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A természeti környezet átalakítása a beteg-
ségeket terjesztő állatoknak kedvez egy új 
kutatás szerint 
2020. szeptember 11.  innoportal.hu 

 

Az erdők, legelők és sivatagos területek városokká és mező-
gazdasági területekké alakítása nagyon sok vadon élő faj ki-
pusztulásához vezet, miközben kedvező feltételeket teremt 
olyan állatoknak, amelyek nagyobb valószínűséggel hordoz-
nak fertőző betegségeket – állapították meg brit kutatók. 

A Nature című tudományos folyóiratban publikált tanulmány 
újabb bizonyítékokkal támasztja alá, hogy a természet kizsák-
mányolása növeli a járványok kockázatát. A kutatók becslései 
szerint négy újonnan felbukkanó fertőző betegségből három ál-
latoktól ered – írja a BBC hírportálja. 

“Az eredményeink azt mutatják, hogy azok az állatok maradnak 
az ember lakta területek közelében, amelyek nagyobb valószí-
nűséggel hordoznak az emberre is veszélyes fertőző betegsége-
ket” – mondta Rory Gibb, a University College London (UCL) 
munkatársa. 

Az erdők, füves vidékek és sivatagok átalakítása városokká, pe-
remvárosokká és mezőgazdasági területekké számos vadon élő 
állatot sodor a kihalás szélére. Az olyan hosszú élettartamú ál-
latoknak, mint az orrszarvú, speciális környezetre van szüksé-
gük a túléléshez, míg rövid életű társaiknak, például a patká-
nyoknak és a galamboknak a legtöbb környezetben sikerül bol-
dogulniuk, és épp ezek a “túlélők” azok, amelyek a legtöbb kór-
okozót hordozzák. 

A szakemberek 184 korábbi tanulmány adatait elemezték: a 
vizsgált csaknem hétezer állatfajból 376 hordoz olyan kóroko-
zókat, amelyek az embernél is előfordulnak. A kutatók szerint 
nagyon sok tényező közrejátszik a kórokozók állatról emberre 
való átterjedésében, ami betegségek felbukkanásához és 
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világjárványhoz vezethet. A vadállatokkal való szoros érintke-
zés – vadászat, kereskedelem vagy az élőhelyeik zsugorodás ré-
vén – az új betegségek felbukkanásának fokozott kockázatát 
hordozza magában. 

Az emberi tevékenységek miatt a kihalás szélére került vadálla-
tok több mint kétszer annyi, emberre is veszélyes vírust hordoz-
nak, mint azok a fenyegetett fajok, amelyeknek a természetvé-
delmi besorolása nem függ össze az emberi tevékenységek-
kel. A tanulmány szerint továbbá az ember alakította környe-
zetben élő állatok több kórokozót hordoznak, mint az érintet-
len természetben élő társaik. 

“Mivel a mezőgazdasági és városi területek várhatóan tovább 
terjeszkednek a következő évtizedekben, erősítenünk kellene a 
betegségmegfigyelési tevékenységeket és az egészségügyi ellá-
tást azokon a területeken, ahol jelentős mértékű talajbolygatás 
zajlik, mivel ezekben a térségekben növekvő valószínűséggel 
fordulnak majd elő olyan állatok, amelyek veszélyes kórokozó-
kat hordozhatnak” – mondta Kate Jones, az UCL professzora. 

Az egészségi állapotot is figyelembe kell 
venni az elhízottság megállapításánál 
2020. szeptember 5.    innoportal.hu 

 

Az új kanadai irányelvek szerint nemcsak a testsúlyt, hanem 
az egészségi állapotot is figyelembe kell vennie az orvosnak, 
mielőtt a pácienst elhízottnak ítéli – számolt be róla a BBC. 

A kanadai orvosok társaságának lapjában (Canadian Medical 
Association Journal) frissen megjelent irányelvekben azt is ta-
nácsolják, hogy a diétán és a testmozgáson túl összpontosítsa-
nak a hízás okaira és válasszanak holisztikus megközelítést, 
vagyis az emberi egészség teljességéből induljanak ki a gyógyí-
tásban. Felhívták a figyelmet arra, hogy súlyuk miatt nem lenne 
szabad megbélyegezni az egészségügyi ellátórendszerhez for-
dulókat. 

“Az elhízásról uralkodó közvélekedés feltételezi a személyes fe-
lelőtlenséget és az akaraterő hiányát, az elhízással élőket 



Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 10. szám 

5. oldal 

vádolja állapotukért és megszégyeníti őket” – olvasható az 
irányelvekben, amelyeket elsősorban a háziorvosoknak készí-
tettek. 

Ximena Ramos-Salas, a dokumentum egyik szerzője, az Obesity 
Canada kutatási igazgatója elmondta, eredményeik azt mutat-
ják, hogy sok orvos diszkriminálja az elhízottakat, ami súlyuktól 
függetlenül rosszabb egészségi kilátásokkal járhat. Az elmúlt 
három évtizedben megháromszorozódott az elhízottak aránya 
Kanadában, a statisztikák szerint körülbelül négyből egy lakos 
elhízott. A kezelésük irányelvein 2006 óta nem változtattak. 

Noha a friss irányelvek továbbra is ajánlják a testtömegindex és 
a derékkörfogat használatát a diagnózis felállításánál, elismerik 
ezek korlátait és arra szólítják fel az orvosokat, nagyobb figyel-
met szenteljenek annak, hogy a túlsúly milyen hatással van a 
páciens egészségére. 

Kicsi, nagyjából három-öt százalékos fogyás már az egészségi ál-
lapot javulásához vezethet, és az elhízott ember “legjobb súlya” 
nem feltétlenül a BMI szerinti ideális súly – áll az irányelvekben, 
amelyekben azt is hangsúlyozzák, hogy az elhízás összetett 
probléma, amely élethosszig tartó kezelést és figyelmet igé-
nyel. 

“Hosszú időn át életmódbeli döntésekkel kapcsoltuk össze az 
elhízást, ez sok megszégyenítéssel járt. Az elhízással élőknek 

ugyanolyan támogatást kell adni, mint minden más krónikus 
betegnek” – tette hozzá Ramos-Salas. Az egyszerű, “egyen ke-
vesebbet, mozogjon többet” tanács helyett pszichoterápiát, 
gyógyszert és sebészeti megoldást is ajánlaniuk kell a kezelőor-
vosoknak. 

“A fogyókúrák nem működnek” – hangsúlyozta, hivatkozva szá-
mos tanulmányra, amelyek szerint a legtöbben, akik diétát kö-
vetve lefogytak, újra meghíztak. 

Az orvosoknak a páciensek egészségét érintő célokra kell össz-
pontosítaniuk ahelyett, hogy arra intenék őket, fogyasszanak 
kevesebb kalóriát. 

Nem csak a vizekben halmozódik a mű-
anyagszemét 
2020.09.17.  MTI 

A szárazföldi műanyagszennyezés hatalmas részét teszik ki a 
műszálas textilekről mosáskor leszakadó mikroszálak 

Az óceánok műanyag-szennyezettsége nagy figyelmet kapott az 
utóbbi években, de nem csak a vizekben halmozódik a mű-
anyagszemét. A világon évente 176 ezer tonna műanyag mikro-
szál – főként poliészter és nylon – jut szemétként szárazföldi 
környezetbe – olvasható a PLoS ONE tudományos folyóiratban 
közzétett amerikai tanulmányban. A mikroszálak a ruhák 
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mosásakor szabadulnak el, és már nagyobb hányaduk végzi a 
szárazföldön, mint a vizekben – írta Jenna Gavigan, aki a Santa 
Barbara-i Kalifornai Egyetemen kutatócsoportjával a tanul-
mányt készítette. 

 

Fotó: Paulo de Oliveira / AFP/Biosphoto 

A műanyagok 14 százalékát szintetikus textilek készítésére 
használják, elsősorban a ruházati iparban. Az öt milliméternél 
rövidebb, úgynevezett mikroszálakból rengeteg jut a környe-
zetbe a textil teljes élettartama alatt, különösen mosáskor, 
amely a szintetikus szálakból mechanikusan tép le apró darabo-
kat. Amikor a mosóvíz a szennyvíztisztító telep felé veszi útját, 
a benne lévő mikroszálak belekerülhetnek a szennyvíziszapba, 
amelyet a termőföldre teríthetnek vagy szeméterakókban he-
lyezhetnek el. 

A tanulmány szerzői a műanyagok, köztük a szintetikus textilek 
előállításáról, fogyasztásáról és környezetbe való kibocsátásá-
ról gyűjtöttek adatokat, hogy felmérjék a szintetikus mikroszá-
lak szennyezésének globális elterjedtségét és méretét. Azt is 
vizsgálták, gépi vagy kézi mosásnál mennyi mikroszál kerül a 
mosóvízbe, mennyi halmozódik fel és milyen eloszlásban a 
szennyvíztelepeken, és mi történik a szennyvíziszappal, amely a 
mikroszálak legnagyobb részét tartalmazza. 

Sok régiónak nincsenek részletes adatai a szennyvíz-feldolgo-
zásról, ezért a szerzők a teljes kép érdekében a jövedelmek 
alapján becsülték meg a szennyvízkezelés mértékét. Az adatok 
nem fedik teljesen, mennyi mikroszálat bocsát ki a textil teljes 
élettartama alatt, például nem számolták bele a használtruha-
piacot. Számításaik szerint a műszálhasználat elterjedése, 
vagyis az 1950-es évek és 2016 között 5,6 millió tonna szinteti-
kus mikroszál került a környezetbe a ruhamosástól, ennek fele 
az utolsó tíz évben. Valamivel kevesebb mint a fele került szá-
razföldre, ebből 1,9 millió tonna a talajra, 0,6 millió tonna sze-
méttelepekre. A kibocsátás évente 12,9 százalékkal nő, a jelen-
legi éves szárazföldi emisszió – 176,5 ezer tonna – meghaladja 
a vizekbe kerülő mennyiséget, ami 167 ezer tonna.  

A növények kétötödét kihalás fenyegeti 
MTI   2020.09.30. 

https://nepszava.hu/Biosphoto%20via%20AFP


Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 10. szám 

7. oldal 

A világon élő növények kétötödét kihalás fenyegeti. Ennek 
egyik fő oka a fajok élőhelyének szűkülése - figyelmeztettek egy 
nemzetközi kutatásban résztvevő tudósok. 

A kutatók versenyt futnak az idővel, minél több fajt igyekeznek 
meghatározni, mielőtt végleg eltűnnének, mivel a növények 
óriási lehetőségeket rejtenek a gyógyításban, energiatermelés-
ben és táplálékként - ismertette a brit Királyi Botanikus Kert je-
lentését a BBC hírportálja. 

A világ növényeinek és gombáinak állapotát összegző jelentést 
(State of the World's Plants and Fungi) 42 ország több mint 200 
tudósa készítette. A dokumentumot az ENSZ közgyűlés elé ter-
jesztették, hogy a világ vezetői fellépjenek a biodiverzitás vesz-
teségei ellen. 

A jelentés szerint eltűnőben van a növények és gombák felhasz-
nálásának lehetősége az olyan globális problémák megoldá-
sára, mint az élelmiszerbiztonság vagy a klímaváltozás. 

A kihalás korában élünk. Rendkívül aggasztó a kép és sürgős be-
avatkozásra van szükség"- hangsúlyozta Alexandre Antonelli, a 
botanikus kert tudományos igazgatója. "Vesztésre állunk az 
idővel vívott küzdelemben, mert a fajok gyorsabban tűnnek el, 
mint ahogy képesek lennénk azonosítani őket. Pedig sok közü-
lük fontos szerepet játszhatna például a gyógyításban, és 

mondjuk egy újonnan jelentkező vagy a jelenlegi pandémia el-
leni küzdelemben" - fűzte hozzá a tudós. 

A jelentésből kiderül, hogy a jelenlegi növényfajoknak csak egy 
kis részét használják táplálékként és bioüzemanyagként. 

TÖBB MINT 7000 EHETŐ NÖVÉNYT LEHETNE A JÖVŐBEN ÉLEL-
MEZÉSRE HASZNÁLNI, MIKÖZBEN JELENLEG CSUPÁN EGY MA-
ROKNYI FAJ SZOLGÁL A VILÁG NÖVEKVŐ NÉPESSÉGÉNEK ÉLEL-
MEZÉSÉRE. 

Továbbá mintegy 2500 olyan növény él a Földön, amely milliók-
nak szolgálhatna energiaforrásul, miközben mindössze hat nö-
vényből, a kukoricából, a cukornádból, a szójából, a pálmaolaj-
ból, a repcéből és a búzából állítják elő a bioüzemanyagok túl-
nyomó többségét. 

A tudósok becslése szerint a fajok kihalásának veszélye na-
gyobb, mint korábban gondolták: a vaszkuláris növények 39,4 
százalékát, mintegy 140 ezer fajt fenyegeti a kihalás a 2016-ban 
megállapított 21 százalékkal szemben. A különbséget a kutatók 
szerint az okozta, hogy időközben sokkal pontosabbak lettek a 
természetvédelemmel kapcsolatos felmérések. 

A szakemberek szerint a biodiverzitás megőrzéséhez szükség 
van a mesterséges intelligencia felhasználására és a természet-
védelem finanszírozásának növelésére. A jelentés megállapí-
totta, hogy a gyógyításra használt növények közül 723 került a 
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kihalás szélére, sok azért, mert a világ egyes térségeiben túl so-
kat takarítanak be belőlük. 2019-ben 1942 új növényt és 1886 
új gombafajt azonosítottak a világon, köztük olyanokat is, ame-
lyek élelemként, innivalóként, gyógyszerként vagy rostként 
használhatók fel. 

Magyar tudósok kutatják az élet eredetét 
ORIGO 2020.09.28.  

Magyar kutatók munkájáról jelent meg összefoglaló cikk a világ 
egyik legrangosabb tudományos folyóiratában, a Nature Re-
view Chemistryben, amelyben a tudósok arra a kérdésre keres-
ték a választ, hogy miként keletkezett az élet. 

A tudományos cikk Szathmáry Eörs, az Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat (ELKH) Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója nevével 
fémjelzett magyar elméleti biológiai iskola elmúlt három évti-
zedének az élet keletkezésével kapcsolatos eredményeit mu-
tatja be, kiegészítve külföldi kutatócsoportok kapcsolódó kísér-
leti eredményeivel. A cikk társszerzői Szilágyi András, Czárán 
Tamás és Kun Ádám voltak - közölte az MTI-vel hétfőn az Öko-
lógiai Kutatóközpont. 

Mint a közlemény hangsúlyozza, a több mint 3,5 milliárd évvel 
ezelőtti események rekonstruálása korántsem egyszerű, hiszen 
nem maradtak fenn azokból az időkből a kezdetleges élő 

szervezetek maradványai. A cikk bemutatja a mintegy huszonöt 
éves kísérleti munka állomásait, illetve azt, hogy meddig jutot-
tak a magyar kutatók annak a teóriának a fölépítésében, hogy 
milyen folyamatok keretében jöhetett létre a legegyszerűbb, 
bár még ismeretlen élő szervezet. 

A kutatók meghatározása szerint az az entitás tekinthető élő-
nek, amely valami magához nagyon hasonlót, de magával nem 
teljesen azonosat képes létrehozni, miközben környezetéből 
anyagot, energiát vesz fel. 

 

Az élet eredete és evolúviója (művészi illusztráció) FORRÁS: 
BSIP VIA AFP/JACOPIN / BSIP/JACOPIN 
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A tudomány mai állása szerint erre csak bizonyos kémiai rend-
szerek képesek, hiszen minden élő rendszer bonyolult kémiai 
rendszer is egyben. Már a legegyszerűbb élő szervezetek, a bak-
tériumok is rendkívül bonyolult és összetett (bio)kémiai "besti-
áriummal" rendelkeznek, és minden élő rendszer működése ké-
miai folyamatok milliárdjaidnak eredménye: a mozgás, az érzé-
kelés, de még a magasabb kognitív folyamatok, a gondolkodás 
is mind-mind kémiai alapon történik - emlékeztet a közlemény. 

Arra a kérdésre, hogy az élet mikor jött létre, a tudósok már 
nagyjából pontos választ képesek adni: valamivel több mint 3,5 
milliárd évvel ezelőtt az egyszerűbb kémiai folyamatok már 
olyan komplex kémiai rendszerekké alakultak, hogy képesek 
voltak saját maguk lemásolására és saját magukhoz igen ha-
sonló, de mégis különböző utódokat tudtak létrehozni. 

Ez volt az a pillanat, amikor "a kémia biológiává vált". Az utódok 
apró különbségei, a folyamatosan megjelenő variációk az evo-
lúció zálogai, hiszen ezek tették lehetővé azt, hogy egyre bo-
nyolultabb és összetettebb szervezetek jöhessenek létre. 

A magyar kutatók tanulmánya szintetizálja az elméleti megálla-
pításokat és a kísérleti eredményeket. A közlemény szerint a 
biokémiai módszerek fejlettsége csak mostanra érte el azt a 
szintet, hogy kísérletileg is igazolja azokat a jóslatokat, amelye-
ket a magyar evolúciótudományi iskola az elmúlt két 

évtizedben megfogalmazott. Nagy előrelépés, hogy az élet ke-
letkezésekor bekövetkező folyamatok bizonyos családjait már 
kísérletileg is meg tudják valósítani, azaz például sikerül mes-
terségesen létrehozni olyan molekulákat, amelyek képesek sa-
ját maguk lemásolására - mutat rá a kommüniké. 

 

Az élet eredete (illusztráció)FORRÁS: ORIGO 
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A kísérletek másik, ezzel párhuzamos eleme annak vizsgálata, 
hogy a legegyszerűbb kémiai és már élővé váló szervezeteken 
belül hogyan tudott létrejönni a kooperáció. Bár az evolúcióról 
mindenkinek a verseny jut eszébe, és valóban ez a törzsfejlődés 
fő hajtóereje, az együttműködés létrejötte és stabil fenntartása 
legalább olyan fontos, hiszen már az élet kezdetére is a "mole-
kuláris csapatjátékok" voltak jellemzők - emlékeztetnek a cikk 
szerzői. 

Ugyanis nem egyes molekulák versengtek egymással, hanem 
csoportok, amelyek tagjai egymással kooperálnak, míg a cso-
portok között aktív verseny zajlik. Eközben küzdenek a rendszer 
működését károsító csalók, az erőforrásokat fogyasztó, de a kö-
zös feladatból részüket ki nem vevő "molekuláris rosszfiúk" el-
len. 

Ezek az első hallásra antropomorf tulajdonságok, mint az 
együttműködés és a csalás már az élet hajnalán jelen voltak, és 
központi szerepet játszottak az élethez szükséges kémiai komp-
lexitás megjelenésében és az élő formák stabil fenntartásában 
- zárul az Ökológiai Kutatóközpont közleménye. 

Különös felfedezést tettek a koronavírus-
fertőzéssel kapcsolatban 
ORIGO 2020.09.30.  

Magasabb a súlyos Covid-19 kialakulásának a kockázata azok-
nál, akik a neandervölgyi ember génjeit hordozzák - állapították 
meg német kutatók. 

Háromszor nagyobb a lélegeztetőgépre kerülés kockázata 

"Aki ezt a génváltozatot örökölte, háromszor nagyobb valószí-
nűséggel kerül lélegeztetőgépre koronavírus-fertőzés esetén" - 
közölte Hugo Zeberg, a lipcsei Max Planck Evolúciós Antropoló-
giai Intézet kutatója. 

 

A COVID-19 vírus művészi ábrázolása FORRÁS: GETTY 
IMAGES/ISTOCKPHOTO/HAZEMMKAMAL 

Svante Pääbo vezetésével a német intézet tudósai voltak azok, 
akik több mint tíz éve a neandervölgyi ember teljes genetikai 
állományát megfejtették 
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EGY 38 EZER ÉVES, HORVÁTORSZÁGBAN ELŐKERÜLT NEAN-
DERVÖLGYI CSONTBÓL NYERT DNS-BŐL. 

 

A DNS, vagyis a dezoxiribonukleinsav művészi ábrázolása  FOR-
RÁS: WELL PR KFT. 

A tudósok azt is kimutatták, hogy az Európában, Ázsiában és 
Amerikában elő mai emberek DNS-ének 

MINTEGY KÉT SZÁZALÉKA A NEANDERVÖLGYI EMBERTŐL 
SZÁRMAZIK, 

azóta azt is bizonyították, hogy az afrikaiak DNS-ében is van va-
lamiféle neandervölgyi örökség. 

Neandervölgyiektől származik a veszélyes gén 

A Nature című tudományos folyóiratban szerdán bemutatott 
tanulmányban Zeberg és Svante Pääbo azonosította azoknak a 
géneknek a csoportját, amelyek léte megnöveli a kórházi keze-
lés és légzési elégtelenség kockázatát koronavírus-fertőzés 

esetén. Megállapították, hogy ezek a gének egy olyan csoport-
hoz tartoznak, amelyek a neandervölgyi embertől öröklődtek. 

 

A neandervölgyiek mintegy 400 ezer éve jelentek meg  FORRÁS: 
MOTHER NATURE NETWORK 

Ez a géncsoport megtalálható az európai népesség 16 százalé-
kánál, a dél-ázsiai populáció felénél, 

MÍG AFRIKA ÉS KELET-ÁZSIA LAKÓI ESETÉBEN EGYÁLTALÁN 
NINCS JELEN. 

"Kiderült, hogy ezeket a génváltozatokat a modern ember a ne-
andervölgyiektől örökölte, amikor mintegy 60 ezer éve kevere-
dett velük" - magyarázta Zeberg. A kutatók azt azonban nem 
tudták feltárni, hogy a gének ezen csoportja miért okoz komp-
likációkat Covid-19-betegeknél. 
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A Smithsonian Múzeum neandervölgyi ember rekonstrukciója 
FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS/SMITHSONIAN MUSEUM 

Nyugtalanító genetikai örökség az őskorból 

"Nyugtalanító, hogy egy ilyen genetikai örökségnek a neander-
völgyi embertől tragikus következményei vannak a mostani 

világjárványban. Ezt a lehető leggyorsabban meg kell vizsgálni" 
- mondta Pääbo. 

A KUTATÓK SZERINT A GÉNCSOPORT NEM EGYENLŐEN VAN 
JELEN A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI TÉRSÉGEKBEN. 

Miközben megtalálható a dél-ázsiaiak, különösen a banglade-
siek mintegy felének a genomjában, az európaiaknak csak a 16 
százaléka hordozza. Legnagyobb arányban a bangladesieknél 
fordul elő, 63 százalékuk hordozza. 

 

Cro-magnoni emberek barlangi medvére támadnak a késői ple-
isztocén korban. A modern ember és a neandervölgyiek 60 ezer 
éve keveredhettek egymássalFORRÁS: ZDENEK BURIAN 
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Az Egyesült Királyságban végzett kutatások például kimutatták, 
hogy az általános népességhez képest a bangladesi eredetűek 
esetében mintegy kétszer nagyobb annak a kockázata, hogy a 
beteg meghal koronavírus-fertőzés esetén. 

 

Ápolónő egy lélegeztetőgépen lévő beteg mellett FORRÁS: 
MTI/VAJDA JÁNOS 

A MAI EMBER AFRIKÁBÓL SZÁRMAZIK, ÉS A KÖZEL-KELETEN 
KEVEREDETT A NEANDERVÖLGYIEKKEL. 

A két emberfaj mintegy 60 ezer éve találkozott, és közel 30 ezer 
évig élt egymás mellett. A neandervölgyi ember genetikai örök-
sége innen indult vándorútjára Európába és Ázsiába. Azóta 

számos kutatás bizonyította a neandervölgyi ember genetikai 
örökségét. 

(Forrás: MTI/dpa/AP) 

Így pusztítja a világ legészakibb városa a 
bolygó tüdejét 
ORIGO 2020.09.30.  

Norilszk a világ legészakibb és legélhetetlenebb városa, ami 
egyben Oroszország legszennyezettebb települése is. Az itt vég-
zett fa évgyűrűk analízise szerint a helyi bányákból és ipari üze-
mekből származó légszennyezés a korábban vélt mértéknél je-
lentősebb mértékben felelős a „sarkvidéki homálynak" neve-
zett jelenségért. De mit is jelent ez? 

A „globális homály" korlátozza a Földet érő napsugarak meny-
nyiségét. Ehhez hasonlóan az úgynevezett „sarkvidéki homály" 
regionális hatása akkor jelentkezik, amikor a légszennyezésből, 
a vulkánkitörésekből és a porból keletkező, apró részecskék 
összegyűlnek a légkörben, ahol részben elnyelik vagy szétszór-
ják a napenergiát, akadályozva a fény beáramlását. 

HOSSZÚ TÁVÚ MEGFIGYELÉSEK ÉS MŰHOLDAS MÉRÉSEK AZT 
MUTATJÁK, HOGY AZ ÉSZAKI-SARK FELSZÍNÉRE JUTÓ NAPSU-
GÁRZÁS MENNYISÉGE A SZÁZAD KÖZEPE ÓTA CSÖKKENT, 
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de eddig nem volt világos, hogy ennek az okát az emberi ténye-
zőben, a régió szennyezésében kell keresni. 

 

Lassan eltűnnek a boreális erdők?  FORRÁS: PINTEREST 

Az Ecology Letters tudományos folyóiratban most publikált ta-
nulmány először kapcsolta össze a zsugorodó erdők tendenciá-
ját a csökkenő napfény jelenségével. Norilszk városa közelében 
ugyanis a fák pusztulása már mintegy 100 kilométeres távolság-
ban is jól látható. 
Noha a kénkibocsátás és az erdő pusztulásának problémáját 
Európa nagy részében sikeresen megoldották, Szibéria eseté-
ben még mindig nem látjuk, hogy pontosan mi történik– 
mondta Ulf Büntgen, a Cambridge Egyetem környezeti rendsze-
rek elemzője a ScienceAlert online tudományos portálnak. – Ez 

elsősorban a hosszú távú monitoring adatok hiánya miatt ala-
kult így. 

Miután ez a régió a világon az egyik legsúlyosabban szennyezett 
terület, a tudósok a Norilszk városát körülvevő élő és elhalt tű-
levelűek évgyűrűit vizsgálták annak érdekében, hogy rekonst-
ruálják, mi történhetett ezzel az egykor érintetlen erdővel. 

 

Norliszk gazdasági életében meghatározó a színesfémbányá-
szat (nikkel, réz és palládium), aminek következtében a várost 
és közvetlen környékét súlyos környezetszennyezés sújtja  FOR-
RÁS: WIKIMEDIA COMMONS 

Láthatjuk, hogy a Norilszk közelében fekvő fák az 1960-as évek-
ben kezdtek el tömegesen elpusztulni az egyre növekvő 

https://www.sciencealert.com/tree-ring-study-finds-air-pollution-is-so-bad-it-s-dimming-the-sun-and-slowing-tree-growth
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szennyezettség miatt– mutatott rá Büntgen. – A felszínre jutó 
napsugárzást a légköri levegőszennyezés helyettesítőjeként al-
kalmazva a modelljeink erős bizonyítékot szolgáltatnak arra, 
hogy az északi-sarkvidéki homály jelensége az 1970-es évek óta 
jelentősen csökkentette a fák növekedését. 

Hozzátette: ismert, hogy a szennyező anyagok gyakran halmo-
zódnak fel az északi-sarkvidéki légkörben, ami azt is jelenti, 
hogy a terület feletti ökoszisztémák különösen érzékenyek a 
globális szennyezésre. 

A szerzők azonban még ennek ismeretében sem voltak felké-
szülve a feltárt probléma súlyosságára:A KÁROK MÉRTÉKE 
MEGMUTATJA, HOGY A BOREÁLIS ERDŐK – AMELYEKET 
GYAKRAN A BOLYGÓNK „TÜDEJEKÉNT" APOSZTROFÁLNAK – 
MENNYIRE SÉRÜLÉKENYEK ÉS ÉRZÉKENYEK.A jövőben ezért 
azt vizsgálják, hogy a légszennyezés hogyan vezethet a napsu-
gárzás ilyen mértékű csökkenéséhez. 

Ezek a földönkívüli-szerű állatok érzékelik a 
mágneses mezőket 
ORIGO 2020.10.01.  

A földalatti alagutak homályában kecses kis állatok építik fész-
keiket, biztonságosan elrejtve őket a ragadozók elől, a föld mé-
lyén. A csupasz turkáló, vagy más néven csupasz 

vakondpatkány furcsa módon az egyetlen faj, amely mindig 
egyetlen helyre készíti ezt a fészket: az odúja délkeleti részére. 
Hogy miért teszik ezt, az továbbra sem világos, ám a legfrissebb 
kutatások szerint a gyakorlatilag vak állat valahogy mégis érzé-
keli a megfelelő irányt. 

A fénytől függetlenül működik az érzékelésük 

Régóta ismert, hogy a madarak több ezer kilométer tájékozó-
dás után is képesek arra, hogy évről-évre ugyanoda érkezzenek 
meg. Ezt a Föld mágneses mezejének érzékelése miatt tudják 
megtenni, amelyet magnetorecepciónak is nevezik. A közel-
múltban a tudósok azonban felfedezték, hogy  

NÉHÁNY EMLŐS, PÉLDÁUL A KUTYÁK, MEDVÉK ÉS NÉHÁNY 
FŐEMLŐS IS KÉPESEK ENNEK SEGÍTSÉGÉVEL NAVIGÁLNI.  

Ennek a folyamatnak a biológiai mechanizmusai azonban még 
mindig rejtélyesek. A Journal of the Royal Society Interface tu-
dományos szaklapban most publikált tanulmány szerint a csu-
pasz turkáló, vagy más néven csupasz vakondpatkány (Hetero-
cephalus glaber) is érzékeli ezeket a mágneses mezőket. 

https://www.royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2020.0513
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A csupasz turkáló látás nélkül is kitűnően tájékozódik a föld 
alatt FORRÁS: PINTEREST 

A friss elmélet szerint ez az érzékszervi képesség a magnetotak-
tikus baktériumok révén valósulhat meg, amelyek 

A BENNÜK VÉGIGHÚZÓDÓ MÁGNESES KRISTÁLYLÁNCCAL ÉR-
ZÉKELIK A TÉRBELI HELYZETET, ELSŐSORBAN A TÉR MÁGNE-
SES VISZONYAI ALAPJÁN. 

Ám a csupasz vakondpatkányok magnetoreceptoraira vonat-
kozó eddigi kutatások eredményei arra utalnak, hogy mecha-
nizmusuk magnetit-alapú. 

A Föld mágneses mezőjének ez az érzékelése a fénytől függet-
lenül működik, és erős mágneses impulzusok befolyásolják– 
mutattak rá a németországi Duisburg-Essen Egyetem kutatói, 
akik Ansell vakondpatkányt (Fukomys anselli) tanulmányozták, 
hogy többet megtudjanak arról, hogyan működhet ez az érzék-
szervi rejtély. 

Magabiztosan mozog a föld alatt 

Az állat egy kiterjedt alagútrendszerben, kolóniában él és soha-
sem jön fel a felszínre, míg a család összes tagja egy királynő 
köré csoportosul. Valamennyi emlős közül a leghosszabb ismert 
alagutat építi. 

A TÁRSAS TÁRSADALOMBAN GYAKRAN BARÁTSÁGOSAK A 
SZOMSZÉDAIKKAL, NÉHÁNY KOLÓNIÁT ÖSSZEKÖTI AZ ALA-
GUTAK CSATLAKOZTATÁSA. 

Egy-két szőrszálat leszámítva ez az állat teljesen csupasz: a 
teste egyik végén egy kis méretű, csonka farok található, a má-
sik végén pedig két pár hosszú, előreálló metszőfog, amelyek 
egymástól függetlenül is mozoghatnak. 
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Az állat bizarr külseje különleges képességeket takar FORRÁS: 
PINTEST 

KICSI, DE ÉLES KARMAI SEGÍTSÉGÉVEL NAGY MAGABIZTOS-
SÁGGAL MOZOG A FÖLD ALATT.Apró, mintegy kettő millimé-
ter átmérőjű szemeinek nem sok hasznát veszi: a csupasz tur-
káló szinte teljesen vak, csak a világos és a sötét közötti különb-
séget képes felismerni. 
Az állatok nem tudnak tájékozódni a látásuk segítségével– 
mondta Kai Caspar zoológus és a tanulmány vezető szerzője 
a New Scientist-nek. – A látás többé-kevésbé teljesen jelenték-
telen számukra, ezért is olyan érdekesek. 

Laboratóriumi körülmények között vizsgálták őket 

Casper és munkatársai az állatok magnetoreceptorainak helyét 
keresték, ezért laboratóriumi körülmények között eltávolítot-
ták néhány csupasz vakondpatkány szemét. A műtét után más-
fél évvel végzett vizsgálatok megerősítették, hogy ezek az egyé-
nek mindennapi viselkedése nem különbözött a többi, fogság-
ban tartott egyedétől, beleértve az ásást vagy a közös játékot, 
sokan sikeresen neveltek utódokat is. 

 

Érzékelik a föld mágneses mezejét FORRÁS: BLICKWINKEL / 
ALAMY 

https://www.newscientist.com/article/2255606-nearly-blind-mole-rats-use-their-eyes-to-detect-magnetic-fields/
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A KUTATÓK EZUTÁN MESTERSÉGES, FÉSZKELŐ TERÜLETEKET 
HOZTAK LÉTRE, AHOL PONTOSAN SZABÁLYOZNI TUDTÁK A 
MÁGNESES TERET, MAJD NÉGY KÜLÖNBÖZŐ BEÁLLÍTÁSSAL 
TESZTELTÉK AZ ÁLLAT FÉSZEKÉPÍTÉSI SZOKÁSAIT.Azok az álla-
tok, amelyeknek eltávolították a szemét, véletlenszerű he-
lyekre építették őket, míg a többiek rendszeresen az aréna 
mágneses délkeleti részére. 

A szakemberek így arra a következtetésre jutottak, hogy a sze-
mek eltávolítása a mágneses érzék tartós károsodásához veze-
tett. 

Rövid hírek, érdekességek 

Grönlandi jégtáblákból készítenek palacko-
zott vizet 
MTI 2020.09.30. 07:40 

Egy luxus ivóvízmárka grönlandi olvadt jégből készült palacko-
zott vize nyerte idén a legabszurdabb terméknek járó környe-
zetvédelmi szégyendíjat - közölték kedden Svájcban a szerve-
zők. 

Az olvadt grönlandi gleccserjeget több mint 9600 kilométerre 
szállítják. A sarki jégsapka olvadását tekintve ez különösen cini-
kusnak tűnik 

- hangsúlyozta a svájci Alpok Kezdeményezés elnevezésű kör-
nyezetvédelmi aktivistacsoport, amely évente ítéli oda az Ör-
dög Köve-díjat. 

A kanadai Berg ivóvízmárka a grönlandi úszó jégtáblákból ter-
mel ki jeget és azt szállítja el palackozásra. A palackozott vizet 
aztán a kanadai Halifaxból Antwerpenbe hajóztatják át az At-
lanti-óceánon, ahol kamionokra rakodják és Európán át Svájcba 
viszik. 

A SVÁJCI MANOR BOLTHÁLÓZAT, AMELY A GRÖNLANDI 
GLECCSERVIZET FORGALMAZZA AZ ALPESI ORSZÁGBAN, 

már bejelentette, hogy idén úgy döntöttek, többé nem árulják 
a Berg és más külföldi vízmárkák termékeit. Mint magyarázták, 
nagyon komolyan veszik a vásárlóiktól és a közönségtől érkező 
véleményeket. Az Alpok Kezdeményezés idei szavazásán csak-
nem hatezren vettek részt. 

Az Ördög Köve-díjra még esélyes volt egy üveges savanyú-
uborka, amelyet több mint 18 ezer kilométerről, Vietnamból 
szállítottak Svájcba és Peruból származó gránátalma is, amelyet 
Egyiptomban dolgoztak fel, mielőtt Svájcba érkezett volna re-
pülővel. 

Mi a túlevés, és hogyan hat a testünkre? 
TÁFELSPICC 2020.09.23. 11:34 
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Szerintem mindenkivel előfordult már, hogy nem tudott en-
gedni egy finom étel csábításának, és ahogy mondani szokták: 
„degeszre tömte magát". Ezt hívják túlevésnek, ami több szem-
pontból is hatással van az egészségre, ha szokássá, mindenna-
possá válik. A súlygyarapodástól a megnövekedett koleszterin-
szintig sok probléma merülhet fel. De miért esszük egyáltalán 
túl magunkat? Melyek a túlevés jelei? Hogyan lehet megfé-
kezni? 

Lehet szó még szokásról vagy ízlésről, ami miatt az emberek 
hajlamosak túlzásokba esni. 

 

FORRÁS: SHUTTERSTOCK 

Szerencsére nem túl nagy ördöngösség azonosítani. Olyankor 
azt érezzük, hogy kipukkad a gyomrunk, később savasnak, puf-
fadtnak tűnhet. 

HA MEGSZOKJUK A TÚLEVÉST, MINDIG TÚL SOKAT ESZÜNK, 
ELŐFORDULHAT, HOGY A GYOMRUNK NEM KÉPES MEG-
EMÉSZTENI AZ ÖSSZES ÉTELT. EZT ZSÍRRÁ ALAKÍTJA, AMI MI-
ATT ELHÍZÁS ALAKULHAT KI. 

Az elhízással, idővel kialakulhat túlsúly, amivel pedig növeked-
het a krónikus betegségek kockázata. Ráadásul mindez hatással 
lehet az alvási szokásokra is: álmatlanságot eredményezhet, 
ami az általános közérzetünket is még jobban rombolja. 

Adott hát a kérdés. 

Hogyan lehet megfékezni a túlevést? 

Az első tanács: lassan együnk, és jól rágjuk meg az ételt az egy-
szerű emészthetőség érdekében. Másrészt idő, mire a gyom-
runk jelez, hogy tele van. Ezért is érdemes figyelni az étkezése-
ink gyorsaságára. 

SOKAT TEHETÜNK AZZAL IS, HA NEM VONJUK EL A FIGYEL-
MÜNKET TÉVÉVEL VAGY TELEFONNAL, 

hanem inkább az ételre és a gyomrunkra fókuszálunk. Ha meg-
szokjuk, hogy az étkezések előtt megiszunk egy pohár vizet, ak-
kor már nem üres gyomorral fogunk neki az ebédnek. 
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Kiderült, mi véd legjobban a káros UV-sugár-
zás ellen 
ORIGO 2020.09.29.  

A korai juhar vagy más néven platánlevelű juhar (Acer 
platanoides) nyújtja a legnagyobb védelmet az emberek szá-
mára a Napból érkező ultraibolya sugárzás káros hatásaival 
szemben - állapították meg kanadai szakemberek, akik az Ur-
ban Forestry & Urban Greening című folyóiratban publikálták 
eredményeiket. 

A Torontói Egyetem kutatói 16 olyan fafaj 64 példányát tanul-
mányozták, amelyek a torontói iskolaudvarokon és közparkok-
ban leggyakrabban előforduló fajok közé tartoznak. A szakem-
berek két nyáron át vizsgálták, hogy mekkora különbség van az 
UV-sugárzás bőrpírt vagy napégést okozó ereje között a külön-
böző fák koronája és a szabad ég alatt állva. A tanulmány egyik 
társszerzője, Sivajanani Sivarajah szerint az északi féltekén még 
soha ezelőtt és világviszonylatban is csupán Ausztráliában, va-
lamint Új-Zélandon végeztek eddig ilyen kutatást. 

A globális éghajlatváltozással kapcsolatos előrejelzések szerint 
forróbb és hosszabb nyaraknak nézünk elébe itt északon. Úgy 
vélem, hogy fel kellene készülnünk ezekre a globális környezeti 

változásokra és egészséges, élhető városok tervezésében kell 
gondolkodnunk"- mondta a szakember. 

 

BIOSPHOTO/PASCAL PITTORINO 

"A városi környezetben a Napból érkező ultraibolya sugárzás 
visszaverődik az épített szerkezetekről és kemény talajfelüle-
tekről. Az egyik módja annak, hogy csökkentsük az UV-visszave-
rődés hatásait, a lombkoronafedettség növelése, és ez különö-
sen fontos az olyan városi területeken, ahol a beton és egyéb 
kemény felületek miatt az emberek ki vannak téve a fokozott 
UV-sugárzás kockázatainak" - írták a kutatók tanulmányukban. 

A szakemberek szerint a korai juhar után a kétszínű tölgy, az 
ostorfa és az európai bükk nyújtja a legnagyobb védelmet - 
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ezeknek a fáknak az árnyékában háromszor annyi ideig marad-
hat az ember a szabadban, mintha védelem nélkül menne ki a 
napfényre -, míg a legalacsonyabb védelmet a vörös juhar (Acer 
rubrum) és a páfrányfenyő (Ginkgo biloba) nyújtja a vizsgált fa-
jok közül. 

A kutatók azt is megállapították, hogy a sűrűbb és kiterjedtebb 
lombkoronájú fák, valamint az árnyékot jobban toleráló fajok 
nagyobb védelmet biztosítanak. 

(BBC/MTI) 

Borotvaéles képeket készített a Nap finom-
szerkezetéről Európa legnagyobb naptele-
szkópja 
2020. szeptember 14. innoportal.hu 

 

Borotvaéles képeket készített a Nap finomszerkezetéről Eu-
rópa legnagyobb napteleszkópja, a spanyolországi Teide Ob-
szervatóriumban lévő GREGOR. 

A Leibnitzi Napfizikai Intézet kutatói és mérnökei által újrater-
vezett teleszkópnak köszönhetően Naprendszerünk központi 
csillaga a korábbinál immár jóval nagyobb felbontásban tanul-
mányozható Európából. A napteleszkóp, amelyet egy német 
konzorcium üzemeltet, lehetővé teszi a kutatók számára, hogy 
50 kilométeres felbontásban tanulmányozzák a Nap felszínét, 
ami apró töredéke az égitest 1,4 millió kilométeres átmérőjé-
nek. Olyan, mintha valaki egykilométeres távolságból élesen 
látna egy tűt egy focipályán – olvasható az intézet honlapján. 

“Mindössze egyetlen év alatt teljesen újraterveztük az optikát, 
a szerkezetet és az elektronikát, hogy a lehető legjobb képmi-
nőséget kapjuk” – mondta a projektet vezető Lucia Kleint. 

A kutatóknak júliusban sikerült lencsevégre kapniuk a lenyű-
göző képeket. Ezek az eddigi legnagyobb felbontású felvételek 
a Napról, amelyek európai teleszkóppal készültek. A teleszkóp 
átalakításának köszönhetően a szakembereknek lehetősége 
nyílik a mágneses mezők, a hőáramlás, az örvénylés, a napkitö-
rések és a napfoltok részletes tanulmányozására. 
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Nem vicc: hamarosan elkészülhet a vegán to-
jás 
 Útajövőbe  2020. szeptember 30. 

 

A vegán tojások még saját műhéjat is kapnak, és a tervek szerint 
hamarosan kiskereskedelmi forgalomba kerülnek. 

A tyúktojás lehető leghitelesebb vegán változatának kifejlesz-
tésén dolgozik két francia biológushallgató, akik - számol be ar-
ról a Store Insider - közel járhatnak a sikeres befejezéshez. 

Philippine Soulères és Sheryline Thavisouk a párizsi Ecole de 
Biologie Industrielle egyik programja keretében vágott neki a 
projektnek. 

ÁLLÍTÓLAG TÖBB MINT 50 TESZTRECEPTRE ÉS HÁROM ÉVRE 
VOLT SZÜKSÉGÜK AHHOZ, HOGY A FEJLESZTÉS A VALÓDI TO-
JÁS VALAMELYEST FELISMERHETŐ MÁSÁVÁ VÁLJON. 

A kísérletezgetések legnehezebb része az volt, hogy olyan rep-
likát hozzanak létre, amelyből az eredeti tojás felhasználásával 
készült ételekhez hasonlókat lehet előállítani. 

A vegánbarát változat végső receptjén akad még némi csiszol-
nivaló, de a feltalálók szerint hüvelyes zöldségek az elsődleges 
komponensei. 

Míg a versenytársak külön csak a tojás fehérjéjét vagy csak a 
sárgáját tudták reprodukálni, a francia duó egyidejűleg mind a 
két összetevőt előállította. 

A Les Merveilloeufs nevű műtojások még saját héjat is kapnak, 
amelyet a feltalálók a lehető legökobarátabb módon igyekez-
nek megalkotni. 

Soulères és Thavisouk úgy döntöttek, megpróbálják pénzzé 
tenni az ötletüket, és ha minden jól megy, az innovációjuk be-
látható időn belül a szupermarketek polcairól is visszaköszön 
majd. 

Az alkotók már meg is kapták az ehhez szükséges induló tá-
mogatást egy inkubátorprogram keretében, amelyben sikere-
sen pályáztak finanszírozásra. 

http://storeinsider.hu/cikk/tobb__mint_vegan_rantotta__hamarosan_kesz_a_vegan_tojas
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Időutazással sem előzhető meg a világjár-
vány 

 

BUGYINSZKI GYÖRGY 2020.10.01. INDEX.HU 

A szóban forgó tanulmány nem valamiféle brit tudósok típusú 
bulvármarhaság, hanem a tekintélyes Klasszikus- és kvantum-
gravitáció című szaklapban jelent meg, feszes matematikai le-
vezetéssel alátámasztva. 

Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy mindannyian időutazók 
vagyunk, hiszen folyamatosan haladunk előre az időben. 

A GONDOK AKKOR KEZDŐDNEK, AMIKOR VISSZAFELÉ MEN-
NÉNK BENNE. 

Einstein általános és speciális relativitás elmélete sem zárja ki, 
hogy az idő valójában nem lineáris, hanem egy önmagába visz-
szatérő hurok. Hiszen ha az idő és a tér szorosan összefügg, ak-
kor 

ELMÉLETBEN UGYANÚGY KÖRBESÉTÁLHATÓ AZ IDŐ IS, MINT 
BÁRMELY TÉRBELI OBJEKTUM. 

Az úgynevezett Kibble-féle hipotetikus kozmikus húrokon ke-
resztül például akár vissza is térhetünk pontosan oda, ahonnan 
elindultunk portyázni az időben. Felsorolni is képtelenség, hogy 
hány fantasy műfajú könyv, film és sorozat alapul e hatásos fel-
vetésen, amely természetesen egyelőre csak papíron áll meg. 

Szolgálati közlemény: Az Index szerkesztősége testületileg és 
mélyen elítéli, amikor egyes időutazók nagypapát, nagymamát, 
illetve bármely egyéb felmenőt ölnek meg a régmúltban. 

A nagypapát megölni, nem kell félnetek, jó lesz 

Van azonban egy probléma. Ha történetesen sikerülne is rend-
kívül precízen belenavigálunk magunkat egy ilyen, múltba ve-
zető gyűrűbe, akkor még mindig ott van 

AZ ÚGYNEVEZETT NAGYPAPA-PARADOXON. 

https://index.hu/szerzo/bugyinszki_gyorgy
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Jelesül: ha visszaugrunk a történelemben, és megöljük a még 
gyermekkorú nagypapánkat, akkor vajon miként létezhetünk 
egyáltalán, vagyis milyen alapon vagyunk retúrjeggyel a múlt-
ban, amikor – szülők híján – mi meg sem születhettünk a jövő-
ben? 

A Nagypapa-paradoxon feloldásának eddig (a teljesség igénye 
nélkül) több módja is létezett: 

• Csak akkor mehetünk vissza a múltba egyáltalán, ha ott biz-
tosan nem öltük már meg a nagypapánkat. A múlt ugyanis 
már elmúlt, akár visszamegyünk belé, akár nem. És ha meg-
öltük volna, akkor eleve nem is lennénk, így vissza se me-
hetnénk. Időutazóként beavatkozhatunk ugyan a 
múltba(n) tehát, de a jövőt megváltoztató tettekre nem 
„leszünk” képesek. Szabad akaratunk tehát időutazóként 
nem teljes. (Ez volt Stephen Hawking megfejtése is pél-
dául.) 

• Csupán párhuzamos jövőket keletkeztetünk bármiféle utó-
lagos múltbéli szöszöléseinkkel, ám a mi saját jövőnk, tehát 
a mostani jelenünk eközben érintetlen marad. Mert az al-
ternatív kozmikus történetvezetések teljesen külön szálon 
futnak, és sok-sok paralel univerzum/valóság létezik egy-
szerre. Ez az úgynevezett Many Worlds interpretáció. 

• És talán a legszellemesebb: a nagypapa is tudhat ám idő-
utazni (mely készséget akár a jövőből is kaphatta, mond-
juk, egy másik időutazótól), így simán megölhetjük őt gye-
rekkorában, ha előtte ő már kiruccant a jövőbe huncut-
kodni kicsit a mi imádott nagyinkkal. 

Most Germain Tobar és Fabio Costa friss tanulmánya egy telje-
sen újfajta megoldást kínál e híres-hírhedt paradoxonra. A 
rendkívül technikai jellegű matematikai levezetés lényege az, 
hogy  

IDŐTURISTAKÉNT BÁRHOGY IS AVATKOZUNK BE A MÚLTBA, 
AZ ESEMÉNYEK EZUTÁN ÚGY SZERVEZŐDNEK MAJD ÁT, HOGY 
A JÖVŐNK, TEHÁT A TULAJDONKÉPPENI JELENÜNK VÁLTO-
ZATLAN MARADJON. 

A szerző saját példája szerint: 

Ha az ifjú nagypapánk volna az első Covid-fertőzött, és vissza-
utaznánk megakadályozni, hogy elkapja a vírust, akkor ezzel 
a húzással mi magunk kapnánk el azt, és végül pontosan 
ugyanekkora világjárvány törne ki. 

Vagyis megelőzni semmi olyasmit nem tudunk, aminek utóbb 
feltétlenül meg kell történnie ahhoz, hogy kerek maradjon a 
jövő. Az univerzum ugyanis addig balanszírozgatja, finomhan-
golgatja magát az ilyen paradoxikális helyzetekben, amíg vissza 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F1609.08470
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2Farticle%2F10.1088%2F1361-6382%2Faba4bc
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.technology.org%2F2020%2F09%2F26%2Ftime-travel-without-paradoxes-might-be-theoretically-possible-after-all-physicist-claims%2F
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nem áll benne az a jövőbeli rend, ahonnét mi utóbb időutazni 
indultunk. 

A gyengébb idegzetű olvasóinktól utólag is elnézést kérünk, és 
köszönjük a téridejüket.  

Borítókép: Salvador Dali 

Palackokat emészt a szuperenzim 
-RC- 2020.09.30. index.hu 

A műanyag soha nem bomlik le, lebontása és újrafeldolgozása 
drága, ugyanakkor a műanyag gyártása töretlenül folyik to-
vább, annak ellenére, hogy gyakorlatilag az egész bolygót el-
lepi, az Antarktisztól a Mariana-árkon át mindenki és minden 
bélrendszeréig. Bármilyen megoldás, amely megszabadít a 
műanyagtól, a világ megmentésével határos. 

2016-ban egy japán szemétlerakóban felfedeztek egy mű-
anyagevő organizmust. Az Ideonella sakaiensis nemcsak 
megette, de le is bontotta a polietilén-tereftalátot, a PET-pa-
lackból ismerős PET-et. A tudomány azonnal hozzálátott az Ide-
onella titkának felkutatásához. 

 

Ideonella sakaiensis és vacsorája / forrás: Kohei Oda / Yoshida 
et al. 

A Portsmouthi Egyetem enzimkutató központjának vezetője, 
John McGeehan az oxfordshire-i Harwellben található Diamond 
Light Source szinkrotronban röntgensugárzás segítségével tér-
képezte fel az Ideonella enzimeinek különleges térbeli struktú-
ráját, majd mesterségesen létrehozta és tesztelte azokat. 
McGeehan csapata az amerikai Nemzeti Tudományos Akadé-
mia tudományos közlönyében (PNAS) publikált tanulmányuk-
ban számolt be a műanyagot lebontó szuperenzimről. 

Az olajárral versengő enzim 

mailto:razzia@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/2020/09/30/petaz-muanyagevo-enzim/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
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Felfedezték, hogy az egyik mesterséges enzim, amelyet később 
PETáznak neveztek el, lebontja a PET-et, amikor azonban a ku-
tatócsoport a MHETáz nevű másik enzimmel keverte, a folya-
mat sebessége hatszorosára gyorsult. A hosszú, erős szálakba 
rendezett molekulák alkotórészekre bomlottak, a természet-
ben évszázadok alatt széteső anyagot gyakorlatilag napok lefor-
gása alatt megemésztették és más organizmusok által haszno-
sítható származékokká alakították.  

„Minél gyorsabb az enzim előállítása, annál gazdaságosabb. Az 
olaj nagyon olcsó, ezért nagyon olcsó újrahasznosítással kell 
versenybe szállnunk” – mutatott rá McGeehan professzor. 

A PET az egyik legszélesebb körben használt és HDPE-vel együtt 
az egyik legszélesebb körben újrahasznosított műanyag. A mű-
anyagipar évente több millió tonna PET-et állít elő, ennek átla-
gosan a felét hasznosítják újra (Svájcban és Finnországban 80-
90 százalékát). 2021-ben félmilliárd palackot fognak gyártani az 
anyagból, ebből negyedmilliárd a természetben végzi – ezért a 
forradalmi újrahasznosítási megoldások ellenére a műanyagok 
okozta természeti problémák megoldása továbbra is a felhasz-
nálás és a gyártás minimalizálása. 

Megöl, de nem élhetünk ózon nélkül 

 

KOVÁCS RÓBERT  2020.09.30.   index.hu 

Már Homérosz is említi az Iliászban, de nem nevezi nevén, mi-
vel nem volt még neki, hanem egy vihar alkalmával érezhető 
jellegzetes szagról ír. Egészen 1786-ig kellett várni, hogy egy 
holland tudós, Matin van Marum újra eltűnődjön, mi lehet az 
a furcsa szag villámláskor. 

Innentől nem volt megállás, slágertéma lett a szúrós, kellemet-
len buké okának kutatása. Mígnem Christian Friedrich Schön-
bein bázeli kémia professzor 1839-ben felfedezte, hogy az oxi-
gén egyik módosulatával van dolguk, és a görög  ozein (rossz 
szagot árasztó) szó után az ózon nevet adta neki. Hamar rájöt-
tek, hogy kitűnően tisztítja a vizet, fertőtlenít. Felfigyelt erre 

mailto:kovacsr@index.inda.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/2020/09/30/ozon/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
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Nikola Tesla is, aki, mint tudjuk, nem törpeáramokkal játszado-
zott, a villámokat, és a koronakisüléseket szerette igazán, ezért 
jól ismerte a szagot is. 1896-ban elsőként szabadalmaztatta 
ózongenerátorát, amelynek elve lényegében ma sem válto-
zott.  

AMIKOR ERDŐBEN SÉTÁLUNK, ÉS MÉLYEKET LÉLEGEZVE EM-
LEGETJÜK A FRISS, ÓZONDÚS LEVEGŐ ÁLDÁSÁT, JÓCSKÁN 
TÉVÚTON JÁRUNK. 

Az ózon ugyanis az egyik legagresszívebb oxidáns a természet-
ben. Ennek oka, hogy a három oxigénatomból felépülő mole-
kula meglehetősen instabil. Keletkezéséhez nagy energiákra 
van szükség. Ilyenek az elektromos kisülések, villámcsapások, 
vagy a kozmoszból érkező ultraibolya sugárzás. Ha abbamarad 
az energia-utánpótlás, hamar elbomlik, és visszaalakul kétato-
mos oxigénmolekulává. 

Bármire képes két elektronért 

Ilyenkor marad viszont egy szóló oxigénatom, aminek a külső 
elektronhéja telítetlen, ezért mindent megtesz, hogy két elekt-
ronhoz jusson. Azonnal csatlakozik az első szembejövő fogadó-
kész molekulához, és megváltoztatja annak kémiai összetéte-
lét, szerkezetét, tulajdonságait. Éppen ezzel a képességével 
tudja megölni a kórokozókat is. A vírusokat például oly módon, 
hogy reagál membránburkuk fehérjéivel és zsírszerű 

anyagokból álló lipidjeivel. Működésképtelenné, inaktívvá teszi 
ezzel a teljes molekulacsoportot. Vízbe juttatva is elemében 
van az ózon, és a szennyező mikrobák fehérjéibe épülve „tisz-
tít”. Lakások, irodák, szálláshelyek légterébe juttatva pedig 
„fertőtlenít”. 

BELÉLEGEZVE AZONBAN EGY ERŐS „MÉREG”. MÁR KIS KON-
CENTRÁCIÓBAN IS VESZÉLYES AZ EMBERRE, ÁLLATRA ÉS IGEN, 
IGEN, A SZOBANÖVÉNYEKRE IS. 

Növényfiziológusok ugyan nem értik még teljes mélységében, 
mit művel az ózon növényi sejtekben. Az biztos, hogy zöld leve-
lek sztómáin (légcserenyílásain) keresztül bekerülve legyengíti 
őket. Tartósan nagyobb ózon-koncentráció igazoltan lassítja a 
fotoszintézist, ennek következményeként a növény növekedé-
sét is. Kutatások 5-10 százalékkal gyengébb terméshozamot is 
kimutattak szántóföldi növényeknél. 

Nem egy földre szállt angyal 

Hiába rendkívül bomlékony, könnyen feldúsulhat a talaj közel-
ében. Persze, mint oly sok mindenhez, az ózonszint emeléséhez 
is komoly emberi erőfeszítés kellett (ahogyan a csökkentéséhez 
is, lásd ózonlyuk). A robbanómotoros járművek kipufogógázai-
ból származó nitrogén-oxidokból, szénhidrogénekből és szén-
monoxidból ózon keletkezik, a reakcióhoz pedig az erős napsu-
gárzás adja a szükséges energiát. Ha tartósan nagy a forgalom 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fearthobservatory.nasa.gov%2Ffeatures%2FOzoneWeBreathe%2Fozone_we_breathe3.php
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nyáron, szélcsend van és alacsony a páratartalom, veszélyes 
mennyiségben alakulhat ki. Belélegezve izgatja a légutakat, ká-
rosítja a tüdőt, gyengíti az immunrendszert. Akár halálos is le-
het, ami rendszeresen előfordul napfényes nagyvárosokban, 
mint például Los Angelesben. Itt tűnt fel a világon először nagy 
mennyiségben a múlt század negyvenes éveiben. Nem véletle-
nül lett a város az új típusú (fotokémiai) szmog névadója. 

Van egy igazán ütős tulajdonsága 

A háromatomos gáz keresztapja, Schönbein és más tudósok az 
1850-es években észrevették, 

HOGY OLYAN JÁRVÁNYOS FERTŐZÉSEK, MINT PÉLDÁUL A KO-
LERA, NEM TERJED AZOKON A HELYEKEN, AHOL MAGASABB 
AZ ÓZONTARTALOM. 

A természetes ózont ezért pozitívan értékelték, ekkor jelent 
meg az „ózondús jó erdei levegő” kifejezés is. 

Pozitív kicsengéssel ma is használatban van, de nem azért, mert 
az ózonnak szép világoskék a színe, akár a tiszta égé. Felmerül-
het a gáz egy erősen meggyőző tulajdonsága: nélküle nem lé-
tezhetne mai formájában élet a Földön. A sztratoszférában, 15-
30 kilométeres magasságban, a Napból érkező ultraibolya su-
garak képesek felbontani a levegő oxigénmolekuláit, és kiala-
kulhatott egy ózonréteg. Az UV-sugarakat azonban nem 

visszaveri, ahogy sok helyen olvasni, hallani, hanem elnyeli, 
pontosabban felhasználja az ózon-keletkezés folyamata. 

 

Az ózon körforgása a légkörben Fotó: Wikipedia 

Nagy szerencsénkre kiszűri a DNS-t károsító UV-B sugarakat. És 
ugyancsak nagy szerencsénkre nem az összeset, hanem áten-
ged nekünk egy keveset (5-10 százaléknyit). Különben nem tud-
nánk lebarnulni a napon, csak melegedni. Szervezetünk nem 
lenne képes csontképződéshez nélkülözhetetlen D-vitamint 
termelni, és valószínűleg nem létezne napszemüveg divat sem. 
Igaz viszont az is, hogy bőrrákban minden bizonnyal keveseb-
ben halnának meg. 
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Ne feledjük szobanövényeinket! 

Mint a legtöbb anyagra, az ózonra is igaz a toxikológia atyjának, 
Paracelsusnak tétele: 

Minden dolog méreg, ha önmagában nem is az; csupán a meny-
nyiség teszi, hogy egy anyag nem méreg. 

Evolúciós okai lehetnek, hogy már minimális mennyiségű ózont 
is kiszimatol az ember. Mindenki érezte már, ha máshol nem, 
nagy teljesítményű fénymásolók, nyomtatók körül a jellegzetes 
szúrós odort. Nem érdemes sokat szaglászni arrafelé, mert az 
egészségügyi határérték nagyon alacsony, mindössze 0,01 ppm 
(parts per million), amit úgy fordíthatnánk le, hogy százmillió 
levegő részecske között mindössze egy darab O3 molekula je-
lenléte elfogadható. Az is csak 10 órán keresztül. Fertőtlení-
tésre ennek ötvenszeresét, de akár 300-szorosét is használják. 
Nemcsak a mikroorganizmusokat pusztítja de kiirtja a szagok 
forrását, a penészgombát, atkákat. 

HA ÓZONNAL FERTŐTLENÍTTETJÜK A LAKÁST, IRODÁT AMI 
MOST KORONAVÍRUS-IDEJÉN DIVATOS, LEGALÁBB KÉT ÓRÁT 
VÁRJUNK A VISSZATÉRÉSSEL. 

Felezési ideje ugyanis 30 perc, ennyi idő alatt bomlik le, és ala-
kul vissza belélegezhető O2 molekulává az ózonmennyiség fele. 
Két óra elteltével már csak hat százaléknyi marad. 

Ja, és véletlenül se hagyjunk lakásban fikuszt, könnyező pálmát, 
vagy anyósnyelvet, mert megbarnul a levelük, és elpusztulnak. 

Borítókép: A 2015. december 29-én elérhetővé vált képen tudó-
sok mérik a Föld felületére lejutó közvetlen napsugárzás erőssé-
gét a Déli-sarkon, az Union gleccsernél lévő tábor környékén 
2015. november 18-án. Az Antarktisz felett kialakult ózonréteg 
vastagságát és a légkörben felhalmozódott, ózont károsító 
anyagok koncentrációját folyamatosan mérik. (MTI/EPA/Felipe 
Trueba) 

Magyar kutatók bizonyították, hogy a méz 
igazi időkapszula 
VAJNA TAMÁS 2020.10.01. quibit.hu 

A méznek a méhek örök életet kölcsönöznek – vallják a méhé-
szek. Az elsőre ezoterikusnak tetsző kijelentésnek az a tudomá-
nyosan igazolt alapja, hogy a méz enyhén savas kémhatású, és 
olyan antibakteriális összetevőket tartalmaz, amelyek meggá-
tolják a romlását kiváltó mikroorganizmusok megtelepedését 
és felszaporodását. Nem véletlen, hogy az ókori fáraósírokban 
talált mézek több ezer év után is ehető állapotban kerültek 
elő.   

Ennek ellenére a méz eddig nem volt olyan vizsgálatok tárgya, 
amelyek történeti vagy környezeti szempontokból vizsgálták 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fearthobservatory.nasa.gov%2Ffeatures%2FOzoneWeBreathe%2Fozone_we_breathe3.php
https://qubit.hu/author/vajnat
https://laboratorium.hu/mitvizsgalunkamezben
https://laboratorium.hu/mitvizsgalunkamezben
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volna a méhek által összegyűjtött, raktározott és érlelt anya-
got.  

Sajtos Zsófi, Dr. Baranyai Edina (Debreceni Egyetem Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Tanszék) és Varga Tamás (Atommagkutató 
Intézet) úttörő módon álltak a témához. A Science of the Total 
Environment folyóiratban szeptember 20-án megjelent tanul-
mányukban számolnak be az általuk végzett kutatásokról, ame-
lyek szerint a méz úgynevezett elemanalitikai vizsgálata nem 
csupán az élelmiszerbiztonságot szolgálhatja.  

 

Magyar mézek a Fővám téri Vásárcsarnokban Budapesten Fotó: 
Tibor Bognar/Photononstop via AFP 

Biológiai indikátor  

A szervetlen összetevőket vizsgáló atomspektroszkópiai analí-
zissorozat célja nem a fogyasztói minőség ellenőrzése vagy a 
hamisítások kiszűrése volt, hanem annak megállapítása, hogy 
vajon a méz elemi összetétele, illetve annak időbeli változása 
miféle információkat hordoz az anyag botanikai és geográfiai 
eredetéről, illetve az, hogy következtetni lehet-e ebből a kör-
nyezet állapotának változásaira.  

Ahogy azt a kutatók a Qubitnek elmondták, az korábban is is-
mert volt, hogy a méz minőségét befolyásolják a környezeti té-
nyezők, így a talaj összetétele, a csapadék, vagyis a víz mennyi-
sége, valamint a mézelő növények fajtája és állapota. Az is is-
mert volt, hogy a növényvédő szerek, a légszennyező anyagok 
is kimutathatók a mézben, ahogy mérhető hatással vannak a 
méhészeti termékekre az olyan környezeti beavatkozások, mint 
az erdőirtás és a talajdegradáció, amelyek káros komponensek 
megjelenéséért és felhalmozódásáért is felelősek lehetnek a 
méhészeti termékekben.  

„Öt éve foglalkozom hazai termelői mézek elemanalitikai vizs-
gálatával. Az Országos Méhészeti Egyesület segítő közreműkö-
désével ezalatt olyan felbecsülhetetlen értékű, egyedi minta-
gyűjteményt szereztünk be, amely közel száz hazai mézmintát 
tartalmaz 1958-tól napjainkig. A származási helyét és fajtáját 
tekintve is diverz mintakollekció hiánypótló vizsgálatokat tesz 
lehetővé, elemösszetételük mennyiségi analízise révén 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972033206X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972033206X
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--e9Uy1bGG--/7VRS0KDSdAgb1SayOs.jpeg
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részletes képet kaphatunk a nektáradó területen végbemenő 
természetes és antropogén folyamatokról” – mondta Sajtos. 

Ez például azt jelenti, hogy a mézmintákban pontosan nyomon 
követhető az egészségügyi határértéknél mindig is jóval alacso-
nyabb ólom mennyiségének csökkenése, ami egybevág azzal, 
hogy az 1990-es évek második felétől sorra zártak be a légköri 
ólomterhelést okozó ipari üzemek, és egyre elterjedtebbé vált 
az ólmozatlan benzin használata a gépjárművekben, illetve az-
zal, hogy az ólmozott üzemanyagok forgalmazása 1999-től ti-
los.  

Érdekes vizsgálati lehetőséget nyújt továbbá a régi mézek 
újabbkori mintákkal történő összehasonlítása annak megállapí-
tására, hogy a méhészeti termékek beltartalmi értékére a me-
zőgazdasági talajok túlhasználata milyen hatást gyakorol, a 
nektárt adó növények által felvett és hasznosított mikro- és 
makroelemtartalom változik-e az évtizedek alatt. 

Időkapszula 

A kutatók a minták elemanalízisén túl az Atommagkutató Inté-
zettel együttműködve radiokarbon (C-14) vizsgálatokat is vé-
geztek a szóban forgó gyűjteményen. A szénizotópos kormeg-
határozás olyan radiometrikus kormeghatározási módszer, 
amely a természetben előforduló szén-14 izotópot használja a 
széntartalmú anyagok korának meghatározására.  

Kiderült, hogy az akácméz hasonlóan a faévgyűrűkhöz, éves fel-
bontású kormeghatározást tesz lehetővé. A debreceni kutatók 
szerint ezt bizonyítja az is, hogy az 1958-tól rendelkezésre álló 
akácmézmintákban a szaknyelvben radiokarbon bombacsúcs-
nak nevezett időszak megemelkedett C-14 értékei megegyez-
tek a szakirodalmi adatokkal. Vagyis a mézek megőrizték az 
1950-es évek elejétől az 1968-as atomcsend-egyezményig vég-
rehajtott légköri nukleáris robbantások nyomait. 

Sajtos és Baranyai a Qubitnek elmondta, hogy az általuk kidol-
gozott módszertannal a régészeti ásatások során fellelt méz-
minták alapján rekonstruálható, hogy a múltban milyen volt a 
környezet állapota – legalábbis ott, ahol egykor a mézelő mé-
hek nektárt gyűjtöttek és mézet készítettek. Ráadásul jól elkü-
löníthető egymástól a természetes és az antropogén hatás. 

Csillagászoknak sikerült pontosan kiszá-
molni, mennyi anyag van az univerzumban 
QUBIT.HU 2020.09.29. 

A Kaliforniai Egyetem riverside-i campusán dolgozó tudóscso-
portok egyike kiszámolta az eddig lehetetlennek tűnő felad-
ványt: mennyi anyag van a kozmoszban. Az Astrophysical Jour-
nal folyóiratban a napokban közzétett tanulmányuk szerint az 

http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0606/molnar0606.html
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0606/molnar0606.html
https://qubit.hu/author/qubit
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aba619
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anyag a világegyetem 31 százalékát teszi ki, míg a fennmaradó 
69 százalék sötét energia. 

Mohamed Abdullah, a Kaliforniai Egyetem fizika és csillagászat 
tanszékének mesterszakos diákja és a tanulmány első szer-
zője szerint ha a világegyetemben lévő összes anyagot egyen-
lően oszlatnánk el a térben, akkor az átlagos anyagsűrűség köb-
méterenként mindössze körülbelül hat hidrogénatommal lenne 
egyenlő. „De mivel tudjuk, hogy az anyag 80 százaléka valójá-
ban sötét anyag, igazából a világegyetemben lévő anyag nagy 
része nem hidrogénatomokból áll, hanem olyan típusú anyag-
ból, amelyet még a kozmológusok sem értenek” – jegyezte 
meg. 

Abdullah elmagyarázta, hogy az egyik, bizonyítottan használ-
ható módszer az univerzumban található anyag összmennyisé-
gének kiszámítására, ha a galaxishalmazok megfigyelt számát 
és egységnyi térfogatra eső tömegét összehasonlítják a nume-
rikus szimulációk előrejelzéseivel. Ennek egyik oka, hogy a je-
lenleg létező galaxishalmazok olyan kozmikus anyagból álltak 
össze, amely évmilliárdokon keresztül töredezett szét saját gra-
vitációjának súlya alatt, és a halmazok száma nagyon érzékeny 
az adott kozmológiai feltételekre, különösen az univerzumban 
lévő, összes anyag mennyiségére.  

 

Karnyújtásnyira az Androméda galaxis Fotó: Nicolas Lefaudeux 

Ha az anyag nagyobb százalékban lenne jelen, akkor több gala-
xishalmazt lehetne észlelni. Ebből indultak ki a kutatók, akiknek 
így az volt a kihívás, hogyan mérjék meg a galaxishalmazok szá-
mát. Abdullah szerint azonban nagyon nehéz bármelyik galaxis-
halmaz tömegét is pontosan megmérni, mert az anyag legna-
gyobb része sötét anyag, amit lehetetlen teleszkópokkal detek-
tálni. 

Ezért a csillagászok először egy GalWeight nevű kozmológiai 
eszközt fejlesztettek ki, amely egy galaxishalmaz tagjainak ke-
ringési pályája segítségével méri a galaxishalmaz tömegét. Ez-
után ráeresztették az eszközüket a Sloan digitális égboltfelmé-
rési program (SDSS) megfigyeléseire és létrehozták a 
GalWCat19-et, galaxishalmazok nyilvánosan hozzáférhető 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200928125046.htm
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--uM6QDU_s--/7VJjZuZ9IfJg1jJx4s.jpeg
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katalógusát. Végül összehasonlították a nyilvántartásba vett 
galaxisok számát a világegyetemben lévő anyag mennyiségé-
nek kiszámítását végző szimulációkkal. Számításaikat más mód-
szereket használó kutatócsoportok számításaival kombinálva a 
Kaliforniai Egyetem kutatóinak sikerült megállapítaniuk a le-
hető legjobb összesített értéket, és végül arra jutottak, hogy a 
világegyetemben plusz-mínusz 1,3 százalékos eltéréssel 31,5 
százalékot tesz ki az anyag és az energia mennyisége. 

Magyar kvantumkommunikációs hálózatot 
épít a Wigner új laboratóriuma 
QUBIT.HU 2020.09.30. 

Idén  17 nemzeti laboratórium és egy kutatólaboratórium nyílik 
Magyarországon, és ebből kettő a Wigner Fizikai Kutatóköz-
pontban – írta szerdán közleményben a Wigner. 

A Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium konzorciumve-
zetője a Wigner Fizikai Kutatóközpont, Domokos Péter szakmai 
vezetésével. A labor stratégiai céljai közé tartozik egy olyan re-
gionális kvantumkommunikációs hálózat létrehozása, amely 
csatlakoztatható az Európai Unióban tervezett kvantuminter-
nethez.  

A tervek szerint a laborban fotonokon, atomokon és mestersé-
ges atomokon alapuló hardverkomponenseket fejlesztenek 

kvantuminformatikai műveletekhez, amihez elengedhetetlen a 
laboratóriumi háttér nemzetközi színvonalú fenntartása, emel-
lett a kvantumszámításban élvonalbeli tudással rendelkező, a 
kvantumszámítógépeket felhasználóként alkalmazni tudó hazai 
szakértelem felépítése.  

A laboratórium konzorciumi tagjai a Wigner FK mellett a BME 
Villamosmérnöki és Informatikai Kara, a BME Természettudo-
mányi Kara, az ELTE Informatikai Kara és az ELTE Természettu-
dományi Kara. 

Magyarok a második kvantumforradalomban 

A kvantumtechnológiában elért tudományos és műszaki fejlő-
dés eljutott arra a szintre, hogy a kutatási eredmények lépésről 
lépésre átültethetővé váltak a gyakorlatba. Ez az úgynevezett 
második kvantumforradalom hatalmas kihívást jelent mind a vi-
lág, mind Magyarország számára,  és a legjobb szakemberek 
összefogását igényli.  

Az új kvantumlaboratórium ezeknek a hazai mérnököknek, fizi-
kusoknak, matematikusoknak és informatikusoknak az összefo-
gását is célul tűzte ki. A szándék az, hogy Magyarország is méltó 
helyet foglaljon el a második kvantumforradalom élmezőnyé-
ben – olvasható a Wigner közleményében. 

Nanoplazmonikus Lézeres Fúziós Kutatólaboratórium, helló! 

https://qubit.hu/author/qubit
https://wigner.hu/hu/egy-nemzeti-laboratorium-es-egy-kutatolaboratorium-kezdheti-meg-mukodeset-wigner-fizikai
https://wigner.hu/hu/kvantuminformatikai-nemzeti-laboratorium
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Az emberiség egyik legnagyobb problémája a hatékony és fenn-
tartható energiatermelés, és az egyik legígéretesebb megoldási 
lehetőség erre a problémára a fúziós energiatermelés megva-
lósítása. Szintén a Wigner Fizikai Kutatóközpontban kezdheti 
meg működését a Nanoplazmonikus Lézeres Fúziós Kutatólabo-
ratórium, Biró Tamás szakmai vezetésével. A labor fő célja a lé-
zeres begyújtású fúzió hatékonyságának a plazmonhatás révén 
történő növelése.  

A Nanoplazmonikus Lézeres Fúziós Kutatólaboratórium ultra-
rövid lézerimpulzussal indukált plazmonok (kollektív elekt-
rongerjesztések) hatásait vizsgálja az inerciális fúzió technikájá-
nak fejlesztését megalapozó, úttörő módon.   

Az inerciális fúzió a szabályozott magfúziónak az a módja, ahol 
a fúziós anyagot nagyenergiájú, jelen esetben lézernyalábokkal 
nyomják össze, így hozva létre a fúzió feltételeit. Az eddigi ered-
mények alapján ez a módszer hatékonyabbá és gazdaságo-
sabbá teheti az atommag-fúzió begyújtását, ezzel új, innovatív 
megoldást kínál. 

Kiosztották a 2020-as IgNobel-díjakat 
2020.09.20. LANDY-GYEBNÁR MÓNIKA  

 

Idén harmincadik alkalommal került sor a vidám, ám mégis el-
gondolkodtató kutatásokért járó díj kiosztására. 

 

FORRÁS: IMPROBABLE.COM 

Vajon milyen hangja van az aligátornak, ha héliumot lélegez be? 
Milyen a narcisztikus személyiségű emberek szemöldöke? Mi-
lyen alakú lesz a földigiliszta, ha nagy frekvencián rázzák? Mi-
lyen összefüggés áll fenn egy ország gazdasága és a szájra adott 
csókok közt? Hogyan lehet kiadni alvállalkozásba egy bérgyil-
kosságot? Félnek-e a rovarkutatók a pókoktól? Az IgNobel díj-
kiosztó, oly sok más eseményhez hasonlóan idén a virtuális tér-
ben zajlott. 

https://wigner.hu/hu/nanoplazmonikus-lezeres-fuzio-kutatolaboratorium
https://ng.hu/author/landy-gyebnar-monika/
https://www.improbable.com/ig-about/winners/#ig2020
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Az IgNobel az „Annals of Improbable Research” című magazin 
díja, amelyet 1991-től kezdve évente osztanak ki, olyan kutatá-
sokért, felfedezésekért, amelyekre a legvisszafogottabb reakció 
is a nevetés. E kutatások nem hiábavalóságok, ugyanolyan mó-
don zajlanak, mint más tudományos vizsgálatok, csak épp a tár-
gyuk, módszerük vagy eredményük vicces a hétköznapi ember 
számára. 

 

FORRÁS: PIXABAY 

Akusztikai IgNobel-díjat kapott az, a Stephan Reber ve-
zette osztrák kutatócsoport, amelynek tagja volt a világhírű be-
széd-evolúció kutató szakember, William Tecumseh Fitch is. Ez-
úttal azonban nem a beszéd, hanem az állati hangadás volt a 

téma, mégpedig az aligátorok hangképzése. A vizsgálathoz a 
hüllőkkel héliumos levegőt lélegeztettek be, arra voltak kíván-
csiak, hogy e gáz hatására az állat hangmagassága is megválto-
zik-e, hasonlóan ahhoz, ahogyan az emberé, ha egy héliumos 
lufiból beszippant egy adag gázt. Az aligátorok (és minden kro-
kodilféle) a leginkább „beszédes” hüllők, ám nem volt világos, 
hogy a gyakran hallatott hangjuk vajon árulkodik-e arról, mek-
kora testméretű az adott állat. Mivel a vizsgálatkor az aligátor 
is magasabb hangon szólalt meg a gáz hatására, ebből kiderült, 
hogy a hangképző szerve hasonló rezonátorként működik, mint 
pl. a mienk, s a hangmagasság összefügg a testmérettel. A ku-
tatás ugyan vicces, de a segítségével például a rég kihalt őshül-
lők hangadására is lehet következtetni. 

 

FORRÁS: PIXABAY 

https://jeb.biologists.org/content/218/15/2442.short
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A pszichológiai IgNobel gazdája az a kanadai kutatócso-
port lett, amely a narcisztikus személyiséget legkönnyebben 
azonosító külső jegyeket kereste, és a vizsgálatuk eredménye 
alapján a szemöldök az a jel, amely árulkodik e személyiségtí-
pusról. A kutatók azért végezték e vizsgálatokat, hogy segítse-
nek a hétköznapi embernek elkerülni a narcisztikus személyi-
ségű embertársait. 

Béke IgNobelben részesült India és Pakisztán kormánya, annak 
köszönhetően, hogy diplomatáik rossz gyerek módjára becsen-
gettek egymáshoz éjjel, ám az ajtó kinyitása előtt elszaladtak. 

 

FORRÁS: PIXABAY 

Fizika IgNobelt kapott egy nemzetközi kutatócsoport, amely az 
élő földigiliszták vibrációját vizsgálta, s kiderítették, hogy ez 
nagyban hasonlít ahhoz, ahogyan egy tál víz is vibrál. 

 

FORRÁS: PIXABAY 

Szintén egy nemzetközi kutatócsoport vihette el a közgazda-
sági IgNobel-díjat azzal a kutatással, amelyben a csókolózás és 
az illető ország gazdasága közti összefüggéseket tárta fel. Most 
ne az egykori kommunista vezetők közti politikai csókra gondol-
junk, hanem a romantikus kapcsolatban élők köztire – ez, bár 
igen elterjedt, nem univerzális ugyanis. A „divatja” összefügg 
például azzal, hogy mennyi, így átadható kórokozóval él együtt 
egy adott térségben az ember, s közvetve azzal is, hogy milyen 
az adott ország gazdasága. Az eredmény alapján azokban 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jopy.12396
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jopy.12396
https://www.nature.com/articles/s41598-020-65295-4
https://www.nature.com/articles/s41598-019-43267-7


Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 10. szám 

37. oldal 

az országokban elterjedtebb a csók, ahol a gazdasági egyenlőt-
lenség nagyobb. 

 

FORRÁS: PIXABAY 

Menedzsment IgNobel-díjat kapott egy kínai bérgyilkosokból 
álló csoport, amely a nyomozások után arról vált híressé, hogy 
a tagjai az eredeti megbízótól kapott feladatot továbbadták „al-
vállalkozó” bérgyilkosnak, így végül az ötödik bérgyilkosságra 
vállalkozó személyig jutott el az egyre kisebb összeg, ám végül 
a megbízásnak nem tett senki se eleget. 

 

FORRÁS: PIXABAY 

Entomológiai IgNobelt kapott egy amerikai kutató, aki annak 
járt utána, hogy vajon a rovarászok (entomológusok) félnek-e a 
pókoktól. Úgy tűnik, az a két plusz láb pont elegendő ahhoz, 
hogy félelmet keltsen valakiben, aki egyébként akár évtizedek 
óta ízeltlábúakkal foglalkozik. A kutatásban részt vevő entomo-
lógusok egy standardizált teszt segítségével adtak számot a pó-
kok iránti érzéseikről, ellenérzéseikről. A felmérésből kiderült, 
hogy pont ugyanúgy tartanak a rovarászok is a pókoktól, ahogy 
az átlag népesség arachnofóbiás része. 

https://mp.weixin.qq.com/s/ibIkZBbnZb-menl7Xv4FAQ
https://mp.weixin.qq.com/s/ibIkZBbnZb-menl7Xv4FAQ
https://academic.oup.com/ae/article/59/3/168/6813
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FORRÁS: PIXABAY 

Talán sokak számára nem ismeretlen az az érzés, amikor valaki 
más rágcsálása, csámcsogása, vagy más, hasonló hangja elké-
pesztően idegesítően hatnak. Orvosi IgNobelben részesült az a 
holland kutatócsoport, amelynek tagjai e jelenleg gyógyítha-
tatlan jelenséget, a mizofóniát vizsgálták, és kognitív viselke-
désterápia útján igyekeztek enyhíteni rajta. 

 

FORRÁS: PIXABAY 

Orvosi ismeretterjesztési IgNobel-díj járt az idén számos politi-
kusnak, akik révén kiderült, hogy a politikusok hatékonyabb be-
folyással vannak azokra a döntésekre, amelyekben az emberek 
élete-halála a tét, mint az orvosok. A díjat megosztva kapta Jair 
Bolsonaro (Brazília), Boris Johnson (Nagy Britannia), Narendra 
Modi (India), Andrés Manuel López Obrador (Mexikó), Alek-
szandr Lukasenko (Fehéroroszország), Donald Trump (USA), Re-
cep Tayyip Erdogan (Törökország), Vlagyimir Putyin (Oroszor-
szág) és Gurbanguly Berdimuhamedow (Türkmenisztán). (Meg-
jegyzés: Lukasenko már másodjára kap IgNobel-díjat, először 
2013-ban a Béke IgNobelt azért a törvényért kapta, amelyben 
betiltotta a nyilvános tapsolást, a díjat akkor a fehérorosz 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0054706
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államrendőrséggel osztotta meg, amiért a rendőrség tagjai le-
tartóztattak tapsolás miatt egy félkarú embert.) 

Anyagkutatási IgNobel-díjat érdemelt egy amerikai-angol kuta-
tócsoport, amely nem kisebb problémát vizsgált, mint azt, hogy 
lehet-e fagyott emberi ürülékből kést készíteni. A kérdés úgy 
merült fel, hogy egyes inuit legendák szerint a jeges vidékek la-
kói használtak ilyen alapanyagból készült késeket. A kísérleti 
alapú kutatás cáfolta az inuit legendákat. 

Ilyen lehetett az élet a bolygónk oxigénbő-
sége előtt 
2020.10.02.NG 

 

A távoli múltban, az élet korai története során még nem volt 
nagy mennyiségben jelen az oxigén a Földön. 

 

Mikrobaszőnyeg az Atacama-sivatag tavának közelében. 

FORRÁS: COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT 

Egy friss tanulmány alapján a ma igen mérgezőnek gondolt ar-
zén lehetett a korai élet egyik alapja – számol be a Live Science. 
Pieter Visscher, a Connecticuti Egyetem munkatársa és kollégái 
az Atacama-sivatagban, a rendkívül sós La Brava-tó területen 
élő lila, fotoszintetizáló mikrobákat vizsgálták, és arra jutottak, 
hogy fotoszintézisük az arzénnek köszönhetően valósul meg. 
Visscher szerint ez az egyetlen hely a Földön, ahol olyan mikro-
bák fordulnak elő, melyek teljes oxigénhiányban, ráadásul nagy 
hőmérsékleti szélsőségek közt és magas ultraibolya-sugárzás-
nak kitéve élnek. 

A földi élet legkorábbi bizonyítékai a sztromatolitok, melyek a 
korai mikrobaszőnyegek által létrehozott üledékszerkezetek. 
Ezek 3,5 milliárd évvel ezelőtt kezdtek kialakulni, ebben a 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X19305371?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X19305371?via%3Dihub
https://ng.hu/author/ngcos/
https://www.nature.com/articles/s43247-020-00025-2#Sec10
https://www.livescience.com/life-on-earth-before-oxygen.html
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korszakban, mintegy egymilliárd éven át, még alig volt oxigén 
bolygónkon. A kutatók máig nem tudják pontosan, hogy ezek 
az élőlények hogyan maradhattak életben, a sztromatolitok, il-
letve a mai extremofil, azaz szélsőségeket tűrő létformák vizs-
gálata azonban segíthet megválaszolni a kérdést. 

A szakértők sokáig a vasat, a ként vagy a hidrogént tartották az 
oxigén potenciális helyettesítőjének, utóbb azonban Kalifornia 
hipersós tavaiban, az anyagcseréjükben arzént felhasználó mik-
robákat is felfedeztek. Utóbb, a nyugat-ausztráliai Tumbiana-
formációnál olyan sztromatolitokat is találtak, melyek azt bizo-
nyítják: a távoli múltban, a prekambrium során a fény és az ar-
zén segítségével is zajlott fotoszintézis. Sőt tavaly a Csendes-
óceánban is felfedeztek arzént használó létformákat. (Ezeket a 
felfedezéseket ne keverjük össze a NASA szakembere által 
2010-ben közzé tett esetről, amelyben az arzént a foszfor he-
lyettesének feltételezték – s később az eredményeket megcá-
folták.) 

A szakértők szerint további bizonyítékokkal kell igazolni, hogy 
La Brava-i mikrobák valóban arzént használnak a fotoszintézis-
hez. Amennyiben igazolódnak a friss eredmények, úgy ezek le-
hetnek az első modern mikroorganizmusok, amely tartósan, 
teljesen oxigénmentes környezetben hasznosítják az arzént – 
hasonló helyen, mint prekambriumi mikrobák. Éppen ezért a 

friss tanulmány a korai élet alaposabb megértésében is segít-
het. 

13 ezer város szénlábnyomát állapították 
meg, köztük Budapestét is 
2018.06.01.NG 

 

A világ 189 országa 13 ezer városának szénlábnyomát állapítot-
ták meg norvég kutatók, számításaik szerint Szöulnak, a kínai 
Kantonnak és New Yorknak a legnagyobb a szénlábnyoma. Bu-
dapest a 210. helyre került. 

 

https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2010/02dec_monolake
https://ng.hu/author/varjasiv/
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A szénlábnyom azt mutatja meg, hogy mennyi közvetlen és köz-
vetett üvegházhatású gáz kerül a légkörbe az emberi tevékeny-
ség, életmód által. Minél nagyobb az emberi karbonlábnyom, 
annál nagyobb a hatása az éghajlatváltozásra. 

A kutatók létrehoztak egy honlapot is, amely részletesen be-
mutatja a vizsgált városok szénlábnyomát. 

Az Environmental Research Letters című folyóiratban közzétett 
tanulmányukban a szakemberek megállapították, hogy globáli-
san a legnagyobb szénlábnyoma egy kis számú, sűrűn lakott, 
nagy jövedelmű városnak és azok környékének van: 100 nagy-
város felelős globálisan az üvegházhatású-gázkibocsátás 18 szá-
zalékáért. 

A lista első tíz helyén Szöul, Kanton, New York, Hongkong, Los 
Angeles, Sanghaj, Szingapúr, Chicago, Jokohama és Rijád áll. 

A 189 ország vagy városállam közül 98-ban a három legnagyobb 
és leggazdagabb város a felelős a nemzeti üvegházhatású gáz-
kibocsátás több mint egynegyedéért. 

A szakemberek azt is kimutatták, hogy a világ első 200 legna-
gyobb szénlábnyomú városa között 40 – köztük Dakka, Kairó, 
Lima – olyan országban van, ahol az egy főre jutó szénkibocsá-
tás egyébként alacsony. 

A globális népesség mintegy 54 százaléka él városokban és a vi-
lág energia-felhasználásának 70 százaléka az ő számlájukra ír-
ható. A világ 600 városában koncentrálódik a gazdasági fejlődés 
többsége, becslések szerint a globális GDP 60 százalékát itt ál-
lítják elő – emlékeztetnek a kutatók. 

A patkányok is tudják: egységben az erő 
2020. szeptember 28. innoportal.hu 

 

Egy nemzetközi kutatócsoport magyar részvétellel vizsgálta a 
patkányok viselkedését keresési feladatok végrehajtása köz-
ben. A kísérletek alapján a siker legfontosabb kulcsa az volt a 
rágcsálók esetében, hogy úgy összpontosítsanak saját felada-
tukra, hogy közben társaikra is figyelnek. 

http://citycarbonfootprints.info/
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Az ELTE, MTA-ELTE kutatócsoportok és a németországi Max 
Planck Intézet legfrissebb kutatása a Current Biology című 
szakfolyóiratban jelent meg csütörtökön. A kutatók a patkányo-
kat nemcsak egyedül, hanem csoportokban is vizsgálták egy 
komplex labirintusban. A tanulmány alapján a patkányok egy-
szerű viselkedési szabályokat alkalmazva kiváló csoportos kere-
sési teljesítményt érnek el – olvasható az ELTE közleményében. 

“Kiderült, hogy egy célpont megtalálásában a csoportos telje-
sítmény felülmúlja az egyénit, még akkor is, ha a kommunikáció 
vagy információ megosztásának lehetősége erősen korláto-
zott” – idézik a tanulmányról készült beszámolóban Nagy Má-
tét, a tanulmány elsőszerzőjét, aki ezt a kutatást az ELTE Bioló-
giai Fizika tanszékén, a németországi Max Planck Állatviselke-
dés-tani Intézet Kollektív Viselkedés Tanszékén és a Konstanz 
Egyetemen végezte. 

A kutatók a patkánycsoportok által használt egyszerű keresési 
stratégiák feltárásával hozzájárulhatnak a kollektív kereső algo-
ritmusok fejlesztéséhez – mutat rá Nagy, aki jelenleg az MTA-
ELTE Lendület Csoportos Viselkedés kutatócsoport vezetője. 

A kutatók évtizedek óta használják azt a klasszikus keresési fel-
adatot, amelyben egyetlen patkánynak kell jutalmat keresnie 
egy összetett labirintusban. A feladat a tájékozódás, a memória 
és a tanulás mélyebb megértését segíti. A patkányok azonban 

társas állatok, a természetben összetett járatrendszerekben él-
nek. Ennek ellenére nagyon keveset tudunk arról, hogy csoport-
ként hogyan fedezik fel a környezetüket. A magyar és német 
intézetek kutatói a klasszikus, magányos keresési feladatot a 
rágcsálók zárt labirintusban való csoportos keresési viselkedé-
sének első kísérletes tanulmányává alakították – írják a beszá-
molóban. 

“A patkányok sok kutatásban az ember modellszervezetei, ez 
alapján célravezetőnek látszott a patkánycsoport használata a 
csoportos problémamegoldás vizsgálatára. A kutatás feltárta a 
rágcsálók által alkalmazott alapvető mechanizmusokat és bete-
kintést engedett azokba a szabályokba, amelyek fokozzák az 
egyének csoporttagként nyújtott keresési teljesítményét” – 
emeli ki Vicsek Tamás, az ELTE kutatója, a csoportos viselkedés 
kutatási területének egyik alapítója, és a csoportos felfedezés 
tanulmányozásának ötletgazdája. 

A kutatók arra keresték a választ, hogy az egyedek miként hoz-
nak döntéseket egy közös céllal rendelkező csoportban. Például 
mennyit kell az egyedeknek önálló keresésre koncentrálni, 
szemben azzal, hogy odafigyelnek arra, amit mások csinálnak 
és mennyire szükséges a csoporttagok közötti kommunikáció 
és koordináció. 
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A kutatók egy összetett labirintust terveztek és építettek, mely-
nek 16 végpontja volt. A labirintus felépítése miatt a patkányok 
csak akkor látták a többieket, ha azok a közvetlen közelükben 
tartózkodtak. A végpontok közül csak egyben ihattak vizet. A 
keresési feladatban a patkányoknak lehetőségük volt egyedül 
és nyolctagú csoportokban is megkeresni a vízjutalmat. A kísér-
let során többek között azt mérték, mennyi időre van szükségük 
az állatoknak a jutalom megtalálásához. 

A patkányok mozgását automatikus nyomkövető szoftver segít-
ségével tanulmányozták, illetve egyedi pályáikat is meghatároz-
ták, ami lehetővé tette a keresés mechanizmusának megfejté-
sét. 

“A csoportban kereső patkányok jobban teljesítettek, mint ami-
kor egyedül voltak. Közelebbről vizsgálva a patkányok csomó-
pontokban hozott döntéseit, azt találtuk, hogy a csoportokban 
lévők cselekedetei egyszerű szabályokra bonthatók le: járj is-
meretlen utakon, de kövesd a többieket” – foglalja össze Kubi-
nyi Enikő, az ELTE Etológia tanszék tudományos főmunkatársa, 
a tanulmány etológus társszerzője. 

E szabályok általánosíthatóságának megerősítése érdekében a 
kutatók számítógépes modellezéseket végeztek nagyszámú szi-
mulációval. “Megállapítottuk, hogy csoportként való keresés 
során az egyedek akkor teljesítettek a legjobban, ha megfelelő 

egyensúlyban volt az önálló felfedezés és mások követése. 
Mindkét szélsőség – mások figyelmen kívül hagyása vagy mások 
túlzott követése – rosszabb teljesítményt eredményezett a cso-
port egészére nézve, illetve hosszútávon egyedi szinten is” – 
mondja Horicsányi Attila, a cikk fizikus társszerzője, a Városma-
jori Gimnázium tanára. 

A beszámoló szerint a kutatás jelentős felhasználási és alkalma-
zási lehetőségeket nyit meg. “Az itt bemutatott csoportos kere-
sés kitűnő demonstrációja annak az általános, mégis sokszor el-
hanyagolt ténynek, hogy az élőlények viselkedése mennyire 
más, ha egyéni, illetve szociális kontextusban mérik. A legtrivi-
álisabb példát a patkányokon végzett gyógyszerkísérletek ad-
hatják, ahol a minél természetesebb, csoportos helyzetekben 
adott válasz (például szociális agresszió) mérése elengedhetet-
len a valódi hatások és mellékhatások vizsgálatához” – mutat 
rá Vásárhelyi Gábor, az MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika 
Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. 

A kutatók szerint az egyszerű döntéshozatali szabályok utat 
nyitnak a mesterséges rendszerek algoritmusainak tervezésé-
hez is. Az általuk felfedezett szabályrendszer például hasznos 
lehet, ha önálló robotok egy csoportjának összetett, labirintus-
szerű környezetet kell felfedezniük egy elhagyatott bányában, 
ahol csak korlátozott kommunikáció lehetséges. 
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A város, melynek lakói a föld alatt élnek 
 Útajövőbe  2020. szeptember 26. 

 

Coober Pedyben, egy ausztrál városban a szélsőséges klíma mi-
att mindenki a föld alatt él. Mégis miért laknak itt emberek? A 
magyarázat nem csak az opálbányászatban rejlik. 

Coober Pedy története 

Európában még javában dúlt az első világháború, amikor 
1915-ben aranyásók a véletlennek köszönhetően nem aranyat, 

hanem opált találtak az akkor még nem létező település terüle-
tén, valahol Ausztráliában, az isten háta mögött. 

Nemsoká kitört az opálláz, ami megalapozta a város "fejlődé-
sét" is, hisz a bányászoknak valahol lakniuk kellett. 

 

Opál Coober Pedyben - wikipedia 

Élet Coober Pedyben 

Hagyományos értelemben vett várost azonban nem lehetett 
az embereknek a területen felhúzni, hisz nyáron elviselhetetle-
nül magas a hőmérséklet, így a lakosság, alkalmazkodva a kö-
nyezethez, a föld alatt, a sziklarengetegben és homokdombok-
ban kezdett el magának várost építeni. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coober_Pedy#/media/File:Coober_Pedy_Opal.jpg
https://utajovobe.eu/images/acoob1.jpg
https://utajovobe.eu/images/acoob3.jpg
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A bányászatnak köszönhetően a dug-outs névre keresztelt há-
zak (vagy lakások) szó szerint föld alatt bunkerekre emlékez-
tetnek. Ez nem véleltlenül alakult így, a világháborúból hazatért 
katonák ásták és vájták ki, melyekről hamar kideült, hogy élet-
vitelszerű lakhatásra teljességgel alkalmasak. 

 

Dug-out in Coober Pedy - wikipedia 

A példa ragadóssá vált, mások is ilyen lakásokat kezdtek el ma-
guknak építeni, a város pedig elkezdett "fejlődni". Bár egyesek 
azt gondolhatnák, a helyi lakosság kényszerszállásokon él, a fel-
tételezés nem helytálló. Egy-egy lakás abszolút komfortos, ér-
tékkel bíró ingatlan. 

Sokak szerint Coober Pedy környezete a Csillagok hábo-
rúja Tatuin bolygójára hasonlít leginkább. Félsivatagos környé-
ken, egy lapályos, helyenként sziklás-dombos területen talál-
ható, írja találóan a wikipédia. 

A lakosság, annak ellenére, hogy a környezet nem túl "ember-
barát", már száz éve kitart a településen, melynek hátterében 
kétségtelenül a sikeres alkalmazkodás áll. (Akárcsak abban 
a norvég bányászvárosban, mely speciális jogszabályokat 
hozva nem engedi a településen a születést és az elhalálozást.) 

 

Lakás Coober Pedyben - wikipedia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coober_Pedy#/media/File:Coober_Pedy_-_Dug-out_in_Coober_Pedy.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tatuin
https://hu.wikipedia.org/wiki/Coober_Pedy
https://utajovobe.eu/hirek/varos-kozlekedes/8281-a-varos-ahol-nem-lehet-szulni-es-meghalni
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coober_Pedy#/media/File:Outback_Trip_-_Coober_Pedy_Cave_Demo_Home_(4156929127).jpg
https://utajovobe.eu/images/acoob2.jpg
https://utajovobe.eu/images/acoob4.jpg
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Opálbányászat és turizmus 

Ugyan a városban ma is folyik a bányászat, a helyi lakosságnak 
jövedelmező üzletág a turizmus is. A településre sokan elláto-
gatnak, így a föld alatti városban szálloda, bolt, bár, múzeum, 
templom és galéria is működik, de a hely nem csak ezért érde-
kes. 

A város egyáltalán nincs elvágva a külvilágtól, úttal és nagy gé-
pek fogadására alkalmas reptérrel is rendelkezik, kielégítendő 
a turizmus igényeit. A településen autó és terepjáró is bérel-
hető.  

A látogatók - nem ipari jelleggel - opál után is kutathatnak a 
környéken, amit ha megtalálnak, az övék lehet. Ehhez azonban 
csak a kezüket használhatják, ha lapátot vagy ásót akarnak a 
"bányászathoz" igénybe venni, ahhoz már engedély kell. 

Mivel a terület félsivatagos, több rendező is jelenetek helyszí-
nül választotta, itt forgatták pl. a Pitch Black - 22 évente sötét-
ség és a Vörös bolygó filmeket is. 

Önellátás 

A város nem csatlakozott az ország elektromos hálózatához, 
drága is lenne kiépíteni, ezért az áramellátást helyben kellett 
megoldani. Ezt egy dízelgenerátor, valamint egy szélerőmű biz-
tosítja. 

A víz egy 24 kilométerre lévő földalatt forrásból, szivattyúzás 
révén érkezik a településre, azonban kiváló minősége ellenére 
igen drága, így a lakók nagyon megbecsülik.  

 

Vessünk véget a gazdasági növekedésnek? 
STUBNYA BENCE 2018.10.09. index.hu 

William Nordhaus és Paul Romer a kílmaváltozás és a gazda-
sági növekedést kutatásáért kaptak közgazdasági Nobel-díjat. 
Szerintük komoly állami bevatkozással még nyerhető a klíma-
változás elleni harc, ugyanakkor más társadalomtudósok és a 
klímatudósok már abban se biztosak, hogy élhető marad-e a 
bolygó, ha folytatódik a gazdasági növekedés. A klímakutatók 
egy része már teljesen elengedte, hogy vállalható szinten be-
lül tartsuk a felmelegedést, és inkább azzal foglalkoznak, hogy 

mailto:stubnyab@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/gazdasag/2018/10/09/ensz_klimavaltozas_fenntarthatosag_novekedes_innovacio_fold/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://youtu.be/uFA-OB-nJ_I
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hogyan lehetne mégis alkalmazkodni az élhetetlen bolygó kö-
rülményeihez. 

 

„Semmi akadálya nincs annak, hogy az emberiség kevesebb 
szén-dioxidot bocsásson ki. Ha végre elkezdjük csökkenteni a 
kibocsátást, látni fogjuk, hogy egyáltalán nem volt annyira ne-
héz feladat, mint amilyennek hittük” – ezt a friss közgazdasági 
Nobel-díjas Paul Romer mondta a díjátadón hétfőn.  

Romer azt is elmondta még, hogy a pesszimista előrejelzésekkel 
az a baj, hogy úgy állítják be a klímaváltozás ügyét, mintha az 
teljesen reménytelen lenne. Pedig szerinte nyerhető ügyről van 
szó, ha most megkezdjük a kibocsátás csökkentését. Ezzel a má-
sik díjazott, William Nordhaus is egyetért, ugyanakkor ő az el-
múlt években egyre pesszimistább volt azzal kapcsolatban, 
hogy meglesz-e az ehhez szükséges politikai akarat. 

Egy válság mind fölött 

Idén Paul Romer és Willian Nordhaus megosztva kapták a köz-
gazdasági Nobel-díjat, és a kutatási témáik alapján kicsit jelzés-
értéke is lehet annak, hogy pont ők lettek a díjazottak. Nord-
haus konkrétan a klímaváltozás közgazdaságtanával foglalkozó 
kutatásaiért kapta a díjat, Romer pedig a technológiai fejlődés 
gazdasági növekedésre gyakorolt hatására vonarkozó kutatása-
iért. 

A téma azért is nagyon aktuális, mert az ENSZ 2019-es fenntart-
hatósági jelentését megalapozó új tanulmány szerint napjaink 
legkomolyabb gazdasági és társadalmi problémáinak gyökerei 
az ökológiai válságban keresendőek. A fogyasztás szintjének 
fenntartása egyre nagyobb gazdasági és ökológiai költségekkel 
jár együtt, és már odáig jutottunk, hogy a folyamatos gazdasági 
növekedés is veszélyben van. A tanulmány szerint a problémák 
okait a legtöbb politikus nem ismeri fel, pedig alapvető változá-
sok mennek végbe a gazdaság, és ezzel együtt a társadalomban 
is, ugyanis az olcsó energia korszakának végéhez érkeztünk. 

A klímaváltozás fenyegetését alulbecslő politikusokért egyéb-
ként nem is kell annyira messze mennünk, Szijjártó Péter kül-
gazdasági- és külügyminiszter például nemrég arról beszélt, 
hogy az autóipar támogatása fontosabb a klímacéloknál. Szij-
jártó szeptemberben nyilatkozta, hogy biztosította az Audi és 
BMW vezetőit arról, hogy köztük és a kormány között 

https://www.theguardian.com/business/live/2018/oct/08/nobel-prize-2018-sveriges-riksbank-in-economic-sciences-awarded-live-updates
http://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/d20/d2057.pdf
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fbios.fi%2Fbios-governance_of_economic_transition.pdf
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2018%2F09%2F21%2Fszijjarto_peter_szerint_az_autoipar_tamogatasa_fontosabb_a_klimaceloknal%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2018%2F07%2F17%2Fa_klimavaltozas_nem_kopogtat_mar_berugta_az_ajtot%2F
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egyetértés van abban, hogy el kell utasítani az unió környezet-
védelmi szabályok szigorítására vonatkozó céljait. 

Az Európai Bizottság szerint ahhoz, hogy az EU hozni tudja a pá-
rizsi klímacélokat, meg kell szigorítani a károsanyag-kibocsátási 
célkitűzéseket, amivel azonban Szijjártó szerint „drámai pofont 
adnánk a német, és ezen belül a bajor autóipar versenyképes-
ségének”, és ez „a magyar gazdaság számára is komoly károkat 
jelentene”, ezért ezt a kezdeményezést nem támogatja Ma-
gyarország. 

 

Erdőtűz pusztít a sévdországi Karbole város közelében 2018. jú-
lius 15-én. Svédországot idén nyáron negyvennél is több erdő-
tűz sújtotta több mint 20 ezer hektáron, a tűzesetek 600 millió 
svéd korona becsült kárt okoztak. Fotó: Mats Andersson 

Pedig a klímaváltozás elleni konkrét politikai lépesekre soha 
nem volt még ekkora szükség, mint most: a biodiverzitás csök-
kenése és a klímaváltozás jeleinek megszaporodása mellett a 
világban nőnek az egyenlőtlenségek, a gazdasági növekedés 
még messze nem mindenhol tért vissza a válság előtti szintre, 
és bár a jegybankok nem konvencionális megoldásai miatt va-
lamennyire normalizálódott a helyzet, sokan félnek attól, hogy 
a kormányok és a jegybankok kifogytak az eszközökből, és egy 
újabb recesszió esetén nem tudnák érdemben enyhíteni a vál-
ságot. 

A Földből kinyerhető összes energiaforrásból származó energia 
aránya csökken az ezek kinyeréséhez szükség energia mennyi-
ségéhez képest. Ha nem akarunk kihalni, le kéne szokni a fosz-
szilis energiáról, 

VISZONT AZ ALTERNATÍVÁK A KÖZELJÖVŐBEN MÉG BIZTO-
SAN NEM KÉPESEK ANNYI ENERGIÁT ADNI OLYAN OLCSÓN, 
MINT A FOSSZILIS ENERGIAHORDOZÓK. 

Egy egészen új gazdasági realitással kéne valamit kezdeni, és a 
tanulmány szerzői szerint még a gazdasági növekedés jelenlegi 
szintjét ia lehetetlen, vagy nagyon nehéz lesz fenntartani az 
ökológiai válság súlyosbítása nélkül. 

A hetvenes évek óta mondják 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:609fc0d1-04ee-11e8-b8f5-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF


Tudományról egyszerűen XII. évfolyam 10. szám 

49. oldal 

A gondolat, hogy a gazdasági növekedés nem tartható fenn 
örökké, egyáltalán nem új. Először 1972-ben került a figyelem 
középpontjába ez a kérdés, amikor egy csapat tudós az MIT-ről 
előállt a Növekedés határai című jelentéssel. Ebben különböző 
modellekkel kiszámolták, hogy a népesség és az ipari kibocsátás 
(és ezzel együtt a környezetszennyezés) növekedésének külön-
böző változatai mellett mennyi idő után használjuk el visszafor-
díthatatlanul a Föld készleteit. 

A KUTATÓK AKKOR AZT TALÁLTÁK, HOGY HA MINDEN MEGY 
TOVÁBB A RÉGIBEN, AKKOR 2070-RE A KÖRNYEZET PUSZTU-
LÁSA MIATT ÖSSZEOMLIK A TÁRSADALOM. 

Ez a jelentés akkor sokakat eléggé megrázott, még az Európai 
Bizottság akkori elnöke, Sicco Mansholt is arról kezdett beszélni 
az olvasása után, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy nulla 
gazdasági növekedés, vagyis kibocsátásnövekedés mellett is 
normálisan tudjon működni a társadalom. 

Ezt a vitát aztán elnyomta az, hogy a 70-es évek gazdasági vál-
ságaiban tényleg megtörtént, hogy nem növekedett a gazda-
ság, ez pedig mindenkinek rossz volt, majd a Thatcher–Reagan-
korszak neoliberális forradalma egyrészt kihúzta a világ gazda-
ságát a válságból, másrészt félresöpört bármilyen gondolko-
dást arról, hogy rossz lenne a végtelenségig növekedni. 

Időközben pedig bekerült a főáramú gazdasági gondolkodásba 
a fenntartható fejlődés fogalma, amit később a zöld növekedés 
kifejezéssel felváltva - vagy mellette - kezdtek használni. 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
definíciója szerint zöld növekedéssel a gazdaság úgy bővül, 
hogy közben fenntarthatóvá válik. A gazdasági növekedés tehát 
megmarad, miközben csökken a légszennyezés és az üvegház-
hatást okozó gázok kibocsátása, hatékonyabbá válik a termé-
szeti erőforrások felhasználása, csökken a szemét mennyisége, 
megmarad a biodiverzitás, és nő az energiabiztonság. A zöld nö-
vekedés elmélete azt ígéri, hogy hatékonyabb termeléssel és a 
fenntartható energiaforrások energiamixen belüli súlyának nö-
velésével a jelenlegi életszínvonal fenntartható és még növel-
hető is az egész világon. 
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Autós forgalom Új-Delhiben 2017. november 14-én. Új-Delhi-
ben és Észak-India több városában 2017. őszén egészségügyi 
vészhelyzetet jelentettek a szmog miatt, a hatóságok egy időre 
bezárták az iskolákat és ideiglenesen kitiltották a teherautókat 
városokból. Fotó: Dominique Faget 

A kifejezést az Egyesült Nemzetek Szervezetének 2012-es Fenn-
tarthatósági Konferenciája alatt kapták fel először. A Rio de 
Janeiró-i konferenciát megelőzően a Világbank, az OECD és az 
ENSZ klímakutatói is számos tanulmányban érveltek a koncep-
ció mellett, és a zöld növekedés az ENSZ fenntartható fejlődési 
céljai közül többnek is részévé vált. 

Van terv, csak lehet hogy nem nem jó semmire 

A zöld növekedésnek ugyanakkor már a kezdetektől voltak kri-
tikusai: már a riói konferencia megrendezésének évében meg-
jelent egy tanulmány, ami azt vizsgálta, hogy mekkora erőfor-
rás-felhasználással jár együtt, ha a globális gazdasági növeke-
dés hosszabb távon éves szinten az akkoriban átlagosnak szá-
mító 2-3 százalékos marad. 

A kutatásból az derült ki, hogy ilyen tempóban a természeti erő-
források (hal- és haszonállat állomány, erdők, fémek, ásvány-
kincsek, fosszilis üzemanyagok) felhasználása évi 180 milliárd 
tonnára nőne 2050-re a 2012-es 70 milliárd tonnás szintről. A 
fenntartható szint valahol 50 milliárd tonnánál lenne, 2000 óta 
ennél több erőforrást használt fel évente az emberiség. A kuta-
tók azzal a nagyon optimista előfeltételezéssel is elvégezték a 
becslést, hogy a világ minden gazdasága átáll az “elérhető leg-
hatékonyabb erőforrás-felhasználásra”: a kibocsátás a tanul-
mány szerint így mérsékeltebben nőne, de így 43 milliárd ton-
nával lenne a fenntartható szint felett 2050-re. 

2016-ban egy másik kutatócsoport is elvégzett egy hasonló ku-
tatást, ez ugyanakkor még az előző kutatásban vizsgált második 
szcenáriónál is szigorúbb felállásban is vizsgálta a kibocsátást. 
A kutatók előfeltevése az volt, hogy globális szénadót vezetnek 
be, ami a szén világpiaci árát tonnánként 50 dollárról 236 dol-
lárra növeli, valamint olyan technológiai fejlesztéseket építet-
tek a modellbe, amik duplázzák a meglévő erőforrások 

https://www.boell.de/sites/default/files/201207_green_economies_around_the_world.pdf
https://www.mdpi.com/2079-9276/4/1/25
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=http%3A%2F%2Feprints.whiterose.ac.uk%2F92268%2F13%2FOwen%2520Journal%2520of%2520Cleaner%2520Production%25202015%2520AAM.pdf
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=http%3A%2F%2Feprints.whiterose.ac.uk%2F92268%2F13%2FOwen%2520Journal%2520of%2520Cleaner%2520Production%25202015%2520AAM.pdf
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felhasználásának hatékonyságát. 3 százalékos növekedéssel 
számolva ebben az esetben 95 milliárd tonnás kibocsátás jött ki 
2050-re. Tehát nagyjából akkora, amekkorát az előző tanul-
mány optimista forgatókönyve hozott ki. 

Tavaly pedig a zöld növekedés mellett eddig egyértelműen ki-
álló ENSZ Környezetvédelmi Programjának keretében jelent 
meg egy tanulmány, ami a szén 573 dolláros tonnánkénti ára, 
komoly környezetvédelmi adóztatás és állami pénzekkel megfi-
nanszírozott fenntarthatósági kutatások és technológiai inno-
váció mellett becsült 132 milliárd tonnás kibocsátást 2050-re, 
ami szintén masszívan fenntarthatatlan. 

Az energiafelhasználás fenntartható szintjéhez való közeledést 
segítené elvileg az a jelenség is, ami a fejlett gazdaságokat évti-
zedek óta jellemzi, tehát hogy a szolgáltató szektor nagysága 
tovább nő a mezőgazdaság és az ipar teljes gazdaságon belül 
betöltött arányának csökkenése mellett. Ha nem plusz autót 
vagy mobilt veszünk, hanem tanfolyamra vagy edzésre járunk a 
gazdasági növekedésből származó plusz pénzügyi forrásaink-
ból, az a környezetnek is jobb, legalábbis ezt ígéri a zöld növe-
kedés. 

 

RWE szénerőmű a németországi Dormagenben 2018. szeptem-
ber 26-án. Fotó: Henning Kaiser 

Az elmélet kritikusai szerint viszont a szolgáltatások arányának 
növekedésével sem ússzuk meg fizikai kibocsátás növekedését, 
ugyanis az iskola és az edzőterem felépítéséhez és üzemelteté-
séhez is folyamatosan az erőforrásokat felhasználó termelésre 
van szükség. Egy pár éve megjelent tanulmány is rámutat: mi-
nél gazdagabb egy ország, annál nagyobb földterületet kell fel-
használni a fogyasztásának a kielégítéséhez. 

Nem biztos, hogy otthon, lehet, hogy a világ másik végén, de az 
össztermék növekedése mindenképpen nyomot hagy az anyagi 
világon, és így a növekedés következtében egyre inkább 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.resourcepanel.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fdocument%2Fmedia%2Fresource_efficiency_report_march_2017_web_res.pdf
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.resourcepanel.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fdocument%2Fmedia%2Fresource_efficiency_report_march_2017_web_res.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378012001501
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378012001501
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elhasználjuk a bolygó készleteit. Ráadásul az elvileg környezet-
kímélő innovációk előállítása is komoly környezetterhelést je-
lenthet, elég például csak az elektromos autók gyártásához 
szükséges lítiumra gondolni, aminek a kitermelése szintén ko-
moly környezetterheléssel jár együtt. 

Ne nőjünk tovább? 

A tanulmányok feltételezései iszonyatosan optimisták, és a vi-
lágpolitika talán soha nem is volt messzebb a globális szénadó 
bevezetésének lehetőségétől, mint az utóbbi időben, az erőfor-
rások felhasználása pedig nem hogy nem hatékonyabb, de még 
pazarlóbbá is vált. Ráadásul még a tanulmányokban elképzelt 
intézkedések sem teszik fenntarthatóvá a gazdaságot: 

akkor nem lenne itt az ideje megkérdőjelezni, hogy zöld növe-
kedésre van-e szükség, és elkezdeni valami radikálisabb alter-
natívában gondolkodni? 

– teszi fel a kérdést Jason Hickel, a London School of Economics 
antropológusprofesszora a Foreign Policyn megjelent cikkében. 

Hickel szerint nem lenne szükség a gazdasági növekedés teljes 
feladására, de komolyan át kéne gondolni az olyan termékek, 
iparágak és jelenségek szerepét, mint például a reklámipar, az 
ingázás, vagy az egyszer használatos árucikkek. A bolygó ráadá-
sul elegendő erőforrással rendelkezik mindenki számára, a 
gond inkább az egyenlőtlen elosztással van, ezért érdemes 

lenne olyan megoldásokon gondolkodni, amik ezen segítenek, 
írja. Az antropológus szerint az alapjövedelemmel, jobb köz-
szolgáltatásokkal, vagy rövidebb munkaidővel is érdemes lenne 
kísérletezni. 

Hickel cikkére sokan reagáltak, a legkritikusabb talán a Blo-
omberg publicistája, Noah Smith volt, aki azonban nem igazán 
cáfolta meg Hickel mondásait. Az egyik kritikája az volt, hogy a 
megújuló energia egyre olcsóbb és nagyobb részt tesz ki a glo-
bális energiamixben, tehát jó úton vagyunk a fenntarthatóság 
felé. Smith ezen kívül azt is felveti, hogy a gazdagodással együtt 
jár a termékenységi ráta és a szegénység csökkenése is, ezért is 
lenne szerinte öngól a növekedés elengedése, hiszen így végül 
a bolygó populációjának a növekedése okozná a túlfogyasztást, 
miközben milliók maradnának mélyszegénységben. Ráadásul a 
szegényebb országok az idő előrehaladtával már egyre inkább 
tiszta energiaforrásokra támaszkodva tudnák ugyanazt növeke-
dési pályát befutni, amit a gazdag országok környezetszennye-
zően futottak be. 

Végeredményben a technológiai fejlődésnek jóval fontosabb 
szerepe lesz a globális erőforrás-felhasználás visszafogásában, 
mint a növekedést visszafogására irányuló megoldások, amiket 
Hickel javasol– írta. 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.wired.co.uk%2Farticle%2Flithium-batteries-environment-impact
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.wired.co.uk%2Farticle%2Flithium-batteries-environment-impact
https://foreignpolicy.com/2018/09/12/why-growth-cant-be-green/
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-09-19/saving-the-planet-doesn-t-mean-killing-economic-growth
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-09-19/saving-the-planet-doesn-t-mean-killing-economic-growth
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A horizonton a Canary Wharf bevásárló- és üzleti negyed épü-
letei Kelet-Londonban, előtérben pedig a Greenwich Park kiszá-
radt füve 2018. július 23-án. Az idei szokatlanul hosszú hőhul-
lám nem csupán az északi országokban okozott korábban nem 
tapasztalt szárazságot, egész Európai is megszenvedte a hősé-
get: Angliában rekord kevés csapadék esett júniusban és július-
ban. Fotó: Daniel Leal-Olivas 

Hickel erre reagálva már a saját blogján azt írta: nem is állította, 
hogy a szegény országoknak nincs szükségük gazdasági növeke-
désre, egyszerűen csak a globális gazdaság jelenlegi felállása 
nincs rendben növekedés szempontjából. 

A termékenység és növekedés összefüggésével kapcsolatban 
pedig még annyiban vitatkozott Smith-szel, hogy a magasabb 

termékenységi ráta oka nem az alacsony GDP, hanem a gyenge 
oktatás. Összességében ugyanakkor 

HICKEL SZERINT ABBAN NINCS VITA KÖZTÜK, HOGY VANNAK 
A FENNTARTHATÓSÁG IRÁNYÁBA MUTATÓ FEJLEMÉNYEK, 
CSAK SZERINTE - ÉS AZ ÁLTALA HIVATKOZOTT KUTATÁSOK 
SZERINT - ILYEN TEMPÓBAN EZEK NEM ÉRNEK SEMMIT, MERT 
MEGSÜLÜNK, MIRE FENNTARHATÓVÁ TESSZÜK A GAZDASÁ-
GOT. 

Vannak, akik már beismerték a vereséget 

A vitában tehát elég szélsőségesek az álláspontok: van, aki sze-
rint a gazdasági növekedést is el kéne engedni, mások szerint 
viszont nincs is akkora baj, a piaci innováció majd magától lét-
rehozza azokat a technológiákat, amik biztosítják az emberiség 
túlélését. 

Az ENSZ felkérésére tanulmányt író finn kutatócsoport egy har-
madik álláspontot képvisel. Szerintük ugyanis nem kell elvetni 
a növekedést, ugyanakkor a piacot nagyon komolyan szabá-
lyozni kell. De ezen kívül arra is szükség lesz, hogy az államok 
olyan energetikai kutatásokra kezdjenek el a jelenleginél jóval 
több pénzt költeni, amiket piaci szereplők a rövidtávú kockáza-
tok miatt nem mernek megfinanszírozni. 

Ezen kívül konkrét ajánlásokat is tesznek, a városi közlekedés-
ben például a biciklis infrastruktúra, valamint a 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.jasonhickel.org%2Fblog%2F
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tömegközlekedés fejlesztését, valamint az elektromos autók 
infrastruktúrájának fejlesztését ajánlják. A globális közlekedés-
ben viszont a kutatók szerint nem lesz elég a "zöld növekedés", 
a teherszállítás és a légi közlekedés növekedése ugyanis a jelen-
legi tempójában a tanulmány szerzői szerint nem fenntartható. 

Ugyanez igaz az energiaigényes ipari mezőgazdaságra, ami rá-
adásul eléggé globalizált, és a szállítás miatt elég környezet-
szennyező is. A kutatók szerint ezért elkerülhetetlen lesz az, 
hogy a fogyasztók újra nagyobb részt helyi termelőktől szerez-
zék be a mezőgazdasági termékeket, de az étrendeken is vál-
toztatni kell majd, ugyanis a hús és a tejtermékekhez képest a 
növényi alapú táplálkozás sokkal kisebb környezeti terhelést je-
lent. 

 

"Nyersanyaghiány miatt nem jelenleg nem lehetséges a vaj elő-
állítása, ezért nem elérhető a termék." Olvasható egy bevásár-
lóközpont üres hűtőpolcán a felirat a franciaországi Rezében, 
2017. október 25-én Fotó: Loic Venance 

„Ez a kapitalizmus teljesen más lenne, mint a mostani. A gazda-
sági tevékenységet ebben a modellben sokkal konkrétabb célok 
vezérlik, mint a profit: a cél az esélyek egyenlőségének biztosí-
tása a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentése közben. 
Ezeket a célokat kollektívan, politika útján határozzuk meg. Én 
azt gondolom, hogy a modern állami és piaci intézmények meg-
tartása mellett ez a legjobb, amit tehetünk, azonban a folyamat 
nem mehet végbe a gazdasági-politikai hozzáállás jelentős vál-
tozása nélkül” – mondta Paavo Järvensivu, a kutatócsoport ve-
zetője a Vice-nak. 

Mindez persze nem jelenti azt, hogy az ENSZ egyik pillanatról a 
másikra eláll majd a gazdasági növekedés támogatásától, 
ugyanis a finnek tanulmánya csak egy a jövő évben elkészülő 
fenntarthatósági jelentést megalapozó tanulmányok közül. Az 
ugyanakkor mindenképpen érdekes lesz, hogy az ismert kuta-
tási eredmények fényében változik-e majd, hogy milyen hivata-
los ajánlásokat tesznek. És persze ez is csak akkor számít majd 
igazán, ha a politika is úgy ítéli meg, hogy végre komolyan el-
kezd foglalkozni a kérdéssel. De a dolog még mindig aktuális 
lesz, tekintve hogy a legfrissebb kutatások szerint jelen állás 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/43pek3/scientists-warn-the-un-of-capitalisms-imminent-demise?utm_campaign=interest&utm_source=mbfbads
https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/26/global-warming-climate-change-targets-un-report?CMP=Share_iOSApp_Other
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szerint bőven a párizsi egyezményben kitűzött 1,5 fokos maxi-
mális célnál nagyobb lesz a felmelegedés, ha nem lesz változás. 

Mindenesetre nem túl megnyugtató, hogy amikor arról vitá-
zunk, hogy mit kéne tennünk, még mindig ennyire radikálisan 
eltérő álláspontok állnak egymással szemben, miközben a klí-
matudósok pesszimistább (és egyre bővülő) frakciója már kife-
jezetten csak azzal foglalkozik, hogy hogyan alkalmazkodhat az 
emberiség az ember számára élhetetlen körülményekhez. 

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index) 

 

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F11%2F04%2Fhatalyba_lepett_a_parizsi_klimaegyezmeny%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F11%2F04%2Fhatalyba_lepett_a_parizsi_klimaegyezmeny%2F
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-26/new-climate-debate-how-to-adapt-to-the-end-of-the-world
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-26/new-climate-debate-how-to-adapt-to-the-end-of-the-world

