatókat keres a projekthez, hogy valósággá
váljon. Becsléseik szerint a látványosság évente legalább félmillió, de akár hárommillió embert is vonzhat. (1)
(1) - https://northernlight.nl/the-spiral-tower-first-climate

Svájci kutatók egy olyan chipet fejlesztettek ki
elsőként a világon, amely fényt használ az ultragyors adatátvitelhez
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
Az üvegszálas hálózatokat forradalmasító chipet a zürichi Svájci Szövetségi Technológiai Intézet (ETH) kutatói készítették el. A monolitikus chip, amely fény segítségével továbbítja az adatokat jelminőség veszteség nélkül, nagyban növeli az optikai hálózatok adatátviteli sebességét.

A kutatók a világon elsőként voltak képesek elektronikus és
fényalapú elemeket összehozni ugyanazon a chipen, ami egy
rendkívüli műszaki áttörés, mivel jelenleg ezeket az elemeket
külön chipeken kell legyártani, majd utóbb vezetékekkel kell
összekapcsolni.
Az üvegszálas hálózatok iránti növekvő kereslet új megoldásokat igényel
Zürich az egyik olyan város, amely üvegszálas hálózatokat használ nagysebességű internet, TV és egyéb streaming szolgáltatások biztosítására. Ezen évtized végére azonban ezek az optikai
kommunikációs hálózatok elérhetik korlátaikat, és ahogyan Juerg Leuthold, az ETH fotonikai és kommunikációs professzora
elmondta: "A növekvő kereslet új megoldásokat igényel. A paradigmaváltás kulcsa abban rejlik, hogy az elektronikus és
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fotonikus elemeket egyetlen chipen egyesítjük." És valóban
ezt tették a kutatók. (1)
"Jelenleg az elektronikus jeleket külön chipek segítségével
fényjelekké alakítják át - így jelentős mennyiségű jelminőséget veszítünk. Ez az, ami korlátozza a nagyobb adatátviteli sebességet a fény esetében."
"Ezért egy modulátor kifejlesztésével kezdtük - egy komponenssel egy chipen, amely egy adott erősségű fényt generál,
és az elektromos jeleket fényhullámokká alakítja. A modulátor mérete nagyon kicsi annak érdekében, hogy elkerülhető
legyen a minőség és az intenzitás veszteség az átalakítás folyamata során."
Hogyan működik?
A kutatók képesek voltak olyan kis monolitikus áramkörök előállítására, amelyek fotonikus és elektronikus réteggel rendelkeznek, és annak érdekében, hogy az elektromos jeleket még
gyorsabb optikai jelekké alakítsák, a fotonikus réteg egy plazmaintenzitás-modulátort tartalmaz, amely fémszerkezeteken
alapszik, amelyek irányítják a fényt a magas adatsebesség elérése érdekében.
Adatok továbbítása rekordszintű, 100 gigabites másodpercenkénti sebességgel
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A négy alacsonyabb sebességű bemeneti jelet egyesítik és felerősítik, hogy nagysebességű elektromos jelet képezzenek. A
kutatók az adatcserét rekordnak számító, mintegy 100 gigabit/másodperc sebességgel tudták továbbítani az első új chip
használatával.
Leuthold kijelentette, hogy az előzetes tesztek azt mutatják,
hogy ezek a technológiák összekapcsolhatók a leggyorsabb
kompakt chipek létrehozásához. "Meggyőződésünk, hogy ez a
megoldás előkészítheti az utat a jövőbeni optikai kommunikációs hálózatok gyorsabb adatátviteléhez."
(1) https://www.nature.com/articles/s41928-020-0417
(2) https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/

Jeladós PET palackokat dobtak az áradó Tiszába
MTI

2020.07.02.

Táltos, Villám, Táncos és Pompás akár két éven keresztül is segíthet a hulladék útjának nyomon követésében.
GPS-jeladókkal felszerelt PET palackokat indítottak útjukra a
Felső-Tiszán, a Hulladékmentes Tisza projekt keretében fejlesztett eszközök akár két éven keresztül is szolgálhatják működésükkel azt a kutatást, amely a folyón szállított hulladék útját követi nyomon – közölték a szervezők. A Vásárosnaménynál az
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áradó Tiszába dobott négy palack a PET Kupa hulladékmonitoring programját segíti, amelyben a Felső-Tiszai Búvár és Mentő
Egyesület tagjai is részt vettek. Az elektronikusan jelölt palackokat internetes névadó kampányban Táltosnak, Villámnak,
Táncosnak és Pompásnak nevezték el.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a műanyag palackok az árral érkeznek és nagy részük hulladékként rakódik ki az ártéri erdőkben, azt azonban még nem tudják a szakemberek, hogy milyen gyorsan halad a szennyeződés és mekkora távolságot tesznek meg a pillepalackok. Az sem világos jelenleg, hogyha a palackok egyszer valahova lerakódtak, mekkora az esély arra,
hogy a következő áradás tovább viszi őket.
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Tavaly májusban elengedtek pár PET palackot, amelyekbe papírra írt üzeneteket tettek. Az egyiket 2019 decemberében
megtalálták Kiskörén, közvetlenül a duzzasztómű fölött. Ez volt
az első kézzelfogható bizonyíték arra, hogy a műanyag szenynyeződés egy éven belül akár folyamkilométerek százait is meg
tudja tenni. Az is fontos információ, hogy nem jutott tovább Kiskörénél, ez jelzi, hogy a duzzasztómű tényleg védi a folyó alsó
szakaszait a szennyezéstől. A két helyszín közötti távolság több
mint 280 folyamkilométer, amit ez a palack alig pár hónap alatt
megtett – idézik Molnár Attila Dávidot, a PET Kupa társalapítóját.
A pontosabb adatok érdekében a PET Kupa szakemberei úgy
döntöttek, hogy a modern technológiához folyamodnak, speciális jeladós palackokat rendeltek, amelyek veszik a GPS műholdak jelét és rádión keresztül tudatják hollétüket a külvilággal.
Az első jeladások szerint a Vásárosnamény és Záhony közötti
szakaszon három palack elakadás nélkül úszott az áradó Tisza
hullámain és 11-12 óra alatt tette meg a 60 folyamkilométeres
távot – áll az összegzésben.

Háromszor gyorsabban melegszik a Délisark, mint a világ többi része
MTI

2020.06.30.
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Globálisan ezen idő alatt 0,5-0,6 Celsius-fokkal emelkedett az
átlaghőmérséklet.
"Úgy tűnt, hogy a Déli-sark izolálódott attól, ami a világ többi
részén történt. Ám hirtelen gyors melegedésbe kezdett, ami az
egyik legerőteljesebb a bolygón" – mondta Kyle Clem klímakutató.

Fotó: Delta Images/Cultura Creative / AFP
30 év alatt itt 1,8 Celsius-fokot nőtt az átlaghőmérséklet, míg
globálisan 0,5-0,6 Celsius-fokos az emelkedés mértéke.
A világ többi részénél háromszor gyorsabban melegedett a Délisark a 2018-at megelőző 30 évben. 2018-ban jegyezték fel a legmelegebb évet a térségben – írták a Nature Climate Change
című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban az
új-zélandi Victoria Egyetem kutatói.
Az Antarktisz 20 meteorológiai állomásának adatait elemezve
kimutatták, hogy a Déli-sark hétszer gyorsabban melegszik,
mint a kontinens általában. A Déli-sarkon a hőmérsékletek általában mínusz 50 és mínusz 20 Celsius-fok közöttiek. 30 év
alatt, 2018-ig az átlaghőmérsékelt 1,8 Celsius-fokkal nőtt.

Clem és kollégái meg akarták tudni, hogy miért kezdődött gyors
melegedés a jeges kontinensen az 1970-80-as évek lehűlési periódusa után, és hogy ez egy természetes változékonyság vagy
az emberi ipari tevékenység okozta globális felmelegedés szélesebb trendjének része. A kutatók arra jutottak, hogy mindkettő.
A Déli-sark melegedése részben összefügg a Csendes-óceán
trópusi nyugati részének növekvő hőmérsékleteivel, amelyeket
az Antarktiszi-félszigetnél lévő Weddel-tenger jeges vizeiben a
ciklonok délre hajtanak. De ez a rendszer, amely egy több évtizedes természetes folyamat része csak a melegedési folyamat
egy részére ad magyarázatot. A többi oka az ember okozta klímaváltozás - vélik a kutatók.
"A végeredmény egy masszív felmelegedés"
– mondta Clem.
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Nehéz pontosan meghatározni, ebben melyik tényező mekkora
szerepet játszik. A déli-sarki hőmérséklet-feljegyzések mintegy
60 évesek, és a térség klímáját alig ismerik a kutatók, akik tudatában vannak annak, hogy a csendes-óceáni időjárási rendszerek hatással lehetnek az Antarktisz nyugati részére és az Antarktisz-félszigetre, ahol az emelkedő levegő- és vízhőmérséklet
a jég olvadását idézi elő.
"Nem is annyira izolált a bolygó egy olyan területe, amelyről
úgy tartottuk, hogy izolált" – mondta Alexandra Isern, az amerikai Nemzeti Tudományos Alapítvány antarktiszi kutatásainak
vezetője. "A hőmérséklet-változások igen szembeötlőek, de
azért még átkozottul hideg van" – tette hozzá Julienne Stroeve
professzor, az amerikai Hó- és Jégkutatóközpont kutatója. "Eddig a hőmérséklet-változások még nem voltak olyan jelentősek,
hogy tömeges jégveszteséget idézzenek elő az Antarktisz belsejében" – mondta.

Már öt éven belül átlépi a világ a kritikus 1,5
fokos felmelegedést
ORIGO 2020.07.09.
Egyre nő az esélye annak, hogy a globális átlaghőmérséklet
már a következő öt évben 1,5 Celsius-fokkal meghaladja az
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iparosodás előtti szintet - derült ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) által közzétett friss mutatókból.
A kutatók szerint jelenleg 20 százalék az esély arra, hogy a kritikus szint átlépése már a 2024 előtti évek valamelyikében bekövetkezik - írja a BBC hírportálja.
A szakemberek szerint a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokra
korlátozásával elkerülhetők a klímaváltozás legsúlyosabb hatásai.
A 2015-ös párizsi klímaegyezmény célja a globális átlaghőmérséklet emelkedésének jóval 2, de inkább 1,5 Celsius-fok alatt
tartása az iparosodás előtti szinthez képest.
Kutatók szerint a világ átlaghőmérséklete már most több mint
1 Celsius-fokkal növekedett az 1850-es évekhez képest és valószínűleg ezen a szinten is marad a következő öt évben.
Korábbi tanulmányok 10 százalékra tették az esélyét az 1,5 Celsius-fokot meghaladó melegedés rövid távú bekövetkezésének.
A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office kutatói - akik a
WMO megbízásából készítették el ezt az új jelentést - rámutattak, hogy ez az esély mostanra megkétszereződött és idővel tovább emelkedik.
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A jelentés készítésekor a kutatók számításba vették a természet
változékonyságát, valamint az emberi tevékenységekből eredő
szén-dioxid-kibocsátást, ugyanakkor nem vették figyelembe a
koronavírus-járvány miatti emissziócsökkenést.
Petteri Taalas, a világszervezet főtitkára szerint mivel a szén-dioxid nagyon hosszú ideig megmarad a légkörben, ezért az idei
kibocsátás-visszaesés miatt várhatóan nem fog csökkeni a globális hőmérséklet-emelkedésért felelős légköri szén-dioxidkoncentráció.
A szakemberek ugyanakkor aláhúzták, hogy ha be is következik
az 1,5 Celsius-fokot meghaladó melegedés, attól még nem
vesztik érvényüket a párizsi klímaegyezmény célkitűzései, hanem még nagyobb hangsúlyt fog kapni a kibocsátáscsökkentés.

A klímaváltozás egyre extrémebb szárazságokat is okoz
FORRÁS: SHUTTERSTOCK
A világ bizonyos részein jóval érezhetőbb lesz a melegedés,
mint máshol. A kutatók szerint az Északi-sarkvidék például a
globális átlagnál valószínűleg kétszer gyorsabban melegszik
idén.
A szakemberek előrejelzései szerint továbbá a következő öt évben több vihar lesz Európa nyugati része felett az emelkedő
tengervízszint miatt.

(MTI)

Rekordmagas volt az átlaghőmérséklet a szibériai sarkvidéken
MTI

2020.07.07.

A tudósok úgy vélik, az Arktisz kétszer gyorsabban melegszik
a globális átlagnál.
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vélik, az Arktisz kétszer gyorsabban melegszik a globális átlagnál. A C3S kutatói szerint
a térség átlagos hőmérséklet-növekedése 5 fok volt, ami több
mint három fokkal haladja meg az előző két rekordmeleg június értékét, az egyik 2018-ban, a másik 2019-ben volt. Verhojanszk városban június 20-án 38 fokot mértek, ami 18 fokkal melegebb az átlagos júniusi napi hőmérsékleti maximumnál.

Fotó: SAMUEL BLANC / AFP/Biosphoto
Rekordmagas volt az átlaghőmérséklet júniusban a szibériai
sarkvidéken az Európai Unió Földet és a klímaváltozást megfigyelő kutatóprogramjának adatai szerint.
A hőmérséklet egyes területeken elérte a 10 Celsius-fokot is,
a hőség pedig elősegítette a bozóttüzek lángra lobbanását a
térségben, ezzel példátlan mennyiségű, mintegy 59 millió
tonna szén-dioxid került a légkörbe
– írta a Copernicus Climate Change Service (C3S) adatai alapján a BBC hírportálja.
A forró nyári időjárás nem ritka az Északi-sarkvidéken, de az elmúlt hónapok abnormálisan melegek voltak. A tudósok úgy

Eközben mintegy 246 tűz pusztított több mint 1400 négyzetkilométeren július 6-áig az orosz erdészeti hatóság szerint. A két
jelenség összefügg: a magasabb hőmérséklet és a szárazabb felszín ideális körülményeket biztosít a tűzgyulladáshoz és a lángok fennmaradásához hosszú időn át – monda Mark Parrington, a C3S egyik vezető tudósa a Reuters brit hírügynökségnek.

Az etetés tömegesen betegíti meg a vízimadarakat
2020.06.29.

QUBIT.HU

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME) közleményében arra kéri a víz mellett sétálókat, strandolókat, kirándulókat és nyaralókat, hogy sehol és semmivel ne
etessék a vízimadarakat.
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A tapasztalatok alapján az alapvetően jó szándékú emberek
nincsenek tudatában annak, hogy a vízimadarak etetése felesleges, különösen nyáron, amikor korlátlanul találnak maguknak
táplálékot.
Ráadásul az etetés tömegesen sodorja veszélybe és betegíti
meg az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és
a természetvédelmi szervezetek.

Bütykös hattyúk és tőkés récék a Balatonban
COPYRIGHT, 2005

Fotó:

A vízimadarak életmódja és téli túlélési szabályai alapvetően
térnek
el
a
klasszikus,
téli
etetőket
látogató

énekesmadarakétól. Ezért etetésük az énekesmadarakéval
szemben nem hasznos, mert:
•

a hosszú ideje (hónapok, évek óta) tartó, egyoldalú kenyér és egyéb értéktelen táplálék megbetegíti a madarakat (angyalszárny-betegség);

•

szennyezi a környezetet, rontja a víz minőségét, növeli
a vizek szervesanyag-terhelését és az ebből eredő
eutrofizációt (elmocsarasodást);

•

a mesterségesen fenntartott táplálékbőség kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést (ezek a madarak fagynak aztán jégbe télen);

•

növeli a zsúfoltságot, a madarak közötti agressziót és
az ebből eredő sérülésveszélyt;

•

önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy
mennyiségű vízimadarat vonz;

•

rontja a madarak társadalmi megítélését, növeli az
ember-madár konfliktushelyzeteket;

•

a feleslegesen kiszórt rengeteg táplálék vonzza a patkányokat, segíti szaporodásukat, ami idén különösen
nagy problémát jelent a fővárosban.

Az MME közleménye szerint gyakorlati megvalósulását és hatását
tekintve
a
vízimadarak
etetése
öngerjesztő
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problémaspirálként jelentkezik. A nyáron etetett madarak
ugyanis ősszel nem vonulnak el, így az emberek, látva a „sok
szegény, éhes”, valójában elkényelmesedett vagy már beteg,
röpképtelen madarat, tovább etetik őket. A fagyok beköszöntével a madárlétszám a vonulásukat, kóborlásukat az etetőhelyeknél nyüzsgő madarak látványa miatt megszakítókkal folyamatosan nő, ami tovább erősíti az emberek etetési hajlamát,
aktivitását. Az etetőhelyek mesterségesen fenntartott táplálékbázisa közelében évről évre több madár költhet, így nő a nyári
kéregetők száma és immáron több madárral kezdődik újra a folyamat.
Az MME a lakosság tájékoztatása és a madarak segítése érdekében elkészített egy ingyenesen letölthető, kinyomtatható és
kihelyezhető plakátot is a vízimadarak etetéséről.

Monetáris kommunizmus, avagy pénzt a rászorulóknak!
KOVÁCS KRISZTIÁN, ÜZLETFEJLESZTÉSÉRT ÉS STRATÉGIAI TERVEZÉSÉRT FELELŐS IGAZGATÓ, CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
2020.06.06.
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Tényleg, micsoda dolog már az, hogy emberek sokaságának
nincsen pénze? Hiszen pénzen a boldogságon kívül minden
megvehető, pénz nélkül pedig egzisztenciális problémák sokaságával kell szembenéznünk, ha pedig tényleg igen kevés van
belőle, az egyenértékű a nyomorral, a kiszolgáltatottsággal, a
megaláztatással.
Arról nem is beszélve, hogy ha a pénzzel nem vagy alig rendelkezők pénz hiányában nem költenek pénzt, akkor a gazdaság
szereplőinek összes jövedelme, tehát a gazdaság mérete kisebb
lesz, azaz a pénzzel jobban vagy egyenesen jól állók is szegényebbek lesznek a lehetségesnél.
Arról meg aztán végképp nem beszélve, hogy az egészen elpénztelenedő pénz nélküliek egyszer csak megelégelik, hogy
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nincs pénzük, szerfelett elkeserednek, hogy nem tudnak méltó
módon élni, hogy nem tudják taníttatni a gyerekeiket, hogy
nem tudnak meggyógyulni olyan betegségekből, amelyekből a
pénzzel rendelkezők jó eséllyel igen, elkeseredésük parazsából
pedig nyomoruk kilátástalansága idővel felszítja a harag lángjait
az ő szívükben, és végül már azt is rossznéven veszik, hogy egyik
vagy másik sorstársuk nyakán annak megfulladásáig térdel a
pénzzel rendelkezők rendjének daliás őre.
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pénzt, ezen pedig olyan sokáig el lehet vitatkozni, hogy az kibírhatatlan.

Napnál világosabb tehát, hogy ez nem mehet így tovább, ide
pénz kell, pénz a szegényembereknek, a szegényasszonyoknak,
a szegénylegényeknek, és a szegényleányoknak. Pénzt kell
szórni közéjük, és jobb lesz mindenkinek, különösen így van ez
recesszió idején, a gazdaság összeomlásakor meg aztán pláne.
Az ötlet nem új, költségvetési pénzt nem a jelenlegi recesszióban szórnak először az amerikaiakra, azonban ez rendkívül macerás, a törvényhozó és a végrehajtó hatalom letéteményeseinek részletekbe menő egyetértését és precíz együttműködését
igényli, márpedig a hatalom letéteményesiről köztudomású,
hogy elsősorban az érdekli őket, hogy továbbra is a hatalom letéteményesei maradjanak, másodszor sokszor fogalmuk sincs,
mi zajlik körülöttük, ez tehát minden jel szerint hosszú távon
nem járható út. A költségvetési forrásból finanszírozott pénzszórás esetén ráadásul igen élesen felmerülhet az a kérdés is,
hogy honnan kerül elő, honnan kellene elvonni a szétszórandó

Fotó: Thomas Trutschel / Photothek / Getty Images
Van megoldás!
Ideje, hogy félretegyük az iróniát, mert az a javaslat, amelyet az
alábbiakban röviden bemutatunk, és amely forradalmasítaná a
monetáris politikát, és beláthatatlan, hogy még mi mindent forgatna ki a sarkaiból, és amely egyáltalán nem feltétlenül áll
messze attól, hogy valósággá váljon, nem egy újbalos műhely
lázas tekintetű, szakállas prófétáitól jön, hanem monetáris
makrogazdaságtannal és monetáris politikával foglalkozó,
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komoly, egyebek között Fed-es háttérrel rendelkező közgazdászoktól.
Julia Coronado és Simon M. Potter tavasszal két részben megjelent esszéjükben (itt olvasható az első, és itt a második) a legújabbkori monetáris politika jól ismert problémájára ajánlanak
megoldást. A probléma lényege az, hogy a monetáris politika az
elmúlt mintegy négy évtizedben fokozatosan elvesztette a kamatpolitikát, mint a céljai megvalósítására elsődlegesen alkalmas eszközt, tektonikus erejű világgazdasági, demográfiai, társadalmi trendek okán a semleges, azaz a gazdaságot sem nem
stimuláló, sem nem visszafogó kamatszint beleállt a földbe, a
negatív kamatok pedig rengeteg mellékhatással járnak, hasznosságuk, fenntarthatóságuk megkérdőjelezhető. Erre a problémára reagálnak kínjukban a nagy jegybankok radikális mérlegműveletekkel, mérlegük növelése terhére, tehát a puszta elhatározásukból teremtett pénzből vásárolnak mindenféle
pénzügyi eszközöket, biztosítanak forrásokat a bankrendszernek.
Csakhogy az így teremtett pénz általában „áll”. Ülnek rajta, nem
akar multiplikálódni, és nem akar forogni. Eszközár-infláció,
eszközár-buborék lesz belőle, ennek vagyonhatása mellesleg
még jobban széthúzza a társadalmi egyenlőtlenségeket, és mivel nem forog, nem költik, így nem lesz belőle jövedelem, azaz
csak áttételesen segíti a gazdasági aktivitást.
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Megakadályozza a csődhullámokat, megszünteti a kockázatmentes reálhozamot, néha még a kockázatmentes nominális
hozamot is, ezzel elvileg beruházásokba terelve enélkül passzívan maradó megtakarításokat, tőkét, a magas, és hosszú időn
keresztül növekvő eszközárakon keresztül stabilizálja a gazdaság szereplőinek bizalmát. De mindez nagyon áttételes, nagyon
korlátozott, lassan érvényesülő, nehezen kalkulálható mechanizmusokat jelent.
Coronado és Potter javaslata az, hogy a Fed a mérlegfőösszege
növelésével előállított pénzt ne csak a pénzügyi piacokon és a
bankrendszeren keresztül pumpálja bele a gazdaságba, hanem
adja közvetlenül azoknak, akik garantáltan elköltik, de rögtön.
A lakosságnak, az egyéneknek, kivétel nélkül mindenkinek. Értelemszerűen a szegényebbektől várható leginkább, hogy valóban szinte azonnal el is költik az ajándékpénzt, amit rájuk dobálnak, a megtakarítással rendelkezőknek csak a megtakarításaik állománya növekszik az efféle transzferekkel. Bár a szerzők
tavasszal még nem tudhatták, hogy az a 80 millió amerikai, aki
költségvetési forrásból kapott 1.200 dollárt az összeomló gazdaság megtámasztása céljából, jelentős részben részvényeket
vásárolt ezen.
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kötelezően a Fed-nél elhelyezett tartalékokra kapott kamatokból, illetve az ügyfeleik vásárlásaikor az eladókat terhelő tranzakciós díjakból fedezhetnék.
Az egész rendszer közvetlenül a Fed-hez lenne bekötve, népszerűségének gyors felépülését pedig azzal biztosítanák az ötletgazdák, hogy a Fed a számla megnyílásakor jóváírna 500 dollárt
minden egyes ügyfélnek, tehát még egyszer, minden egyes, 16
éven felüli amerikainak. Ezt a pénzt a Fed természetesen menynyiségi lazítás keretében, mérlege növelése terhére állítaná elő,
de attól a 130 milliárdnyi addicionális mennyiségi lazítástól,
amibe ez kerülne, a mai világban már tényleg a szeme sem rebbenne senkinek.

A Fed épülete Washingtonban 2018-ban Fotó: Jabin Botsford / The Washington Post / Getty Images Hungary
Az alaposan, részletekbe menően átgondolt javaslat a technikai
megvalósítás módját a következőképpen vázolja fel. A jelenleg
ismert bankrendszer mellett, azon kívül(!) létrejönne egy speciális szolgáltató típus, (Digital Payment Provider), amelynek szereplőinél minden amerikai magánszemély számlát nyithatna 16
éves kor felett. A számla vezetése és az egész szolgáltatás az
ügyfelek számára ingyenes, a szolgáltatók, melyek egyébiránt a
szerzők szerint nagy technológiai vállalatok, kisebb fintech cégek, fizetési megoldások szállítói, esetleg nagy bankok erre létrehozott leányvállalatai lennének, saját megtérülésüket a

Az 500 dolláros mézesmadzag a szerzők szerint alkalmas lenne
a lakosság jelenleg bankok által nem vagy csak nagyon alacsony
szinten elért részének bevonására is, ez egyébiránt az amerikai
lakosság negyedét(!) teszi ki, tehát jelentős tételről van szó.
Miután ilyen módon, egy praktikusan ingyenes, gyors, intelligens digitális fizetési rendszerbe „beültették” a lakosság nagy
részét, készen állna a gépezet, amely recesszió idején villámgyorsan, rugalmasan, és a szerzők reményei szerint nagyon hatékonyan tompítaná a gazdasági visszaesést, egyéb nagyszerű
előnyök biztosítása mellett.
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Persze nem akarják ők lemészárolni a bankrendszert: ezeken a
számlákon maximum 10 ezer dollár lehetne, kizárólag lakossági, kiskereskedelmi természetű tranzakciók során lenne használható a fizetési rendszerük, a közreműködő szolgáltatók nem
gyűjthetnének betétet, nem hitelezhetnének, tehát az igazi és
a nagypályás bankolást meghagynák a bankrendszernek, sőt,
szerintük a bankrendszernek ez kifejezetten jó lenne, de erről
később, most nézzük, hogy működne a monetáris politikai csodafegyver.
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lényegében megnyílna egy vételi opciója ezekre az egyébként
természetesen forgalomképtelen instrumentumokra. Tehát az
egyszeri amerikai hazafinak nem állna módjában eldönteni,
hogy ő eladja-e a Fed-nek az ajándékba kapott, spéci kis kötvényét, hanem a Fed egyszerűen leemelné a számlájáról, és jóváírná helyette a jó amerikai dollárokat, amiket aztán rögtön el is
lehet költeni az aggregált kereslet megtámasztásának legnagyobb dicsőségére.

Az első lépés a precíziós mennyiségi lazítás, aztán a határ a
csillagos ég
A rendszer úgy működne, hogy recesszió idején a Kongresszus
felhatalmazása alapján a kormányzat, technikailag a pénzügyminisztérium megkeletkeztet egy speciális értékpapírt minden
amerikai magánszemély fentebb ismertetett számláján. Az értékpapír (a szerzők által adott munkaneve Recession Insurance
Bond, szabadon fordítva, recesszió kivédésére szolgáló kötvény) összmennyiségét a GDP adott százalékában határoznák
meg, a recesszió súlyosságától függően.
A Fed, miután a gazdasági aktivitás stimulálására tett erőfeszítései során elérte a nulla kamatszintet, jogosult lenne mennyiségi lazítás keretében, tehát mérlege növelésének terhére,
hopp, egy slukkra lenyelni ezeket a kötvényeket, azaz

A New York-i tőzsde 2008-ban
Images Hungary

Fotó: Chris Hondros / Getty

Az értékapír egyébiránt egy zérókupon kötvény lenne, tehát a
lejáratáig nem adna pénzáramlást, azaz nem terhelné a
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költségvetést holmi kamatköltségekkel, ha meg lejárna, akkor
vélhetőleg lecserélnék egy hosszabbra, vagy rögtön egy lejárat
nélkülire, de ezt csak e sorok írója teszi hozzá, aki szentül hiszi,
hogy nem vagyunk már olyan messze az államadósságok monetizálásától, vidám leírásától ezen a világon.
Az eredeti javaslat azzal számol, hogy ez egy valós költségvetési
kötelezettség, aminek teljesítéséről viszont a pénzügyminisztérium dönthet: amikor úgy látja, hogy belefér az adósság menedzselésébe, akkor lehív egy vételi opciót, azaz megveszi a Fedtől, amely az ellenértékével rögtön csökkentené is a mérlegét.
Lenne még egy érdekes tulajdonsága az instrumentumnak,
nem csak a pénzügyminisztériumnak lenne rá egy vételi opciója, hanem a Fed zsebében is lenne rá egy eladási(!) opció. Ha
ugyanis a Fed működésének finanszírozása veszélybe kerülne,
mert a kamatkiadásai és a működési költségei meghaladnák a
kamatjövedelmét, akkor lehívhatná ezt az opciót, és ha tetszik
a kormányzatnak, ha nem, eladhatna a pénzügyminisztériumnak a csodakötvényből annyit, amennyivel már kint van a vízből.
A mechanizmus tehát ebben a fejlődési fázisában arra lenne alkalmas, hogy szinte gombnyomásra megtámassza a zsugorodó
nominális GDP-t, nyilván bizonyos határok között, de egészen
biztosan több százalékpontnyi visszaesést tudna megelőzni
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vagy megfordítani, ráadásul a ma ismert gazdaságpolitikai eszköztárhoz viszonyítva hihetetlenül gyorsan.
Emellett módot adna arra is, hogy mivel csúcsra járatná a
mennyiségi lazítás hatékonyságát és hatásosságát, felszabadítsa a kamatpolitikát a nullába, negatív tartományba döngölés
rengeteg járulékos veszteséget, kárt okozó kényszere alól. Ez
különösen a hozamgörbe meredekségének szabadabb alakításában játszhatna szerepet, tehát valamivel magasabb szinteken
lehetne menedzselni a hosszú hozamokat, sokat könnyítve ezzel a bankrendszer helyzetén, javítva a jövedelmezőségén, a
bank mint üzleti modell fenntarthatóságán, a háztartásoknak
juttatott masszív transzferekkel csökkentve egyben a bankrendszer által kihelyezett hitelek kockázatát is.
De ez a rendszer sem lenne „tökéletes”, még ebben a modellben is van szerepe a gazdaság szereplői által hozott döntéseknek, hogy vesznek-e valamit, mit vesznek meg, mennyiért veszik meg. A szerzők azonban nyilvánvalóan számolnak ennek a
problémának a jövőbeli eliminálásával, de ezzel kapcsolatban
csak az előkészületeket részletezik – nem csoda, ennek a vonalnak a kibontása nem tenne jót a javaslat megvalósulási esélyeinek.
Az előkészületek lényege az, hogy ebben a speciális, limitált
profilú, a Fed-hez és a pénzügyminisztériumhoz közvetlenül
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bekötött árnyék-bankrendszerben a szolgáltatók jogosultak
lennének digitális dollár kibocsátására. Ez a legvalószínűbben
blockchain technológiával megvalósuló digitális deviza egy úgynevezett stablecoin lenne, amely tehát fixen rögzítve van valamihez, jelen esetben az amerikai dollárhoz, lényegében annak
digitális változata, amely bármikor beváltható „analóg, buta”
amerikai dollárra. A Bitcoinnal és klónjaival ellentétben ez nem
egy hálózatszerűen épülő rendszer lenne, hanem a Fed kontrollálná a kibocsátását, ugyanolyan szigorúan, mint az „igazi” dollárét.
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Ez a jövő?
Adódik a kérdés, hogy mire jó egy olyan digitális deviza, amit
garantáltan egy az egyben lehet beváltani amerikai dollárra, tehát árfolyamnyereséget nem lehet elérni vele, miközben az elfogadottsága nyilván sokáig még csak megközelíteni sem tudja
az amerikai dollárét? Amely digitális deviza felett totális az állami kontroll, egy olyan állam kontrollja, amelyben a jegybanki
függetlenség és a kétszintű bankrendszer végképp gazdaságtörténeti kategóriákká válnak? Amelyet éppen olyan szolgáltatók
bocsáthatnak ki a Fed-nél elhelyezett tartalékok fedezete mellett, amelyektől mind a szabályozók, mind a versengő piacuk elvárja, hogy a lehető legtökéletesebb, valós idejű, lehetőleg a
gazdaság lehető legnagyobb részében aktívan használt fizetési
rendszert építsenek ki, a „buta, analóg” dollárra is?
Erre nincs igazán meggyőző válasz – ha csak nem számolunk egy
következő fejlődési lépcsővel, azzal, amelyik a nominális GDP
alakulását még ennél is jobban igyekszik kivonni mindenféle,
autonóm módon döntő gazdasági szereplő rövidlátó balgaságának átka alól.

Fotó: Shutterstock

Nem akarsz, nem tudsz költeni, szerencsétlen? Adok neked ingyen pénzt, egyenesen beletömöm a zsebedbe. Megszokod, jó
lesz. Aztán, ha már megszoktad, és közben úgy tettük át a pénzosztást és a háztartási költések javarészét kezelő fizetési
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rendszert digitális alapra, hogy észre sem vetted, befejezzük a
bohóckodást a buta, korlátlan ideig létező, korlátlanul forgalomképes dollárokkal.
Kapsz helyette másfajtát. Okosat, digitálisat. Olyan lesz, amilyenre a gazdaság- és társadalompolitikai célokhoz éppen szükség van, olyanra programozzuk, amilyenre kell. Például le tud
majd járni. Ha elköltöd, a tiéd, de ha ülsz rajta, egyszer csak lejár, megszűnik, mintha sosem lett volna, vagy negatív kamata
lesz, és szépen, lassan, de lehet, hogy gyorsan elfogy magától,
szóval jól vigyázz. Aztán az sem biztos, hogy arra kellene költened, ami eszedbe jut, hiszen honnan tudnád te, mi kell neked.
Lehet, hogy csak jelzáloghitelt, tandíjhitelt, vagy autóhitelt törleszthetsz belőle. Lehet, hogy csak élelmiszert és gyógyszert,
esetleg egészségbiztosítást vehetsz rajta, az sem kis dolog. De
ne bánkódj, jövőre talán szállodára és repülőjegyre is adunk.
The sky is the limit.
(Borítókép: Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images)

Pénzkommunizmus
Az újfajta pénz, amit elektronikusan és állampolgári jogon utalnak mindenkinek, meghatározott időn belül való elköltése azért
fog bizonyosan megtörténni, mert egyébként eltűnik a számláról
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Bogár László
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Volt a hetvenes években egy vicc, amely azzal a kérdéssel kezdődött, hogy lesz-e pénz a kommunizmusban. Akkoriban a legkényesebb ideológiai kérdések egyike volt az, hogy ha a kommunizmusban mindenki minden szükségletét korlátlanul kielégítheti, akkor nyilván pénzre már nem lesz szükség. A viccbéli
válasz azonban visszahozott mindenkit a hetvenes évek cinikus
józanságába, mert a válasz az volt, hogy lesz, akinek lesz, és lesz,
akinek nem lesz. Az elmúlt ötven év során a lesz, akinek lesz
elég jól megmutatta magát, mert az anyagi egyenlőtlenségek
soha nem nőttek olyan elképesztő sebességgel, mint éppen az
elmúlt fél évszázadban. A világ negyven leggazdagabb emberének vagyona ma már nagyjából akkora, mint a legszegényebb
négymilliárd emberé, így a lesz és nem lesz dilemmája megoldódni látszik, igaz, nem is lett kommunizmus. Legalábbis eddig!
De most mintha mégis feltűnne, mégpedig ott, ahol a legkevésbé vártuk volna, a szuperkapitalizmus globális birodalmi
központjában, az Egyesült Államokban.
Julia Coronado és Simon Potter, két amerikai elemző nagy feltűnést keltő írásaikban mostanában valami olyanra tettek javaslatot, ami akár pénzkommunizmusként is felfogható, hiszen
(némi ironikus leegyszerűsítéssel) azt hangsúlyozzák, nem helyes, hogy van, akinek van és van, akinek nincs pénze, így az eljövő időben mindenkinek lesz, vagy legalább is kellene, hogy
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legyen pénze. Ennek megértéséhez azonban egy kicsit távolabbról kell szemügyre vennünk mai világunkat. Az elmúlt évtized a globális kapitalizmus legsikeresebb időszaka volt, ilyen
hosszú ideig tartó elképesztő fellendülés még sohasem következett be. Ám egyre több elemzés jelezte azt is, hogy ez a siker
csak látványtechnika, és elsősorban annak a következménye,
hogy minden idők legnagyobb pénzügyi buborékja fújódik fel
éppen. (Régóta már csak Everything Bubble vagyis Mindenség
Buborék volt a neve.) Egyszerűen csak annyi történt, hogy mivel
a kamat most már tartósan nulla, sőt egyre többször negatív,
így ez sokakat csábított arra, hogy hitelben vegyenek értékpapírt, vagy szintén befektetési céllal ingatlant. Ha viszont tartósan rendkívül magas és gyorsan növekvő a kereslet, akkor az
tartós árnövekedéshez vezet. És valóban, az ingatlanok ára háromszor, a részvények ára hatszor olyan gyorsan nőtt, mint
ahogy a valós teljesítményt mutató reálgazdaság gyarapodott.
Amerikában például rutinszerűvé vált az, hogy a legnagyobb
vállalatok vezetői hitelből elkezdték visszavásárolni cégük részvényeit, aminek nyomán persze egekbe nőtt a részvényár, és
mivel fizetésük legfőbb sikerkritériuma a részvényár-emelkedés volt, így mesés jövedelmekre tettek szert ezzel a meglehetősen primitív, ám annál hatékonyabb bűvészmutatvánnyal.
A fák azonban nem nőnek az égig, már a múlt év végén látszott,
hogy ebből nagy baj lesz, és lett is. Mikor február-márciusban
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az is nyilvánvalóvá vált, hogy a járvány következményei brutális
világleálláshoz vezetnek, néhány hét alatt negyvenszázalékos
zuhanás ment végbe a világ legnagyobb tőzsdéin. Ám ami április óta történik, az már semmilyen ma létező közgazdaságtani
elméletbe nemcsak, hogy nem illik bele, de nem is értelmezhető. A világ legnagyobb jegybankjai, élükön az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) nevű komplexummal, olyan felfoghatatlan intenzitással kezdték önteni a pénzt a
világra, ami eddig elképzelhetetlen volt. Lényegében nulla kamattal kaphatott pénzt először a vállalati szféra, de aztán minden eddigi gátat ledöntve, az államháztartás is. Eddig ugyanis
az volt mondva, hogy a jegybankoknak szigorúan tilos állampapírt vásárolni, mert az államnak a pénzpiacokról kell hitelt felvennie. Ám mostantól már ez is megengedett, sőt a Bank of
England egyenesen odáig ment, hogy egyszerűen külön számlát
nyitott az államnak és korlátlanul önti közvetlenül az államra a
pénzt, vagyis a brit államnak még azzal sem kell bajlódnia, hogy
állampapírt adjon el a jegybanknak. Csakhogy néhány hét alatt
kiderült, hogy ez a szinte korlátlanul ömlő gigantikus pénztömeg sem állítja meg a szabadesésben lévő gazdaságokat, nem
tud valóságos keresletként megjelenni a piacon.
Erre egyetlen logikus válasz az lehetett, hogy akkor a vállalatok
és az állam melletti harmadik gazdasági főszereplőt, a lakosságot kell ezzel a „helikopterpénzzel” elárasztani. Ez is
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elkezdődőtt, de a nullaszázalékos hitel sem kellett a lakosságnak, sőt amikor Amerikában már személyre szóló effektív ajándékpénzt kezdtek el szétszórni, abban reménykedve, hogy na,
ezt már csak elkölti majd a nép, a döntéshozók legnagyobb
megdöbbenésére ez az ajándékpénz azonnal a bankszámlákon
landolt megtakarításként, és ezzel a kör bezárulni látszott.
Ám az imént említett két szerző olyan javaslattal állt elő, ami
egy eddig ismeretlen, sőt értelmezhetetlen konstrukción nyugszik. Coronado és Potter azt ajánlják, hogy létre kell hozni egy
olyan újfajta pénzt, amit elektronikusan és állampolgári jogon
utalnak mindenkinek, s amelynek meghatározott időn belül,
meghatározott javakra és szolgáltatásokra való elköltése azért
fog bizonyosan megtörténni, mert egyébként eltűnik a számláról. Sokan Orwellt, Észak-Koreát, vagyis kommunizmust emlegetnek és talán nem egészen alaptalanul. Mindez ugyanis élő
valósággá teszi azt, amit a hetvenes években Fehér Ferenc úgy
foglalt össze könyvének címében, hogy diktatúra a szükségletek
felett. Csak most elektronizáltan digitalizáltan „áramvonalasított” orwelli disztópia formájában látszik eljönni a pénzügyi
kommunizmus „szép új” világa.
(A szerző közgazdász)
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A legősibb esőerdő
2020. június 14. 17:56 - lezlidzsi84

Jellegzetes növénytársulás David Attenborough egyik kedvenc
esőerdejében, Kuranda, Jumrum Creek
Az elmúlt hónapok egyik színes híre volt, hogy esőerdő nyomaira bukkantak az Antarktisz nyugati szélén. Az egykori
Gondwana szuperkontinens nagyobb részét 90 millió éve borító esőerdők maradványait azonban nem csak a jeges földrész partvidékén tanulmányozhatjuk: Ausztrália egy részén a
hajdani óriási erdőség kis területen még létezik. Ez az erdő sokak szerint bolygónk legidősebb, folyamatosan létező
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erdőterülete, David Attenborough pedig az egyik legkülönlegesebb földi élőhelynek tartja: az ősi páfrányok és az első virágos növények egyik utolsó menedékhelyének.
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Sarki kontinens – dús rengetegekkel

Valójában egyáltalán nem lehetünk bizonyosak abban, hogy az
adott helyen csakugyan 100 millió évig folyamatosan esőerdő
terpeszkedett. Ugyanakkor elég valószínű, hogy egy ősi növénytársulás lokális tovább éléséről van szó, ami méltán érdemes kiemelt figyelemre – nem csak az erdő elmúlt 100 millió, de az
utolsó 100 éve is igen érdekes fejleményeket tartogat.

A Gondwana 420 millió évvel ezelőtt, a Déli-sark felől nézve (forrás)
A dús növényzet egy egykor hatalmas kiterjedésű erdőterület
maradványa, Kuranda, Jumrum Creek

Kezdjük a távoli múltban: az Afrikai-, Dél-amerikai-, Madagaszkári-, Indiai-, Ausztráliai- és Antarktiszi-kőzetlemezeket egyesítő szuperföldrész, a Gondwana nagyjából 550–180 millió évvel ezelőttig a déli pólus közelében egyesítette Földünk
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szárazföldi területeinek csaknem a felét, miközben a Déli-sark
a mai helyzethez hasonlóan jellemzően az antarktiszi lemezrész
területére esett. Ebből adódóan a terület sugárzási egyenlege
jóval kisebb volt, mint a magasabb szélességeké, ugyanakkor a
kréta időszakban, körülbelül 40–65 millió éve a lassan felbomlóban lévő sarki kontinens nagyobb részét dús erdőségek borították, melyek jelentős hányada – a mai fogalmaink szerint –
esőerdő volt. Hogyan lehetséges mindez?
Bár a mindennapi magyar szóhasználatban az esőerdőn trópusi
esőerdőt értünk, valójában ez az erdőtípus szubtrópusi és mérsékelt változatban is létezik – a Gondwanán pedig utóbbiak alkothatták az erdőségek javát. Továbbá a krétában Földünk éghajlata sokkal melegebb és párásabb volt, amelyet a kutatók
többsége leginkább egy üvegházéhoz szokta hasonlítani. Ennek
oka egyrészt a légkör jóval nagyobb szén-dioxid-tartalma, másrészt a kontinenseknek a maitól alapvetően eltérő elhelyezkedése volt: a sarkközeli déli kontinens és a hasonlóan viszonylag
magas szélességen lévő északi kontinensdarabok között
ugyanis a közepes szélességek nagy óceáni területei hozzávetőleg hatékony hőcserét tettek lehetővé, miáltal a sarkvidékeken
is aránylag enyhe éghajlat uralkodott.

Földünk a kréta időszakban, körülbelül 90 millió éve - (forrás)
Ausztrália leszakadása
A helyzet a Gondwana feldarabolódásával és egyes utódainak
az Antarktisztól való eltávolodásával radikálisan megváltozott.
Elsőre kissé talán furcsának tűnő módon épp a melegebb szélességek felé mozgás pecsételte meg a gondwanai erdők utódainak sorsát, és okozott nagymértékű lehűlést a déli féltekén.
A folyamat kulcseleme az Antarktiszról utoljára leszakadó
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Ausztrália „önállósulása” volt. A (ma) vörös kontinens leválása
nagyjából 100 millió éve kezdődött, de komolyabb lendületet
csak mintegy 50 millió éve vett. A két kontinens teljesen úgy 35
millió évvel ezelőtt vált el, aminek szinte azonnal drámai hatása
lett. Ausztrália északra tartása ugyanis kinyitotta délen a Tasmán-átjárót, ugyanakkor jórészt bezárta északon az „Indonézátjárót” (vagyis óceánrészt). Mindez a következőkkel járt: a déli
óceánrész kinyílása (a Dél-Amerika és az Antarktisz közötti
Drake-szoros nyílásával együtt) egy egységes, az Antarktiszt körülölelő óceánrészt hozott létre, melyben egy, a déli kontinenst
körbefutó hidegáramlás tudott létrejönni, s ez utóbbi voltaképpen elvágta a déli-sarki és trópusi területek közötti légcserét (és
hőáramlást), megszüntetve a korábbi kiegyenlítő mechanizmusokat. Így vált egy óriási hűtőszekrénnyé az Antarktisz: egyre
nagyobb területei jegesedtek el (persze jelentős ingadozásokkal), és lényegesen lehűlt a környező tengervíz, ezáltal pedig a
déli félteke jókora része is. Az északi óceánrész lassú bezáródása pedig a trópusi légmozgásokat és a hőcserét változtatta
meg alapjaiban, megágyazva a ma El-Nino és La-Nina névvel illetett jelenségcsoportnak, melynek köszönhetően a korábban
Ausztráliát öntöző csapadékmennyiség sokkal nagyobb változékonyságot kezdett mutatni – azaz a kontinens fokozatosan szárazabbá vált. Mindebben fontos szerepet töltött be a kontinens
egyre északibb elhelyezkedése, tagolatlansága és a nagyobb
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hegységek hiánya is, melyek mind a kiadósabb csapadékhullás
ellen dolgoztak – és fokozatosan eltüntették az erdőségeket.

A Gondwana végső felbomlása, Ausztrália leszakadása mintegy
40 millió éve - (forrás)
A legutóbbi 35 millió évben persze számos melegebb, csapadékosabb időszak is volt, a Drake-szoros 15–20 millió évvel ezelőtti ideiglenes bezárulása pedig megszüntette egy ideig a
sarkvidéki áramlást, ami túlélési haladékot adott a gondwanai
erdőterületek maradékainak. Ez utóbbiak számára a végső csapást az elmúlt néhány millió év eljegesedése jelentette, mely
még szárazabbá tette Ausztrália éghajlatát, az esőerdőket lényegében a Nagy-Vízválasztó-hegység óceán felöli, csapadékosabb területeire visszaszorítva. Az egykori gondwanai esőerdők
maradványai ennek megfelelően nem csak trópusi erdőket
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jelentenek, az ősi növénytársulások vékony sávban, foltszerűen húzódnak Észak-Queensland dzsungelétől Délkelet-Queensland és Észak-Új-Dél-Wales szubtrópusi hegyi esőerdein keresztül egészen Északnyugat-Tasmánia köderdeiig.

A tengerpartig nyújtózó Daintree-esőerdő - (forrás)
És jöttek a telepesek

Szubtrópusi esőerdő (Lamington Nemzeti Park)
A jellemzően többszintű, dús, páfrányos aljnövényzetű erdőségek ott tudtak megmaradni, ahol a nedves évszak bőséges csapadéka mellett a száraz időszakban is van némi eső: a Nagy-Vízválasztó-hegység azon részein, ahol a magasabb hegyvonulatok
kifejezetten partközelben húzódnak (Brisbane, Gold Coast
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hátországa), illetve ahová a csapadékot hozó nyugati szelek a
száraz időszakban is eljutnak (Tasmánia). A kedvező csapadékviszonyok ugyanakkor sajnos a telepesek számára is igencsak
vonzónak bizonyultak, így a 250 évvel ezelőtt létezett szubtrópusi és mérsékeltövi esőerdő-állománynak csak mintegy 1 százaléka (3800 négyzetkilométernyi területe) maradt fönn mára.
Ráadásul a 2019–2020-as bozóttűzszezonban az aszály miatt
ezek egy része is kiszáradt és lángra kapott, tovább zsugorítva
a „gondwanai” erdőterületet. (Ezt kommentálta úgy a média
egy része, hogy ezek az erdők túlélték a dinoszauruszokat, de a
tüzet már nem.)
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Sokkal jobb a helyzet északon, ahol a trópusi esőerdő jóval nagyobb mértékben őrződött meg, bizonyos helyeken továbbra is
a hegységek belsőbb részeitől a partvidékig tartó egységes erdőterületet alkotva. Ennek egyik oka, hogy itt már kiterjedt területeken jóval nagyobb, 2–8000 milliméter közötti az éves csapadékmennyiség, a passzátszelek által a nyáron szállított vízmennyiség mellett „télen” is tűrhető mennyiségű eső esik.
Másrészt Észak-Queensland kevésbé volt vonzó a telepesek
számára, bár a XIX. század végén meghonosított ültetvényes
gazdálkodás (cukornád, tea) és a legeltető állattartás komolyan
megtépázta mind a partvidéki, mind a hegyvidéki erdőterületeket.

Mérsékeltövi esőerdő Tasmániában – ilyen lehetett a gondwanai erdők zöme - (forrás)
Az ausztrál esőerdők elterjedése - (forrás)
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A XX. század elején azonban – az esőerdő szerencséjére – nagy
változás állt be a gazdálkodás módjában: az addig a kínai és óceániai munkásokon (gyakorlatilag félrabszolgákon) alapuló kiterjedt ültetvényes növénytermesztés már nem volt fenntartható,
a helyükre lépő drágább délszláv és görög munkások alkalmazásával inkább a síkvidéki cukornádtermesztés vált gazdaságossá, a foltszerűen művelt hegy- és dombvidéki ültetvényeket
fokozatosan feladták.
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kiirtott esőerdő helyét eukaliptuszerdők vették át). A népszerű
turistacélpontot, Kurandát a legtöbb prospektus „esőerdei faluként” reklámozza, bár a helyiek szerint jobban passzolna a
„falu, amit visszahódított az esőerdő”, ugyanis a települést eredetileg teaültetvényesek hozták létre.
Élő kövületek tárháza
Összességében a trópusi esőerdő napjainkban mintegy 9000
négyzetkilométert borít Észak-Queenslandben, ma már a Világörökség része, és több mint 15 százaléka fokozottan védett terület. De mitől olyan különlegesek ezek az erdőségek, hogy még
David Attenborough is megemelte előttük a kalapját?
Egyrészt különleges betekintést nyújtanak a földtörténeti középidő (így a dinoszauruszok korának) növényvilágába – itt még
számos olyan növényfaj, illetve növénycsalád él, melyeket máshonnan már csak fosszíliákból ismerünk. A terület különösen az
ősi páfrányfélék egyik utolsó menedéke, de a korai virágos növények 19 családjából 12 él meg ezen a kis területen, közülük 2
képviselői csak itt találhatók meg bolygónkon.

A Cairns környéki hegyvidéki erdők különleges élőhelyeket rejtenek
A felhagyott egykori ültetvényeket – mindenki meglepetésére
– lassan visszahódította a trópusi esőerdő (más területeken a
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élőhelyének közelében megjelenő haszonállatokkal. Azóta a terület védelem alatt áll.

A párás hegyvidéki erdők az ősi páfrányok menedékei
Az ősi növények nagy aránya a terület viszonylagos elszigeteltségének köszönhető, mivel a máshol elterjedő, fejlettebb,
„életképesebb” fajok ide nem tudtak eljutni. Az elszigeteltség
pedig időnként meglepő felfedezéseket is eredményez: az egyik
legkorábbi (mintegy 130 millió éve kialakult) virágos növényt,
az Idiospermumot (Calycanthaceae, fűszercserjefélék családja)
innen írták le a XX. század elején, de bővebb vizsgálatára nem
volt lehetőség: felfedezett élőhelyét a terjeszkedő cukornádültetvények tették tönkre. Újrafelfedezéséhez 1971-ben – paradox módon – szintén a mezőgazdaság terjeszkedése vezetett,
ugyanis a növény termése mérgező, s végzett a növény

Az Idiospermum - (forrás)
A másik különlegességet az adja, hogy egyes források szerint ez
Földünk legősibb esőerdeje, azaz egy már legalább 100 millió
éve létező esőerdőről van szó. Ám hogy az adott területen
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valóban folyamatosan létezett-e erdő, azt elég nehéz megállapítani, miként azt is, hogy pontosan mikortól is létezik, ráadásul
egy malajziai erdőterület is versenyben van a megtisztelő címért. A közelmúltbeli kutatások pedig a legutóbbi eljegesedések
időszakából eukaliptuszerdők maradványait és égésnyomokat
tártak fel a terület egy részén, tehát erős a gyanú, hogy az esőerdő kiterjedése nagymértékben változott az elmúlt néhány
száz ezer évben, és időnként akár még a mai kiterjedésénél is
kisebbre zsugorodhatott.
Újraerdősítés kontra turizmus
A viszonylag még mindig kiterjedt erdőterület fenyegetettsége
azonban nem múlt el teljesen, egyszerre találkozhatunk reményteli és aggasztó fejleményekkel is. A hegyvidéki területen
és a Daintree Nemzeti Park területéhez kapcsolódóan a szövetségi állam egyre több területet vásárol vissza, hogy kiterjeszthesse a védett (újraerdősítendő) tartományokat. Ráadásul ehhez kapóra jött a lakosság majdnem 10 százalékát kitevő őslakosok földkárpótlása is az 1980-as, 90-es években. A sík, partvidéki területeken ugyanakkor csökkenő intenzitással, de még
mindig napirenden van a cukornádültetvények bővítése.

Az erdők, a szurdokok és a vízesések sok látogatót vonzanak
(Barron Gorge, Kuranda)
Az igazi veszélyt azonban a turizmus jelenti. A Cairns fölötti
hegyvidék szurdokai, vízesései, a Daintree Nemzeti Park csaknem érintetlen, a homokos tengerpartig nyúló dzsungele egyre
több látogatót vonz. Ez még önmagában nem lenne nagy baj, a
terület viszonylagos elzártsága, a helyiek „komótos” életstílusa
eddig ugyanis nagyrészt a „hátizsákos” turistáknak tette vonzóvá a régiót, az infrastruktúra pedig nagyobb tömeget is elbírna, ugyanakkor a cairns-i tengerparton már megkezdődött a
nagy szállodák építése a tömegturizmust elősegítendő, ez pedig
már egész más igényekkel jár, és komoly vitákat váltott ki a további fejlesztés irányával kapcsolatban.
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Az újonnan érkező turisták ugyanis egyre nagyobb arányban
szeretnének fürdeni is a gyönyörű tengerpartokon, ami a krokodilok és a medúzák miatt jellemzően szigorúan tilos – de
egyre nagyobb a nyomás a „probléma” megoldása érdekében
–, aminek a helyiek többsége egyelőre ellenáll, kérdés persze,
hogy mennyire lesz ez tartható hosszú távon. A következő évtizedben vélhetően kiderül, milyen irányba fejlődik tovább a környék turizmusa, területhasználata, ami meghatározhatja az ősi
erdőmaradvány sorsát is.
Az írás eredetije az ÉLET ÉS TUDOMÁNY 2020 évi 20. számában
jelent meg

Az állatok hatodik érzéke egy korai figyelmeztető rendszer, amely előre jelzi a földrengéseket
https://ujvilagtudat.blogspot.com/
A mai napig senki sem tudja megbízhatóan megjósolni, hogy
mikor és hol fog földrengés bekövetkezni. Sok szemtanú azonban arról számolt be, hogy az állatok szokatlanul viselkednek
egy földrengés előtt.
A látványos, nedves növénytársulás könnyen megközelíthető a
turisták számára
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tehát nyomokat adhatnak a közelgő földrengések helyére és
idejére vonatkozóan.
A szakértők nem értenek egyet abban, hogy a földrengések
pontosan megjósolhatók-e. Ennek ellenére az állatok úgy tűnik,
hogy előre érzékelik a közelgő veszélyes órákat. Például vannak
olyan jelentések, amelyek szerint a vadon élő állatok közvetlenül az erős földrengések előtt elhagyják alvó- és fészkelőhelyüket, és hogy a háziállatok nyugtalanok lesznek.

Egy nemzetközi együttműködési projektben a Konstanzi/Radolfzell-i Max Planck Állatviselkedési Intézet és a Konstanzi
Egyetemen működő, a kollektív viselkedés fejlett tanulmányozására szolgáló központ kutatói megvizsgálták, hogy a tehenek,
juhok és kutyák valóban képesek-e érzékelni a földrengések korai jeleit. (1)
Hogy ezt kiderítsék, érzékelőket csatoltak az állatokra egy földrengés által sújtott területen Észak-Olaszországban, és több hónapon keresztül rögzítették a mozgásaikat. A mozgási adatok
azt mutatják, hogy az állatok szokatlanul nyugtalanok voltak a
földrengések előtti órákban.
Minél közelebb voltak az állatok a közelgő földrengés epicentrumához, annál korábban kezdtek szokatlanul viselkedni. A különböző állatfajok mozgási profiljai a különböző régiókban

Ezek az anekdotikus beszámolók azonban gyakran nem felelnek
meg a tudományos vizsgálatnak, mivel a szokatlan viselkedés
meghatározása gyakran nem túl világos és a megfigyelési időszak túl rövid. Más tényezők szintén magyarázhatják az állatok
furcsa viselkedését.
Annak érdekében, hogy az állati tevékenységi mintákat valamilyen korai előrejelző rendszerként használhassák a földrengésekhez, az állatoknak mérhető viselkedésbeli változásokat kell
mutatniuk. Sőt, ha valóban reagálnak a gyenge fizikai változásokra közvetlenül a földrengés előtt, akkor erősebben kell reagálniuk, minél közelebb vannak a földrengés epicentrumaához.
18000 földrengés és 13 érzékeny állat
A nemzetközi együttműködésben végzett projektben a Konstanzi/Radolfzell-i Max Planck Állatviselkedési Intézet és a
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Tudományról egyszerűen
Konstanzi Egyetem kutatói megvizsgálták, vajon az állatok valóban ezt teszik-e.
Egy földrengés által sújtott területen fekvő olasz gazdaságban
gyorsulásmérőket csatoltak hat tehén, öt juh és két kutya nyakörvére, amelyek már a földrengések előtt szokatlan viselkedést
mutattak. A kutatók ezt követően több hónapon át folyamatosan rögzítették a mozgásaikat.
Ebben az időszakban a hivatalos hatóságok mintegy 18000 földrengést jelentettek a térségben. A sok apró és alig észrevehető
földrengés mellett 12 földrengés is történt, amelyek a Richter
skálán legalább 4-es erősségűek voltak.
A kutatók ezután kiválasztották azokat a földrengéseket, amelyek statisztikailag releváns földmozgásokat váltottak ki a gazdaságban. Ezek között volt egy 28 km-re történt erős földmozgás, valamint gyengébb földrengések, amelyek epicentruma
nagyon közel volt a gazdasághoz.
Ám ahelyett, hogy kifejezetten rendellenes viselkedést kerestek volna az eseményeket megelőző időszakban, a kutatók óvatosabb megközelítést választottak. Először az állatok viselkedésbeli változásait jelölték meg, amelyek objektív, statisztikai
kritériumok alapján szokatlanok voltak.
"Ily módon biztosítjuk, hogy ne csak visszamenőlegesen állítsuk össze a korrelációkat, hanem hogy valóban legyen egy

XII. évfolyam 7-8. szám
olyan modell, amely felhasználható az előrejelzésekhez," mondta Martin Wikelski professzor, a Max Planck Állatviselkedési Intézet igazgatója és a kutatás vezetője.
Az adatokat, melyeket az egyes haszonállatok testgyorsulása
során mértek (az aktivitás szintjét jelölve), a pénzügyi ökonometria alapján összeállított statisztikai modellek segítségével
értékelték.
"Mivel minden állat méretében, sebességében és fajonként
eltérően reagál, az állati adatok hasonlítanak a heterogén
pénzügyi befektetők adataira," - magyarázza Winfried
Pohlmeier társszerző, a Konstanzi Egyetem ökonometria professzora. A tudósok más zavaró tényezőket is figyelembe vettek, például az állatok napi tevékenységi szokásainak természetes változásait.
Szokatlan viselkedési minták a földrengés előtt
Ilyen módon a kutatók a földrengés előtt 20 órával szokatlan
viselkedési mintákat fedeztek fel. "Minél közelebb voltak az állatok a közelgő rengés epicentrumához, annál korábban változott meg a viselkedésük. Pontosan erre számíthatunk, ha a
közelgő földrengés epicentrumában gyakoribb fizikai változások történnek, és a távolság növekedésével gyengébbé válnak," - magyarázta Wikelski.
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Tudományról egyszerűen
Ez a hatás azonban csak akkor volt egyértelmű, amikor a kutatók az összes állatot együtt nézték. "Összességében úgy tűnik,
hogy az állatok olyan képességeket mutatnak, amelyeket
egyéni szinten nem könnyű felismerni."
Még nem világos, hogy az állatok hogyan érzékelik a közelgő
földrengéseket. Az állatok érzékelhetik a levegő ionizációját a
bundájukkal, amelyet a földrengés zónáiban fellépő nagy sziklanyomások okoznak. Az is elképzelhető, hogy az állatok a földrengés előtt a kvarckristályokból felszabaduló gázok szagát érzik.

XII. évfolyam 7-8. szám
Mielőtt azonban az állatok viselkedését felhasználhatnák a
földrengések előrejelzésére, a kutatóknak nagyobb számú állatot kell megfigyelniük hosszabb ideig a világ különböző földrengési övezeteiben. Ehhez az ICARUS globális állatmegfigyelési
rendszert akarják használni az ISS Nemzetközi Űrállomáson,
amely néhány hét múlva kezdi meg tudományos működését.
(2)
(1)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eth.13078
(2)https://www.mpg.de/15126191/earthquakes-animals?c=2249

Korai földrengés figyelmeztető rendszer
A kutatók által mért és 2019 december óta rögzített valós idejű
adatok azt mutatják, hogyan nézhet ki egy állatokra támaszkodó korai földrengés figyelmeztető rendszer. A nyakörvükön
lévő chipek három percenként eljuttatják a mozgási adatokat
egy központi számítógépre. Ez figyelmeztető jelzést ad, ha legalább 45 percig regisztrálja az állatok jelentősen megnövekedett aktivitását.
A kutatók egyszer kaptak ilyen figyelmeztetést. "Három órával
később egy kis földrengés rázta meg a régiót," - mondta
Wikelski. "Az epicentrum közvetlenül az állatok istállója alatt
volt."
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