Szerkeszti: Ritz Ferenc e-mail: f.ritz@t-online.hu

Mottó:
"Nem a Föld sérülékeny, hanem mi magunk.
A Természet az általunk előidézetteknél
sokkal nagyobb katasztrófákat is átvészelt
már.
A tevékenységünkkel nem pusztíthatjuk el a
természetet, de magunkat annál inkább „
James Lovelock
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TALÁLTAK EGYSEJTŰEKET, AMELYEK VÍRUSOKAT FOGYASZTANAK. ŐK A VIROFÁGOK.

Vírusirtás vakcina nélkül

Rengeteg vírus vesz körbe minket. Millió éves vírusokat fedeznek fel manapság a tengerekben. Ózontól függetlenül hatalmas mennyiségben szűrődnek át a légkörön, és zavartalanul
úszkálnak tengerekben és óceánokban, ott is csapatosan.

MOLNÁR DÁVID index.hu

2020.10.12.

Bizonyos planktonok az agresszív patogéneket is darabjaikra
szerelik szét.
Enni vagy táplálékká válni – ez a természet rendje. Az örök érvényű szabály a bioszféra minden burjánzó szegletét és élőlényét összeköti, legyen az termelő, fogyasztó, dögevő vagy korhadékzabáló.
MINDEN SZEGLETÉT, EGY KIVÉTELÉVEL. MI VAGY KI A CSUDA
LAKMÁROZIK A VÍRUSOKKAL?
Úgy tűnik, a tudósok a közelmúltban megtalálták a választ.

A vírus molekuláris felépítése. A burok- és mátrixfehérjék a vírus fehérjerészét képezik. A reverz transzkriptáz, az integráz és
a proteáz szintén a vírusfehérjék közé tartozik, de enzimek: a
vírus funkcionális, működéséhez szükséges molekulák. Az RNS
(ribonukleinsav) az örökítőanyag, a vírus genetikai információinak tárolásáért és átadhatóságáért felel sikeres fertőzés
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esetén. A vírus fehérjéinek egy része arra való, hogy a targetsejthez (fertőzni kívánt sejthez, az ábrán immunsejthez) kapcsolódni tudjon, ami a fertőzési folyamat első lépése. A lipid
kettősmembrán a targetsejt sejthártyája. A kimokinreceptor a
targetsejt egy olyan molekulája, mellyel a vírust képes érzékelni.

A kutatócsapat Észak-Amerika partjainál, a Maine-öböl vizeiben
két igen különleges egysejtű plankonszerű élőlényre lett figyelmes, melyek nagy mennyiségben csak az említett helyen fordulnak elő. Az öbölből és a Földközi-tengerből begyűjtöttek
1700 sejtet, majd DNS-amplifikáció segítségével egyedi genomkönyvtárakat hoztak létre.

Fotó: regi.tankonyvtar.hu

A vizsgálatok során bebizonyosodott, amint az várható volt,
hogy a könyvtárak genetikai állománya nagymértékben magához a planktonhoz tartozott. A földközi-tengeri minták könyvtárainak körülbelül fele olyan baktériumokkal kapcsolatos örökítőanyag-szekvenciákat is (-egységeket) tartalmazott, melyeket valószínűleg a plankton fogyasztott el,

Obligát paraziták (kizárólag élősködők), élőlények megfertőzésével és elpusztításával számuk egyre csak nő a világegyetemben. Biokémiai értelemben a vírusok nagy molekulájú rendszerek, mindben találunk fehérjét és örökítőanyagot (DNS/RNS),
néha egyéb molekulákat is. Ezekben rengeteg a szénatom, így
A VÍRUSOK TÖBB TÍZMILLIÓ TONNA SZENET IS JELENTENEK.
A vírusok között természetesen jellemző a versengés a megfertőzhető élőlényért, küzdenek is sokszor a nagyobb pusztító okleveléért. De mindeddig nem hitték, hogy találnak élőlényeket,
amelyek
VÍRUSOKÉRT VERSENGENEK ÉS TÁPLÁLÉKKÉNT FOGYASZTJÁK
ŐKET, FŐKÉNT A BENNÜK LÉVŐ SZÉNATOMOKÉRT, FOSZFORÉRT ÉS NITROGÉNÉRT.
Virofágok

A MAINE-ÖBÖLBŐL VETT MINTÁK ESETÉBEN EZ AZ ARÁNY
CSAK 19 SZÁZALÉK VOLT! A A VÍRUSSZEKVENCIÁK JÓVAL GYAKORIBBAK VOLTAK, MINT A BAKTERIÁLIS ÖRÖKÍTŐANYAGRÉSZLETEK. EZ AZT JELENTI, HOGY A PLANKTON FŐLEG VÍRUSSAL TÁPLÁLKOZOTT.
Az öbölből származó mintáknál a genetikai könyvtárak fele 50
vagy több különböző vírus génrészletét tartalmazta, a mediterrán mintában ez az arány kisebb volt. A legtöbb vírusszekvencia
bakteriofágokból származott – olyan vírusokból, melyek baktériumsejtekbe hatolnak és bennük szaporodnak.
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A vírusok gazdagok foszforban és nitrogénben, jó kiegészítői lehetnek az egysejtűek szénben gazdag szerves táplálékinak
– mondja Julia Brown bioinformatikus, a Bigelow Óceántudományi Laboratórium munkatársa.
MIÉRT KISEBB IDŐNKÉNT A MÉLYTENGERI TERÜLETEKEN OLDOTT SZERVES ANYAGOK MENNYISÉGE, ÉS MIÉRT TALÁLUNK
HELYETTE PLANKTONOKAT, MELYEK VÍRUSOKAT FOGYASZTOTTAK EL.
Az már csak hab a tortán, hogy az elemzett genetikai könyvtárban egy koronavírus RNS-szekvenciája is előfordult, TEHÁT A
KORONAVÍRUS IS VÁLHAT TÁPLÁLÉKKÁ!

Szuperbaktériumokat ölő antibiotikumot
fejlesztettek ki szegedi kutatók
ORIGO 2020.10.21.
A Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói új antibiotikum-molekulákat fejlesztettek ki szuperbaktériumokkal szemben.
A gyakran és indokolatlanul alkalmazott antibiotikumok komoly
kihívás elé állítják az egészségügyet. Olyan, többféle antibiotikummal szemben ellenálló, multirezisztens baktériumok terjedtek el, amelyeket a médiában gyakran csak „szuperbaktériumok"-ként emlegetnek, és számos halálesetért felelősek
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világszerte. A bakteriális fertőzések kialakulásának gócpontjai a
kórházak és az egészségügyi intézmények, ezekben jelentős az
antibiotikum-használat, és a betegek között is könnyen képesek
terjedni a kórokozók. A kialakult helyzetben égető szükség van
új, hatékony antibiotikumok fejlesztésére, ezért az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) Biokémiai Intézetén belül
működő Szintetikus és Rendszerbiológiai Egység kutatócsoportja Pál Csaba vezetésével olyan antibiotikum-molekulák fejlesztésébe kezdett, amelyek hatékonyak lehetnek a szuperbaktériumok ellen. A szakmai publikáció a rangos Plos Biology hasábjain jelent meg.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ felmérése alapján 2017-ben Európában a multirezisztens kórokozók az intenzív osztályokra kerülő betegek 8,3%-ánál okoztak
tüdőgyulladást, illetve véráram- vagy húgyúti fertőzéseket. A
kezelés elhúzódása miatti többletköltségeken túl ezek a fertőzések nagyon gyakran a betegek halálával végződnek – a WHO
2019-es adatai szerint ez évente 700 000 halálesetet jelent.
BECSLÉSEK SZERINT EZ A SZÁM A JÖVŐBEN OLYAN MÉRTÉKBEN NÖVEKEDHET, HOGY 2050-RE A RÁKOS MEGBETEGEDÉSEKNÉL IS TÖBB HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELHETNEK A REZISZTENS FERTŐZÉSEK.
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A rezisztencia problémája természetesen Magyarországot is
érinti. A hazai kórházakban a leggyakoribb az Acinetobacter baumannii, a Klebsiella pneumoniae, a Pseudomonas aeruginosa,
valamint az MRSA általi fertőzés, amely a rezisztens szuperbaktériumok közismert példája.
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hatástalannak bizonyulnak. Mivel a fejlesztési folyamatba fektetett rengeteg idő és pénz nem térül meg, a gyógyszergyárak
egyre kevésbé érdekeltek az antibiotikum-fejlesztésben, és néhány vállalat – pl. a Novartis és a Sanofi – már teljesen fel is
hagyott az ilyen irányú kutatásokkal.
Ha a fejlesztési folyamat legelejét körültekintőbben végeznénk,
nagyobb eséllyel találhatnánk olyan szereket, amelyek hoszszabb ideig hatékonyak maradnak. Ehhez a molekulák újszerű,
racionális tervezésére van szükség. A tervezés és a szerkezet
módosítása által létrehozhatók olyan specifikus molekulák,
amelyekkel szemben a rezisztencia kialakítása nehézkesebb lehet a baktériumok számára.

FORRÁS: AFP/BELGA/DIRKX/JORGE DIRKX
Új antibiotikumokra van szükség
A kialakult súlyos krízishelyzetben – a globális szemléletváltás
mellett – égető szükség lenne új, hatékony antibiotikumok fejlesztésére, ez a folyamat azonban az elmúlt években jelentősen
lelassult.
Mivel a baktériumok rendkívül gyorsan képesek ellenállóvá
válni, az új antibiotikumok a piacra kerülést követően rövid
időn belül, vagy gyakran már a tesztelési folyamat során

Az MRSA (Meticillin-rezisztens Staphylococus aureus, a felvételen sárgával jelölve) talán a legismertebb szuperbaktérium
FORRÁS: WIKIMEDIACOMMONS
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Egy veszélyes kórokozó: az MRSA
Pál Csaba kutatócsoportjának célja az, hogy olyan antibiotikummolekulákat fejlesszenek, melyek hatékonyak az MRSA-fertőzéssel szemben, amelyet a methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus baktérium, röviden MRSA okoz.
Az MRSA az egyik legveszélyesebb kórokozó Európában, így
Magyarországon is. Vannak országok, ahol több fertőzést, illetve gyakran halálos kimenetelű megbetegedést okoz, mint
bármely más fertőző betegség együttvéve. Egyes becslések szerint a kapcsolódó globális egészségügyi költségek elérik az évi 5
milliárd dollárt. A jelenlegi piacon lévő és fejlesztés alatt álló
antibiotikumok nem kínálnak kielégítő megoldást, mivel az
MRSA rendkívül gyorsan alkalmazkodik az új antibiotikumokhoz.
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különösen hatékonyak, ugyanakkor az emberi sejtekre sincsenek károsító hatással. Pál Csaba, Nyerges Ákos és munkatársaik
igazolták, hogy a piacon lévő, vagy jelenleg is fejlesztés alatt álló
antibiotikumok az MRSA számos genetikai változatával szemben nem hatékonyak.
EZZEL SZÖGES ELLENTÉTBEN AZ ULD1 ÉS AZ ULD2 LABORATÓRIUMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT HATÉKONYAN IRTOTTA AZ
ÖSSZES VIZSGÁLT MRDA-VÁLTOZATOT. EZÉRT E MOLEKULACSALÁD NEMZETKÖZI SZABADALMAZTATÁSI ELJÁRÁSA ELKEZDŐDÖTT.

Lucija Peterlinnel (Ljubljanai Egyetem) szoros szakmai együttműködésben két, minőségileg új antibiotikum-jelöltet hoztak
létre a kutatók, melyeket ULD1-nek és ULD2-nek kereszteltek
el.
E MOLEKULÁK KÜLÖNLEGESSÉGE, HOGY TÖBB CÉLPONTJUK IS
VAN A BAKTERIÁLIS SEJTEN BELÜL, EZÉRT AZ ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG KIALAKULÁSA MINIMÁLIS.
Az előzetes, egereken végzett kísérletek azt mutatják, hogy az
ULD1 és az ULD2 az MRSA-bőrfertőzésekkel szemben

A kutatók munkáját robotok is segítik

FORRÁS: ELKH
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A közeljövőben induló Nemzeti Biotechnológiai Laboratórium
támogatása révén lehető vált újabb, még hatékonyabb antibiotikum-jelöltek fejlesztése, az ígéretes molekulák további tesztelése. A végső cél, hogy a molekulák értékesíthetők legyenek a
nemzetközileg is jelentős gyógyszerfejlesztő cégek számára.

A tengeri műanyaghulladék felszámolását
célzó innovatív kezdeményezés a Suzukitól
2020. 10. 09.
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vezetik be az eszközt választható kiegészítőként, amely később már szériatartozék lesz. A Suzuki Motor Corporation már
tíz éve törekszik arra, hogy megtisztítsa a vizeket, a mikroműanyag-gyűjtő eszköz pedig a Clean Ocean Project, a tengeri
műanyaghulladék felszámolását célzó új Suzuki kezdeményezés első lépése.

https://www.suzuki.hu/corporate/hu

A Suzuki kifejlesztette a világ első
mikroműanyag-gyűjtő eszközét
hajómotorokhoz A Suzuki Motor
Corporation kifejlesztette a világ
első*, hajómotorokra szerelhető
mikroműanyag-gyűjtő eszközét.
A tengereket szennyező műanyaghulladék az utóbbi években jelentős környezetvédelmi
problémává vált, mivel a nem megfelelően gyűjtött hulladék
nagy része az óceánokba kerül. A természetes környezetben
azután ez a szennyeződés mikroműanyagokká bomlik le, az
ökológiai rendszerre gyakorolt hatása pedig egyre drámaibb
mértékű. A Suzuki által fejlesztett új eszköz használatával
pusztán a hajó üzemeltetésével is összegyűjthetők a vízfelszín
közelében úszó mikroműanyagok. A tervek szerint 2021-től

Saját megoldása kidolgozásakor a vállalat szakemberei a külmotorok szerkezetét vették alapul, amely a motor hűtése érdekében több tonna tengervizet szivattyúz át a rendszeren, majd
juttat vissza az óceánba. A cég olyan gyűjtőeszközt fejlesztett
ki, amely a visszajuttatott víz felhasználásával a mikroműanyagokat is összegyűjti.
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A kutatás során begyűjtött mikroműanyag-hulladék
Mikroműanyag-gyűjtő eszköz
Az eszköz egyszerűen felszerelhető a visszavezető ágra, és nem
befolyásolja a motor teljesítményét, mivel csak a motor hűtése
után visszatérő vizet használja fel. A Japánban végzett kutatás
szerint a szűrőben fennakadó anyagok között mikroműanyagok
is voltak. A kutatást más országokban is folytatják, ezek eredményei alapján további fejlesztések is várhatók. A tervek szerint 2021-től opcionálisan választható kiegészítőként vezetik be
az eszközt, a jövőben viszont szériatartozék lesz.

Nemzetközi önkéntesség és a műanyagfelhasználás csökkentése
A Suzuki Motor Corporation már tíz éve törekszik arra, hogy
megtisztítsa a vizeket. 26 országból összesen több mint 8000
önkéntes vett már részt tengerek, folyók és tavak megtisztításában, melyeken hajómotorokat használnak. A kezdeményezés
2010-ben, Hamamatsuban indult és 2011-től kezdve, fokozatosan
vált
nemzetközi
szintű
programmá.
A Clean Ocean Project, a tengeri műanyaghulladék felszámolását célzó új kezdeményezés keretében a vállalat tovább folytatja kampányát, mindemellett a csomagoláshoz használt műanyagok mennyiségének csökkentésén is dolgozik. Ennek
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eredményeképp a Suzuki Marine üzletág 2020. júniusában
gyártott némelyik termékének esetében már alternatív csomagolóanyagokat alkalmaz. Jelenleg a piaci visszajelzések kiértékelése zajlik.
2,3 tonnával kevesebb műanyag
2020. októberértől kezdődően a vállalat az eredeti Suzuki
Marine-alkatrészek esetében folyamatosan papíralapúra cseréli a csomagolóanyagokat a korábbi műanyagról. Azzal, hogy
az összes eredeti alkatrészt környezetbarát anyagok felhasználásával csomagolják, a Suzuki Marine üzletág évente körülbelül
2,3 tonnával kevesebb műanyagot fog felhasználni.

papírcsomagolás

A zöldenergia minden, csak nem tiszta!
HÁRFÁS ZSOLT 2020.10.16.
A világ fejlettebb részében, így Európában is, a megújuló iparág
fizetett szószólói a klímaválság megoldására egyetlen üdvözítő
megoldásként hirdetik a szél- és napenergia minél nagyobb arányú használatát. Az e-mobilitás felfutó, sokmilliárdos üzletéből
hasznot húzó autógyártókkal együtt áldásosként beállított tevékenységük árnyoldalairól nem szeretnek beszélni. Pedig
lenne miről.

Az eredeti Suzuki Marine-alkatrészekhez használt hagyományos csomagolás

Az Al-Jazeera arab hírcsatorna The dark side of green energy (A
tiszta energia sötét oldala) címmel forgatott dokumentumfilmjének fő üzenete, hogy a nap- és szélerőművek, valamint az
elektromos járművek esetében a tiszta energia valójában illúzió, hiszen ezek gyártása súlyos környezetrombolással és -
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szennyezéssel jár, az eszközök újrahasznosítása pedig jórészt
megoldatlan.

Tiszta, vagy piszkos? Ez itt a nagy kérdés!
ZSOLT

FORRÁS: HÁRFÁS

Egy adott országban lehet ugyan a nap- és szélerőmű, vagy az
elektromos jármű „tiszta”, de valójában arról van szó, hogy az
előállítással, majd a kiszolgált eszközök leszerelésével járó környezetterhelést máshová a világ szegényebbik felébe helyezik
át. Miközben Európa a megújuló energiaforrásoktól és az e-járművektől várja a megváltást, addig a világ másik felében szinte
felfoghatatlan környezetrombolást idéz elő az eszközökhöz
szükséges nyersanyagok kitermelése, gyártása és a vele járó
légszennyezés.

Néhány példa: az e-autók előállításához számos ritkaföldfémre
van szükség, amelyek a bolygón kis mennyiségben és koncentráltan csak egy-két országban fordulnak elő. Az e-autókban az
erős mágnesekhez használt ritkaföldfém neodímium nélkül a
járművek elindulni sem tudnának. Az elektromos alkatrészek
gyártásához pedig jelentős mennyiségben van szükség cériumra, ami nehézfémként erősen mérgező.
Ha megnézzük egy szélerőmű építésének alapanyag-szükségleteit, akkor hatalmas számokat látunk. Egyetlen szélerőmű ritkaföldfémigénye akár 1 tonna is lehet, miközben tornyonként átlagosan 20 tonna alumíniumra és legalább 500 tonna acélra van
szükség. A naperőművek gyártásához szintén ritkaföldfémek
kellenek. Mindezek alapján joggal merül fel az a kérdés, hogy
ha komolyan gondoljuk, hogy 2050-ra nap- és szélerőművekkel
termeljük meg a világ energiaigényének a felét, akkor rendelkezésre állnak-e a szükséges mennyiségben a nyersanyagok? A
gáz- és olajfüggőséget egy másfaja függés válthatja fel.
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Kína sok tekintetben kivételes helyzetben van, hiszen egyrészt
több ritkaföldfém esetében is gazdag lelőhelyet tudhat magáénak, másrészt már Afrikában is szert tett rájuk. Sokatmondó az
is, hogy van olyan ritkaföldfém, amelynek a piaca évente 25 százalékkal bővül. A környezeti hatások azonban – finoman szólva
is –sokkolóak. Kínában az ország egyes területein egész tórendszerek alakulnak ki a kezeletlen, nehézfémekkel terhelt, mérgező szennyvízből. Kína ma már nem elégszik meg azzal, hogy
csupán a nyersanyagbányászatot uralja, hanem a teljes termelési láncra vetítve kíván piacvezető lenni, ami óhatatlanul diktátumhoz vezet a piacokon.

Egy nő és egy gyerek köveket tör egy kongói kobalt- és rézlelőhelyen FORRÁS: AFP/JUNIOR KANNAH
Az alapanyagokat a felhasználási helytől távol nyerik ki. Például
a legfontosabb kobalt lelőhely a Kongói Demokratikus Köztársaság, ahol a második világháború óta a legvéresebb fegyveres
konfliktus zajlik. Az e-termékekhez szükséges nyersanyagok feketepiacának fenntartásával a nyugati vállalatok közvetve fenntartói a véres polgárháborúnak, miután a fegyveres csoportokhoz folyik be a kitermelés bevétele. De arra is van példa, hogy
a bányákban gyerekekkel dolgoztatnak... A tantál bányászata
miatt zajló erdőirtások a hegyi gorillák élőhelyét veszélyeztetik.

A e-mobilitás miatt szinte felfoghatatlan mennyiségű az a rézmennyiség, amely már ma többletigényként jelenik meg. Ez az
igény a világpiacon olyan mértékben nőtt meg az elmúlt időszakban, hogy a következő 30 évben annyi rézre lesz szükség,
mint amennyit eddigi története alatt használt fel az emberiség.
A kérdés csak az, hogy lesz-e elegendő alapanyag és hogy a kitermelés mekkora környezetszennyezéssel jár?
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nehézfémterhelés miatt a bányászat és a tüdőrák előfordulásának gyakorisága között szoros összefüggés mutatható ki. A közeli Antofagasta kikötővárosban a megbetegedések száma az
országos átlag többszöröse, itt az emberek 10 százaléka szenved valamilyen daganatos betegségben.

A világ legnagyobb rézbányája a chilei Chiquicamata FORRÁS:
ORIGO
Egy másik példa. Chile északi részén, az Andokban a világ legnagyobb rézbányája, a Chiquicamata egy év alatt 330 ezer tonnáról 470 ezer tonnára növelte a kitermelést (+42 százalék). A bánya méretei megdöbbentőek: mintegy 5000 m hosszú, 3000 m
széles és a mélysége 1000 méter! A bányászat vízigénye óriási,
hiszen a sivatagos területen elhelyezkedő bánya 2 köbméter vizet használ fel másodpercenként, ezért a helyi lakosok folyamatosan tiltakoznak ellene. A szakértők szerint a réz a rohamosan
bővülő felhasználás miatt hamarosan hiánycikk lesz a piacon.
Ha az egészségügyi hatásokat nézzük, akkor is súlyos következményekkel szembesülünk. Az orvosok szerint a megnőtt

A „tiszta" energia árát – amint a fenti példák is jelzik – valakinek meg kell fizetnie. A természetrombolás, az emberi élet és
egészség az ára annak, hogy a világ fejlettebb felén élők megnyugtathassák a lelkiismeretüket azzal, hogy nem szennyezik
(legalábbis helyben) a környezetet. Nevezhetnénk ezt másként is: a nyugati ember önzésének, aki a globális klímaproblémát a világ szegényebbik felén élők kárára próbálja megoldani.
Hárfás Zsolt
atomenergetikai
tos.blogstar.hu oldal szerzője

szakértő

az atombiz-

Ez az „időgép” megmutatta az ősi szén-dioxid szintet
ORIGO 2020.10.21.
A korallok csodálatos tengeri élőlények: számos élőlénynek biztosítanak életteret, csillapítják a tenger hullámzását, csökkentik
a part erózióját, nekik köszönhető a halászat fenntarthatósága,
de búvárturisták miatt jelentős bevételeket eredményeznek a
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zátonyokkal rendelkező országoknak. A biológiai sokféleség
építőkövei azonban egy új tanulmány szerint „időgépként" is
szolgálhatnak.
Szembement a természetes folyamatokkal
A korallzátonyok rendkívül gazdag élővilágnak adnak otthont és
egyes kutatások szerint ezek a virágállatok már mintegy 500
millió évvel ezelőtt kifejlődtek. A tudósok az úgynevezett „foszszilis nyilvántartásból" is jól ismerik őket, a geológusok például
a környezeti viszonyok mutatóiként is használják őket.
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MOST AZONBAN EGY ÚJABB LEHETSÉGES ALKALMAZHATÓSÁGUKRA DERÜLT FÉNY.
Egy új, a Nature Geoscience szaklapban publikált tanulmány
szerint akár „időgépként" is szolgálhatnak, amelyek feltárhatják
a légkörben megnövekvő szén-dioxid és csökkenő oxigén szint
rejtelmeit a korábbi földtörténeti korokban.
A jelenlegi globális felmelegedési eseményre korábban több
szempontból sem volt példa– mondta Andrea Burke, a Szent
Andrews Egyetem geológusa a ScienceAlert online tudományos portálnak. – Nem találtunk ugyanilyen rendkívül gyorsan
történő, leginkább egy fajhoz köthető jelenséget, ami „szembemegy" a természetes folyamatokkal.
Ahogy arra azonban a tanulmány rámutat, bolygónk geológiai
történetében a klímaváltozás igen gyakori folyamatnak számít.
Az utolsó jégkorszaknak például egy ismerős „tettes" vetett véget: a szén-dioxid kibocsátás, ám a szakemberek még nem egészen biztosak abban, hogy mi okozhatta a vegyület ilyen mértékű emelkedését.

A korallzátonyok színpompás élővilágnak adnak otthont
FORRÁS: ORIGO

MOST A NEMZETKÖZI TUDÓSCSOPORT A FOSSZILIS KORALLOK GEOKÉMIAI ELEMZÉSÉT FELHASZNÁLVA AZT ÁLLAPÍTOTTA MEG, HOGY AZ ÚGYNEVEZETT ÓCEÁNI KERINGÉS VÁLTOZÁSA ÁLLHATOTT A HÁTTÉRBEN.Ez az információ azonban
megmutatta azt is, hogyan lehetne a korallokat felhasználni
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ahhoz, hogy még több környezeti információt gyűjtsenek az elmúlt évmilliókról.
Megmutatja a változásokat
A csapat a mélytengeri korallok fosszilis maradványainak gyűjtésével kezdte a munkát, amelyek több ezer méter mélységben
éltek a tenger hullámai alatt. Ezután a természetben is előforduló radioaktív sugárzás mérésével elemezték őket, de csak
azokat választották ki, amelyek a jégkorszak végén fejlődtek ki,
körülbelül 15 ezer évvel ezelőtt.
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A SZÉNIZOTÓPOS KORMEGHATÁROZÁS ÉS TOVÁBBI GEOKÉMIAI UJJLENYOMATOK VIZSGÁLATA LEHETŐVÉ TETTE A KUTATÓK SZÁMÁRA, HOGY REKONSTRUÁLJÁK AZ ÓCEÁN KERINGÉSÉNEK VÁLTOZÁSAIT.A korallok végül rámutattak az összefüggésre a változások és az emelkedő szén-dioxid szint között.
A korallok egyfajta időgépként működnek, ami lehetővé teszi
számunkra, hogy láthassuk az óceán keringésében évezredekkel ezelőtt bekövetkezett változásokat– mutatott rá Dr. James
Rae, a St. Andrews Egyetem kutatója, a tanulmány szerzője. –
Azt mutatják, hogy az óceán keringése az Antarktisz környékén
hirtelen megváltozott.
Laura Robinson professzor, az új tanulmány társszerzője szerint
azonban nem először szembesülünk a jelenség következményeivel, de még rengeteg a felmerülő kérdés. A tudósok még
keresik például az összefüggést a jégkorszak végén tapasztalható szén-dioxid szint globális növekedése és a mélytengeri üledékekből származó szén között.

Elérte idei maximumát az Antarktisz feletti
ózonlyuk
ORIGO 2020.10.21.
A korallok végül rámutattak az összefüggésekre
FORRÁS:
DR. LINE K BAY, AUSTRALIAN INSTITUTE OF MARINE SCIENCE
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Elérte idei legnagyobb kiterjedését az Antarktisz feletti ózonlyuk, amelynek nemcsak mérete, de mélysége is az elmúlt évek
egyik legnagyobbika volt.
A Copernicus Sentinel-5P műhold méréseit a német űrközpont
(DLR) elemezte részletesen.
Az ózonlyuk mérete szabályszerűen változik. Augusztustól októberig növekszik, szeptember közepe és október közepe között éri el a maximumát. Amikor a déli félteke feletti légkör felsőbb rétegében, a sztratoszférában emelkedni kezd a hőmérséklet, csökken az ózonhiány, az úgynevezett poláris örvény - a
Föld sarkainál lévő nagy kiterjedésű alacsony légnyomású terület, amely ott tartja a hideg, nagy tömegű levegőt a sarkoknál gyengül, december végére az ózonszint újra normális lesz.
Idén a műhold mérései azt mutatják, hogy október 2-án az
ózonlyuk elérte legnagyobb, nagyjából 25 millió négyzetkilométeres kiterjedését, ami méretében a 2018-as 22,9 millió és a
2015-ös 25,6 millióhoz hasonlítható - olvasható az Európai Űrügynökség honlapján.
Tavaly az ózonlyuk egyrészt korábban bezárult, mint általában,
másrészt az elmúlt 30 év legkisebb méretét érte el.

Ózonlyuk az Antarktisz felett
FORRÁS: COPERNICUS ATMOSPHERE MONITORING SERVICE, ECMWF
A méret változatosságát nagyban meghatározza a Déli-sarkvidék körül fújó szelek erőssége. Ez az erős széláramlat a Föld forgásának és a sarkvidék, valamint a mérsékelt égövi hőmérséklet
különbségének közvetlen következménye.
Ha ez a szélköteg erős, válaszfalként működik, a mérsékelt égövi és a sarkvidéki légtömegek nem keverednek egymással, a
sarkkörön belüli légtömegek nem jutnak ki, télen lehűlnek.
Diego Loyola, a DLR munkatársa elmondta, hogy a 2020-as
ózonlyuk augusztus közepe óta gyorsan növekedett, átlagon felüli kiterjedésével az Antarktisz legnagyobb része fölé terült. Az
idei ózonlyuk emellett az egyik legmélyebb is, valamint rekordalacsony ózonértéket mutat - tette hozzá.
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A főként hűtőberendezésekben és aeroszolos palackokban
használt klorofluorokarbonok elterjedése az 1970-es, 1980-as
években megrongálta az ózonréteget, amely az Antarktisz feletti ózonlyuk képződéséhez vezetett.
Az ózonréteg védelmére 1987-ben létrehozott montreali jegyzőkönyvben arról állapodtak meg, hogy kivezetik ezeknek a káros anyagoknak a gyártását és használatát, ezzel beggyógyítják
az ózonsebet.
Claus Zehner, a Copernicus Sentinel-5P műhold menedzsere
szerint a globális ózonréteg 2050 körül éri el újra normális állapotát.

Ezzel az eszközzel a sivatagban sem halnánk
szomjan
ORIGO 2020.10.21.
Az MIT kutatói jelentősen növelték annak a berendezésnek a
kitermelését, amely a Nap vagy bármilyen más energiaforrás
segítségével száraz klímán is képes iható vizet kivonni a levegőből.
A Massachusetts Institute of Technology (MIT) munkatársai
más kutatóintézetekkel együttműködve továbbfejlesztették a
három évvel ezelőtt kidolgozott prototípus-berendezésüket,
amely így egyre közelebb kerül a gyakorlati alkalmazáshoz. A
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készüléket praktikus vízforrásnak szánják olyan területekre,
ahol mind a vízhez, mind az elektromossághoz való hozzájutás
problémás. Az MIT Mechanikus Mérnöki Tanszékének vezetője,
Evelyn Wang professzor által irányított kutatás eredményeit a
Joule című folyóirat legutóbbi számában tették közzé.
A készülék korábbi változatával Wang és munkatársai bizonyították a koncepció gyakorlati alkalmazhatóságát.
AZ ELSŐKÉNT BEMUTATOTT RENDSZER A KÉSZÜLÉKEN BELÜL
FELLÉPŐ HŐMÉRSÉKLETKÜLÖNBSÉGET HASZNÁLTA KI ARRA,
HOGY EGY ADSZORBENS TULAJDONSÁGÚ – A FELSZÍNÉN NEDVESSÉGET MEGKÖTŐ – ANYAG SEGÍTSÉGÉVEL ÉJSZAKA PÁRÁT
VONJON KI A LEVEGŐBŐL, MAJD MÁSNAP VÍZ FORMÁJÁBAN
KIBOCSÁSSA AZT.
Amikor napsütés éri a berendezést, a napfény által felforrósított tető és az árnyékolt alsó rész közötti hőmérsékletkülönbség hatására a megkötött vízpára kiszabadul az adszorbens
anyagból, és folyékony formában lecsapódik egy gyűjtőtálcán.
Ennek a készüléknek azonban több komoly hátulütője is volt:
egyfelől a lelkét jelentő adszorbens olyan fémorganikus mátrixot tartalmazott, amelynek előállítása költséges, és a hozzá
szükséges nyersanyagok elérhetősége korlátozott, másfelől a
vízkihozatal nem volt elégséges a gyakorlati alkalmazáshoz.
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A TOVÁBBFEJLESZTETT BERENDEZÉSBE AZONBAN BEÉPÍTETTEK EGY MÁSODIK LÉPCSŐT A DESZORPCIÓ – AZ ADSZORBENSBŐL VALÓ VÍZKILÉPÉS – ÉS A LECSAPÓDÁS HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA, ÉS ADSZORBENSNEK EGY SOKKAL ÁLTALÁNOSABBAN ELÉRHETŐ ANYAGOT ALKALMAZTAK.
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léptéket?" A működés továbbfejlesztésével és a felhasznált
anyagok újragondolásával most nagy lépést tettek ebbe az
irányba.
Így működik az új fejlesztés
A fémorganikus mátrixok helyett az új változat a zeolitoknak
nevezett anyagok egy formáját, jelen esetben a mikroporózus
vas-alumíniumfoszfátot alkalmazza a vízpára megkötésére.
EZ AZ ANYAG KORLÁTLANUL ELÉRHETŐ, STABIL, ÉS ADSZORBENS TULAJDONSÁGAI PONT MEGFELELŐEK EGY OLYAN HATÉKONY VÍZGYŰJTŐ RENDSZERHEZ, AMELY PUSZTÁN A NORMÁLIS NAPI HŐINGADOZÁST ÉS A NAPSÜTÉS ADTA MELEGET
HASZNÁLJA FEL.

FORRÁS: PINTEREST
Ezáltal nemcsak a vízkihozatal fokozódott jelentősen, hanem a
gyártási folyamat is felskálázhatóvá vált, s így már alkalmas egy
jövőbeni széleskörű forgalmazás igényeinek kielégítésére – állítják a kutatók. Wang elmondása szerint a csoport a készülék
első változatának sikeres próbája után úgy érezte: „remek,
hogy van egy kis prototípusunk, de hogyan váltsunk ezzel

A tanulmányban doktoranduszként közreműködő Alina LaPotin
által kifejlesztett kétlépcsős megoldás elmésen aknázza ki azt a
hőt, amely a víz halmazállapotváltozásaikor keletkezik. A napsütés hőjét a dobozszerű szerkezet tetejére szerelt napkollektor összegyűjti, és felmelegíti vele a zeolitot, amely az éjszaka
folyamán magába szívta a légnedvességet. Az így kipárolgó vízgőz lecsapódik a gyűjtőtálcán, ami megint csak hőt szabadít fel.
A trükk az, hogy a gyűjtőtálca egy rézlemez, amely közvetlenül
egy második zeolitréteg fölé van szerelve, és azzal érintkezésben áll, így a vízkondenzáció során keletkező hő közvetlenül a
második zeolitrétegbe zárt nedvesség felszabadítására
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fordítódik. A két zeolitrétegből összegyűjtött vízcseppek aztán
egy közös tartályba érkeznek.
A teljes folyamat a napkollektor négyzetméterére eső maximális kinyerhető vízmennyiséget tekintve nagyjából kétszeres hatékonyságú az eredeti dizájnhoz képest. A pontos mutatók persze a körülményektől – leginkább a helyi hőmérsékletingadozástól, a napsugárzás erejétől és a légnedvességtől – függenek.
Az új rendszer prototípusát az MIT egyik épületének tetejére
szerelték fel, ahol Wang elmondása szerint a korábbihoz viszonyítva nagyságrendekkel több vizet termelt.
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gyűjtésére még senki sem próbálkozott ezzel a megoldással –
emelte ki Wang, hozzátéve: a már ismert légnedvesség-kollektorok főleg köd- és harmatgyűjtők, azonban mindkét eljárásnak
megvannak a maga korlátai. A ködgyűjtők csak 100 százalékos
relatív páratartalom mellett működnek, és jelenleg csak partmenti sivatagokban használatosak, a harmatgyűjtőkben pedig
energiaigényes hűtési folyamat biztosítja a víz lecsapásához
kellően hideg felületet, és még így is – a környezeti hőmérséklettől függően – legalább 50 százalékos relatív páratartalmat
igényelnek a működésükhöz.
AZ ÚJ VÍZKOLLEKTOR EZZEL SZEMBEN MÁR AKÁR 20 SZÁZALÉKOS PÁRATARTALOM MELLETT IS HASZNÁLHATÓ, ÉS A NAPSÜTÉSEN VAGY BÁRMELY EGYÉB MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ
HŐFORRÁSON KÍVÜL SEMMILYEN MÁS ENERGIABEVITELT
NEM IGÉNYEL.

A prototípus

FORRÁS: ALINA LAPOTIN

Bár más alkalmazásokra, például a tengervíz sómentesítésére
terveztek már hasonló kétlépcsős rendszereket, a légnedvesség

LaPotin kiemelte: a hatékonyság kulcsa a kétlépcsős architektúra, s most, hogy ennek sikere gyakorlati bizonyítást nyert,
nyitva áll a lehetőség még nagyobb vízkinyerést biztosító adszorbens anyagok keresésére. A jelenlegi, a napfénygyűjtő felület négyzetméterére számított napi 0.8 literes kitermelési ráta
elégséges lehet bizonyos alkalmazásokhoz, de ha az anyagok
még szerencsésebb megválasztásával és módosításával ez tovább növelhető, akkor már nagy léptékben is praktikussá válhat
a berendezés – véli a kutató.
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EGYES FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ ANYAGOK MÁRIS A MOST
HASZNÁLT ZEOLIT ADSZORPCIÓS KÉPESSÉGÉNEK ÖTSZÖRÖSÉT PRODUKÁLJÁK, ÉS MEGFELELŐ TERVEZÉSSEL EZ AZ ÖTÖS
SZORZÓ A VÍZKITERMELÉSBE IS ÁTFORDÍTHATÓ.
A csoport jelenleg a prototípus anyagainak és felépítésének finomításán dolgozik, hogy a berendezés alkalmassá váljon olyan
konkrét feladatokra, mint például a katonai terepi hadműveletek, amelyekhez hordozható formátumra van szükség. A kétlépcsős rendszerben is rejlik még kiaknázható lehetőség, mert
ha a napfényen kívüli hőforrások bevonásával napi több hőmérsékleti ciklust le lehetne futtatni, az szintén tovább növelné a
vízkitermelést.
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Kiszűrte a különböző szennyeződéseket
Számos ősi civilizáció, köztük a görögök, az egyiptomiak és a rómaiak is szűrték a vizüket. A Krisztus előtt 2000-re visszanyúló
szanszkrit írások azonban szintén említik a különböző vízkezelési módszereket. A Scientific Reports tudományos szaklapban
most közzétett tanulmány szerint a dél-amerikai maják pontosan ugyanezt tették.A MAJA CIVILIZÁCIÓ ÁLTAL ALAPÍTOTT,
LEGNAGYOBB VÁROSBAN, A MAI GUATEMALÁBAN REJTŐZŐ
TIKAL TELEPÜLÉSEN ZEOLITOT ÉS KVARCOT TALÁLTAK A RÉGÉSZEK.

Az ősi maja városban meglepően hatékony
vízszűrő rendszer működött
ORIGO 2020.10.25.
A víz elengedhetetlen az alapvető a túléléshez, ám veszélyeket
is hordozhat: a szennyezett víz például olyan halálos betegségeket terjeszthet, amely képes egész közösségeket felszámolni.
A biztonságos, tiszta víz adja viszont az egyik legjobb esélyt a
boldogulásra az emberiség számára. Úgy tűnik, jól tudták ezt a
maják is, akik vízszűrési rendszere már több mint kétezer éve
hihetetlenül hatékony volt.

Tika ősi városában komplett víztisztító rendszerre bukkantak a
kutatók FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS/BJØRN CHRISTIAN
TØRRISSEN
Ezek az ásványi anyagok nem lokálisak a környéken, viszont hatékonyan
segítenek
eltávolítani
a
különböző

20. oldal

Tudományról egyszerűen
szennyeződéseket, például a mikrobákat, nehézfémeket és nitrogénvegyületeket a vízből. Olyannyira jól működnek, hogy a
mai napig használják mindkettőt a vízszűrő rendszerekben.
Érdekes, hogy ez a rendszer még ma is hatékonyan működne,
ám a maják már több mint 2000 évvel ezelőtt felfedezték–
mondta Kenneth Barnett Tankersley, a Cincinnati Egyetem antropológusa a ScienceAlert online tudományos portálnak.
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oxigénatomokon keresztül alkot nyílt kristályrácsot; kiváló abszorpciós és ioncserélő tulajdonságokkal rendelkezik, ami nagyon hatékony a víz szűrésében. A régészek eddig úgy gondolták, hogy a zeolitot csak a 20. század elején használták vízszűréshez.
A tikali víztározó látszólagos zeolitszűrő rendszere a legrégebbi
ismert példa a víztisztításra a nyugati féltekén– mutatott rá
Kenneth Barnett Tankersley. – És ez a zeolit legrégebbi ismert
felhasználása az ivóvíz fertőtlenítésére és tiszítására is a világon.
Kivételesen tiszta vízre bukkantak
A tiszta víz birtoklásának képessége a maják számára kiemelt
fontosságúnak bizonyult. Tekintettel a nagy népességre és a
szezonális aszályos időszakok miatt rendkívül változó éghajlatra, az ivóvíz könnyedén szennyeződött, például mikrobákkal
vagy épp higany-szulfiddal.
A TUDÓSOK SZERINT ÉSSZERŰNEK TŰNIK, HOGY KERESTEK
VALAMILYEN ESZKÖZT A VÍZ TISZTÁN TARTÁSÁRA.

A maják évezredekkel megelőzhettek más civilizációkat
FORRÁS: PETER ANDERSEN/WIKIMEDIA COMMONS
Hozzátette: különösen a zeolit érdekes, ami az alumínium-szilikátok legfontosabb ásványcsoportja, és amely megosztott

Tankersley és csapata az ősi város három legnagyobb tározóját,
valamint egy helyi víznyelőt és az ásványianyag-összetételét tanulmányozták kontrollként. A felfedezést az úgynevezett a Corriental víztározóban történt, amelynek alján a csapat az üledék
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közé keverve megtalálta, amit keresett: zeolitot és durva kvarchomokot.
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de a bizonyítékokat összevetve a csapat úgy véli, hogy miután
a maják trópusi környezetben éltek, ezért újítóknak kellett lenniük. Úgy tűnik, ez a kezdetleges technológia bevált.

Megjelentek a közönséges szúnyogok az
Antarktiszon
ORIGO 2020.10.24.
Az Antarktisz turisták által kedvelt György király-szigetén megjelentek a közönséges szúnyogok - jelentette be Alekszandr Klepikov, a déli-sarkvidéki orosz expedíció vezetője az Interfax hírügynökségnek.
A maják akár nagyobb távolságokból is a víztározóhoz hordhatták a zeolitot
FORRÁS: FLICKR / MARIANO MANTEL
Az ásványt Tikal városától északkeletről, mintegy harminc kilométerről hordhatták a víztározóhoz, ahol a vulkanikus kőzet miatt a maják kivételesen tiszta vizet találhattak– mutatott rá
Nicholas Dunning, a Cincinnati Egyetem geográfusa, aki jól ismeri a környéket. – A munkások itt mindig újratölthették a vizes
palackjaikat, hiszen a hely híres volt arról, hogy milyen tiszta és
édes a víz.
LEHETETLEN PONTOSAN MEGHATÁROZNI, PONTOSAN HOGYAN MŰKÖDÖTT A SZŰRŐRENDSZER,

Klepikov szerint ez az emberi tényezőnek "köszönhető": a regionális körülményekhez képest enyhe klímájú György király-szigeten, ahol hét ország tart fenn megfigyelőállomást, sok a turista is. A patakok és a folyók ott nyáron három, télen mínusz
öt fokosak.
A közönséges szúnyog eddig ismeretlen volt az Antarktiszon,
ahol csak a szárnyatlan változata honos. Az orosz expedíció vezetője elmondta, hogy a nemzeti sarkvidéki programok vezetői
tanácsának kezdeményezésére megkezdődött a helyzet tanulmányozása és annak az eljárásnak a kidolgozása, hogyan ejtsék
csapdába a vérszívó rovarokat.
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Klepikov arról számolt be, hogy az orosz Bellingshausen állomás
egyik épületét fertőtleníteni kellett a szúnyogok megjelenése
miatt. (Interfax/MTI)

Ilyen még sohasem történt az északi-sarkvidéken
ORIGO 2020.10.23.
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Több mint öt fokkal melegebb a tengervíz a szokásosnál
Az északi-sarkvidéki tengeri jég bölcsőjének tekintett Laptyevtengeren az elhúzódó, rendkívül meleg észak-oroszországi időjárás, valamint a meleg atlanti-óceáni áramlások betörése késlelteti a fagyást - írta szakértőkre hivatkozva a The Guardian brit
napilap honlapja.

A rendszeres időjárási mérések kezdete óta nem történt még
olyan, hogy október vége felé ne indult volna el a jégképződés
a szibériai Laptyev-tengeren.

A térségben az óceáni vízhőmérséklet TÖBB MINT ÖT CELSIUSFOKKAL HALADTA MEG AZ ÁTLAGOT a rekordot döntő hőhullám, valamint az elmúlt téli tengeri jég szokatlanul korai olvadása miatt.

Naplemente a Laptyev-tengeren
MONS/ AEROHOLD

Arktiszi táj az északi sarkkörön túl FORRÁS: STEFAN HENDRICKS, ALFRED-WEGENER-INSTITUT/STEFAN HENDRICKS,

FORRÁS: WIKIMEDIA COM-
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ALFRED-WEGENER-INSTITUT/STEFAN
WEGENER-INSTITUT
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HENDRICKS,

ALFRED-

Rekordot döntött a jégmentes vízfelület a sarkvidéken
Hosszú időbe telik, míg a megrekedt hő eloszlik a légkörben
még az évnek ebben a szakaszában is, amikor a nap alig több
mint egy-két órán át kúszik a horizont fölé naponta.
ENNEK EREDMÉNYE, HOGY REKORDOT DÖNTÖTT A JÉGMENTES NYÍLT VÍZI FELSZÍN KITERJEDÉSE AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN.
"Az üvegházhatású gázok kibocsátásának szisztematikus csökkentése nélkül egyre nő a lehetősége annak, hogy a 21. század
közepére elérkezik az első teljesen jégmentes nyár az Északisarkvidéken" - mondta Zachary Labe, a Coloradói Állami Egyetem kutatója.
(Forrás: MTI)

Kiderült, mely bankok felelősek a leginkább
a fajok kihalásáért
Portfolio

2020. október 29.

Csak most kezd ismerkedni a bankvilág a biodiverzitás csökkentésének megállítására tett erőfeszítések jelentőségével. A fajok
kihalásához leginkább hozzájáruló 10 globális nagybank friss listáján 4 amerikai, 3 japán, 2 brit és 1 francia bank található.
Érdekes elemzés jelent meg szerdán a Föld biodiverzitásának
csökkenéséért felelős gazdasági tevékenységek finanszírozásáról. 50 megvizsgált globális nagybankokból 10 olyan bankot nevez meg a kiadvány, amely a leginkább sérti hitelezési és értékpapírjegyzési tevékenységével a bioszféra sokszínűségét.
Finanszírozott kihalás
„Bankrolling Extincition”, vagyis „Finanszírozott kihalás” címmel jelentette meg elemzését a Portfolio.earth nevű kutatói
csoport, amely 50 globális nagybankot megvizsgálva arra jutott,
hogy egyikük sem alkalmaz megfelelő rendszereket a növényés állatvilág sokszínűségének védelmére finanszírozói tevékenysége során. Felszólították egyúttal a bankokat, hogy
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fejezzék be a fajok kihalását elősegítő ipari tevékenységek pénzelését.
Újfajta nyomás ez a bankokon, hiszen míg korábban a pénzügyi
felelősségvállalás, a prudenciális működés és a fogyasztóvédelem terén előforduló hiányosságaik miatt vették elő őket (ami
aztán a 2008-as válság után jelentős szabályozási hullámot hozott), már hosszú évek óta a klímavédelem, legújabban pedig
egyre inkább a biodiverzitás támogatását is számon kérik a
pénzintézeteken, finanszírozási döntéseikkel ugyanis nagyban
befolyásolják a gazdasági szereplők környezettudatosságát.
Most már a bankok is kezdik felismerni, hogy ha olyan szektorokba fektetnek, amelyek előidézik a klímaváltozást, azzal saját
megtérülésüket is csökkentik – véli Liz Gallagher, a
portffolio.earth igazgatója. A bankoknak azt is meg kell érteniük
szerinte, hogy ugyanez a biodiverzitás rombolására is igaz.
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Jelenleg közel egymillió állat- és növényfaj áll a kihalás szélén –
hívta fel a figyelmet Kai Chain, a University of British Columbia
környezettudósa, egy erről szóló tavalyi tanulmány vezető szerzője. A mostani jelentés szerinte egy olyan világot szeretne előmozdítani, amelyben csak olyan projektekre lehet tőkét szerezni, amelyek bizonyítottan a bolygó szépségének és a biztonságos klímának a helyreállítását szolgálják.
A leginkább felelős bankok
Ami pedig a bankok listáját illeti, az alábbiak kerültek a negatív
lista élére, mint amelyek a leginkább rombolják finanszírozási
döntéseikkel a Föld biodiverzitását:
1.

Bank of America

2.

Citigroup

3.

JP Morgan

AZ ELEMZÉS SZERINT 2019-BEN AZ 50 LEGNAGYOBB BANK
TÖBB MINT 2600 MILLIÁRD DOLLÁRNYI FINANSZÍROZÁST NYÚJTOTT OLYAN SZEKTOROKNAK, MINT AZ IPARI JELLEGŰ MEZŐGAZDÁLKODÁS ÉS HALÁSZAT, A FOSSZILIS ÜZEMANYAGOK ÉS
AZ INFASTRUKTÚRA, AMELYEK A LEGNAGYOBB OKOZÓI A BIODIVERZITÁS CSÖKKENÉSÉNEK.

4.

Mizuho Financial

5.

Wells Fargo

6.

BNP Paribas

7.

Mitsubishi UFJ Financial

8.

HSBC

Ez az összeg nagyobb, mint Kanada éves GDP-je.

9.

SMBC Group

10. Barclays
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A listán tehát 4 amerikai, 3 japán, 2 brit és 1 francia bank található meg.

Mérlegfőösszeg alapján a világ négy legnagyob bankja egyébként kínai (Industrial and Commercial Bank of China, China
Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China),
ők nem kerültek e lista élére. A teljes tanulmány itt, pdf-ben olvasható angol nyelven.
Címlapkép: Getty Images

A környezetpusztítás felelős a világjárványért
MTI

Globál 2020. október 29.

Gyakrabban fognak felbukkanni, gyorsabban terjedni és a koronavírus-világjárványnál is több halálos áldozatot fognak szedni
a jövőbeni pandémiák, ha határozott intézkedésekkel nem vetnek gátat a természetes környezet megsemmisítésének, amely
segíti a vírusok átugrását a vadvilágról az emberre - figyelmeztetnek ENSZ-szakértők csütörtökön közzétett tanulmányukban.
A világszervezet Biodiverzitási és Ökoszisztéma-szolgáltatási
Kormányközi Tudományos Testülete (IPBES) által a biodiverzitásról és a világjárványokról készített jelentés szerint a trópusi
erdők és más gazdag ökoszisztémák védelme érdekében tett lépések segítik lelassítani a klímaváltozást, megvédeni az állat-,
madár- és növényfajokat és megelőzhetik a világjárványokat.
A Peter Daszak zoológus vezette 22 fős szakértői csoport becslése szerint
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AKÁR 850 EZER OLYAN VÍRUS IS LÉTEZHET A TERMÉSZETBEN,
AMELY KÉPES LEHET MEGFERTŐZNI AZ EMBERT IS, ÉS A VILÁGJÁRVÁNYOK "EGZISZTENCIÁLIS VESZÉLYT" JELENTENEK AZ EMBERISÉGRE.
A Covid-19 a hatodik világjárvány az 1918-as spanyolnátha óta,
és valamennyit az emberi tevékenység idézte elő. Ezen tevékenységek között van az erdőirtás, a mezőgazdasági terjeszkedés, a vadállat-kereskedelem és -fogyasztás, amelyek révén
egyre szorosabb kapcsolatba kerül az ember a vadállatokkal és
az általuk hordozott betegségekkel.
A megjelenő betegségek - köztük az ebola, a zikavírus és a
HIV/AIDS - zoonikusak, azaz állati eredetűek, ami azt jelenti,
hogy már az előtt terjedtek az állatvilágban, hogy átugrottak
volna az emberre. A kutatók arra hívják fel a figyelmet,
hogy minden évben átlagosan öt új betegség bukkan fel az
emberekben, amelyekből bármelyik világjárványt okozhat.
A természet állapotáról tavaly közzétett jelentésükben az IPBES
kutatói megállapították, hogy a Föld háromnegyedén a talaj súlyosan károsodott az emberi tevékenység miatt. A bolygó szárazföldjeinek egyharmada és édesvizeinek háromnegyede mezőgazdasági művelés alatt áll, és az emberiség erőforrás-felhasználása 80 százalékkal ugrott meg három évtized alatt.
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A szakértők felhívják a figyelmet arra is, hogy becsléseik szerint
a koronavírus-járvány csak júliusig mintegy 8-16 trillió dollárjába kerülhetett a világgazdaságnak, és az Egyesült Államokban
egyedül ez 16 trillió dollárra emelkedhet a következő év végére. Egy világjárvány megelőzése századannyiba kerül, mint a
vele való megbirkózás - hangsúlyozzák a jelentésben.
Címlapkép: Getty Images

Vizet talált a NASA a Holdon
ORIGO 2020.10.26.
Egyértelműen sikerült igazolni, hogy molekuláris víz van a Holdon, emellett stabil vízjég-bázisokat is azonosított az amerikai
űrügynökség SOFIA obszervatóriuma - derült ki a NASA hétfői
bejelentéséből. A felfedezés minden bizonnyal hatással lesz a
2024-re tervezett amerikai emberes űrmisszióra is.
Már korábbi kutatások is találtak hidratációra utaló jeleket a
holdfelszínen, különösen a déli pólus környékén. Ezek az észlelések ugyanakkor 3 mikrométeres hullámhosszon történtek,
ami problémát jelentett a kutatóknak;
NEM LEHETETT EGYÉRTELMŰEN MEGMONDANI, HOGY AZ
ADATOK VALÓBAN VÍZMOLEKULÁK JELENLÉTÉRŐL TANÚSKODNAK, VAGY CSAK HIDROXILMOLEKULÁKAT TARTALMAZÓ
ÁSVÁNYOKAT TALÁLTAK.
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Az amerikai űrügynökség Goddard Űrközpontjának egyik munkatársa ezért 6 mikrométeres hullámhosszon vizsgálta a holdat
a SOFIA obszervatóriummal. Ez egy átalakított Boeing 747-es
repülőgép, ami a földi atmoszféra felső részében repül, és egy
közel 3 méteres teleszkóppal van felszerelve. Távcsője infravörösben tanulmányozza a Naprendszerben lévő égitesteket és a
távolabbi objektumokat, így olyan dolgokat is észrevesz, amik
az emberi szem számára láthatatlanok.
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A 6 mikrométeres hullámhossz lehetővé tette a vízmolekula
spektrális jelének egyértelmű azonosítását.
KIDERÜLT, HOGY A VÍZ MAGAS SZÉLESSÉGEKEN, A DÉLI PÓLUSOK KÖRNYÉKÉN, VALÓSZÍNŰLEG VULKANIKUS EREDETŰ,
ÜVEGSZERŰ ANYAGBA, VAGY A HOLDFELSZÍN SZEMCSÉI KÖZÉ
VAN BEZÁRVA 100-400 PPM (PARTS PER MILLION, MAGYARUL RÉSZECSKE/MILLIOMODBAN) MENNYISÉGBEN – EZ AZT
JELENTI, HOGY EGYMILLIÓ RÉSZECSKÉRE ENNYI VÍZMOLEKULA JUT.
Szintén a SOFIA adatai alapján sikerült feltérképezni a Holdon
az ún. hidegcsapdák eloszlását is. Ezek a kisebb-nagyobb területek elég hidegek ahhoz, hogy az illékony anyagokat (például a
vizet) akár évmilliárdokig fagyott állapotban tartsák. A holdi hidegcsapdák mindkét póluson megtalálhatók, kiterjedésük változatos, a legparányibbak csupán 1 centiméter átmérőjűek. Az
eredmények szerint a kisebb hidegcsapdák száma jelentősen
felülmúlja a nagyobbakét.
A KUTATÓK SZÁMÍTÁSAI SZERINT KÖRÜLBELÜL 40 000 NÉGYZETKILOMÉTERNYI HOLDFELSZÍN KÉPES A VÍZ TÁROLÁSÁRA.

A SOFIA repülő obszervatórium

FORRÁS: NASA
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Földön kívüli szerves anyagok voltak egy
tóba csapódott meteoritban
ORIGO 2020.10.30.
Az űrszikla még 2018-ban csapódott egy michigani tóba, egy kutatócsoportnak mostanra sikerült kiderítenie, mi volt a belsejében - írja a Live Science tudományos portál. Az eredmények a
földi élet eredetére is rávilágíthatnak.

FORRÁS: ESA/NASA
A két felfedezés azt bizonyítja, hogy a különböző folyamatok
hatékonyan biztosítják a Holdon a víz jelenlétét, és mindkét
sarki területen találhatók hidegcsapdák. Ez az ismeret a jövőbeli holdmissziók szervezésére is hatással lehet.
A két felfedezés a Nature Astronomy legújabb számában jelent
meg.
A vízmolekulák azonosításáról szóló publikáció itt olvasható, a
hidegcsapdák feltérképezéséről szóló tanulmány pedig
az alábbi linken érhető el.

A tűzgömböt 2018. január 16-án Kanada, és az Egyesült Államok több részéről is észlelték. Az objektum mozgását az időjárást figyelő radarok is követték, így sikerült pontosan azonosítani a földet érésének helyszínét.
A MINDÖSSZE DIÓ NAGYSÁGÚ METEORITBAN A KUTATÓK
2600 SZERVES MOLEKULÁT AZONOSÍTOTTAK.
Ezek a Naprendszer fiatal korából származnak, csaknem 4,5 milliárd évesek lehetnek. A szakértők azt gyanítják, ilyen szerves
anyagokat szállíthattak a meteoritok a fiatal Földre is, megteremtve az élet kialakulásához szükséges alapokat.
Mivel a meteoritot nagyon gyorsan kiemelték a tóból, repedéseibe nem szivárgott víz, és így földi anyagokkal sem szennyeződött. Tulajdonképpen olyan, mintha egyenesen a világűrből
hozták volna a bolygónkra.
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Ilyen meteoritok hozhatták a Földre az életet
A Föld fiatal korában sokkal több meteorit bombázta a felszínt,
mint napjainkban. Az aszteroidák többsége tartalmaz szerves
anyagokat, még azok is, amik termikus metamorfózison mennek keresztül. Egyes elméletek szerint bolygónkon a meteoritok
szerves molekulái révén jöttek létre az első mikroorganizmusok, amik aztán a ma ismert komplex élőlényekké fejlődtek.

A meteorit

FORRÁS: HECK ET AL., FIELD MUSEUM

Hárommilliárd éve változatlan összetétel
A kutatók vizsgálatai alapján a meteorit anyaaszteroidája 4,5
milliárd éve alakult ki, a Naprendszer születésének idején. Ekkor egy termikus metamorfózis nevű folyamaton ment keresztül, amely során a kisbolygó 700 Celsius-fokos hőmérsékletnek
volt kitéve. Az ezt követő 3 milliárd év alatt azonban az aszteroida anyagösszetétele változatlan maradt.
A bolygónkba csapódó szikladarab nagyjából 12 millió évvel ezelőtt vált le a kisbolygóról, amikor az összeütközött egy másik
objektummal.
A MAGAS VASTARTALMÚ, TERMIKUS METAMORFÓZISON ÁTESETT H4-ES KATEGÓRIÁJÚ METEORITOK NAGYON RITKÁK, A
FÖLDRE ÉRKEZŐ OBJEKTUMOKNAK MINDÖSSZE 4 SZÁZALÉKA
TARTOZIK EBBE A TÍPUSBA.

A vizsgálat eredményei a Meteoritics & Planetary Science című
tudományos folyóiratban jelentek meg.

Megfejtették az agyonnyomhatatlan bogár
titkát
ORIGO 2020.10.30.
Ez a bogár nem adja könnyen az életét: az állatvilágban egyedülálló páncélzatának köszönhetően még azt is túléli, ha átmegy rajta egy autó. Mérnökök próbálják megfejteni, hogyan
lehet egy szerkezet ilyen elképesztően ellenálló.
A héjbogárfélék közé tartozó ördögi páncélosbogár nem hazudtolja meg hangzatos nevét. A Dél-Kalifornia sivatagos vidékein
élő rovart madarak, gyíkok és kisemlősök gyakran szemelik ki
prédának, de rendszerint éhesen távoznak. Nem csoda, hogy
nem bírnak vele: a páncélosbogár azután is nyugodtan továbbsétál, hogy átment rajta egy autó.
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EGY SZEMÉLYKOCSI KEREKE ALATT FELLÉPŐ 10.000 N NYOMÁS MEG SE KOTTYAN NEKI, HISZEN A PÁNCÉLZATA CSAK
15.000 N-NÁL KEZD MEGROPPANNI.
Élőhelyének mostoha körülményei között a páncélosbogár
fennmaradását két kulcsfontosságú képessége garantálja: hogy
elég meggyőzően tudja halottnak tettetni magát, és hogy külső
váza a legmasszívabb, legtörésállóbb szerkezetek egyike, amit
csak ismerünk az állatok birodalmából. A University of California, Irvine (UCI) és más intézetek kutatói a Nature legfrissebb
számában fedik fel az ördögi rovar páncélzatának titkait: pontosan milyen anyagösszetétel, és annak milyen a mikro- és nanoszintű szerveződése teszi közel elpusztíthatatlanná viselőjét.
A szerzők arra is rámutatnak, miként okulhatnak a mérnökök a
bogár tervezési bravúrjából.
Talajon élő bogárról van szó, úgyhogy a pehelysúly nem szempont, viszont mozgása fürge, ezért leginkább egy parányi tankhoz hasonlítanám– mondta David Kisailus, az UCI anyagtudományi és mérnök tanára, a kutatás vezetője. – Ennek a rovarnak
ez az alkalmazkodási trükkje: elrepülni nem tud, úgyhogy inkább lecövekel, és hagyja, hogy a speciális kialakítású páncélzata visszaverje a ragadozók próbálkozásait, egészen amíg fel
nem adják." Az USA délnyugati államainak sivatagaiban honos
bogarat leginkább sziklák alatt, vagy fákon, a kéreg és a törzs
közé befészkelődve találjuk.

FORRÁS: DAVID KISAILUS / UCI
Betonszilárdságú védőpajzs
Jesus Rivera, a Kisailus-labor doktorandusza és a cikk vezető
szerzője először 2015-ben, a Kaliforniai Egyetem nevezetes entomológiai gyűjteményének látogatásakor szerzett tudomást
ezeknek a bogaraknak a létezéséről. Rivera az egyetemi kampusz környékéről elkezdett páncélosbogarakat begyűjteni, és
behordta őket a laborba, ahol kompressziós teszteket végeztek
rajtuk, összehasonlítva őket más, Dél-Kaliforniában honos bogarakkal. Azt találták, hogy az ördögi páncélosbogár a testsúlya
39.000-szeresének megfelelő erőt tud elviselni.
EZ NAGYJÁBÓL OLYAN, MINTHA EGY 90 KILÓS EMBERRE 3500
TONNÁNYI SÚLYT PAKOLNÁNK.
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Nagyfelbontású mikroszkópos és spektroszkópiai vizsgálatok
sorával Rivera és Kisailus kiderítették, hogy a bogár titka külső
vázának, leginkább a szárnyfedőinek anyagi összetételében és
felépítésében rejlik. A röpképes bogaraknál a szárnyfedők repüléskor szétnyithatók, egyébként pedig védik a sérülékeny
szárnypárt a fertőzésekről, a kiszáradástól és egyéb környezeti
hatásoktól. A röpképességét elvesztett páncélosbogár szárnyfedői betonszilárdságú védőpajzzsá alakultak.
Kisailus és Rivera elemzései megmutatták, hogy a szárnyfedők
fehérjeállományba ágyazódó kitinből állnak. A Tokiói Mezőgazdasági és Műszaki Egyetem munkatársaival, Atsushi Arakakival
és Satoshi Muratával együttműködésben megvizsgálták kutatási alanyuk, valamint egy könnyebb, röpképes rovarfaj kültakarójának kémiai összetételét.
AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSBÓL KIDERÜLT, HOGY AZ ÖRDÖGI PÁNCÉLOSBOGÁR PÁNCÉLZATÁNAK KÜLSŐ RÉTEGE LÉNYEGESEN,
MINTEGY 10 TÖMEGSZÁZALÉKNYIVAL TÖBB FEHÉRJÉT TARTALMAZ, AMI A TUDÓSOK MEGLÁTÁSA SZERINT HOZZÁJÁRULHAT A SZÁRNYFEDŐK FOKOZOTT MECHANIKAI ELLENÁLLÓKÉPESSÉGÉHEZ.
A csoport vizsgálta a két szárnyfedőt a középvonalban összekapcsoló varrat geometriáját is, és megállapították, hogy a mikroskálán a varratvonal leginkább összekapaszkodó puzzle-
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darabokhoz hasonlít. Rivera külön berendezést épített, amivel
az elektronmikroszkóp alatt tanulmányozhatják az összekapcsolódó szárnyfedők viselkedését nyomás hatására, hogy lássák, mi történik, amikor a bogár a természetben támadásnak
van kitéve. Ahelyett, hogy az összekapaszkodó puzzle-darabok
a legvékonyabb pontjukon, a „nyakuknál" eltörtek volna, inkább rétegekre csúsztak szét.
„Ha elkezdünk ráncigálni egy puzzle-darabot, az leginkább a
nyakánál fog elszakadni, ahol a legvékonyabb – magyarázta Kisailus. – A páncélosbogár kültakarójában viszont nem látjuk ezt
a katasztrofális megroppanást.Ehelyett az anyag rétegei elkezdenek szétcsúszni, ami a szerkezet sokkal elegánsabb szétesését teszi lehetővé."
A további kutakodás arra is fényt derített, hogy az összekapaszkodó lemezek külső felszínén mikroszkopikus kitinszőröcskék
mezői helyezkednek el. A tudósok úgy vélik, hogy ezek egy tépőzárhoz hasonlóan súrlódásnövelő funkcióval bírnak, és ellenállóvá teszik a varrat kapcsolódó elemeit az elcsúszással szemben.
Kisailus a Lawrence Berkeley Nemzeti Laboratóriumba küldte
Riverát, hogy a Dula Parkinson és Harold Barnard által működtetett, Advanced Light Source nevű extrém erős röntgensugárforrás segítségével élő idejű nagyfelbontású képet nyerjenek a
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terhelés alatt bekövetkező szerkezeti változásokról. Az itt kapott eredmények alátámasztották, hogy nyomás hatására a
varrat elemei ahelyett, hogy a leggyengébb pontjukon eltörnének, katasztrofális roncsolódás nélkül lassan szétcsúszó lapokra
esnek.

FORRÁS: DAVID KISAILUS / UCI
Jöhetnek a szupererős anyagok?
A természet példáján okulva Rivera a Purdue Egyetemen dolgozó szerzőtársaival, Maryam Hosseinivel és David Restrepóval
együtt 3D nyomtatás útján létrehozta a rovarban látott szerkezet mesterséges másolatát. Kísérleteik bizonyították, hogy a
mikroszkópos megfigyelések alapján hűen lemásolt szerkezet
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biztosítja a lehető legnagyobb mechanikai erőt és állóképességet.
Kisailus komoly reményeket fűz ahhoz, hogy a páncélosbogár
kültakarójának titkát saját céljainkra is hasznosíthatjuk. Laboratóriumában máris létrehoztak a bogárról mintázott szerkezetű,
szálakkal megerősített kompozit anyagokat, és szeretné kidolgozni a repülőgépek elemeinek olyan összekapcsolását, amely
kiváltja a szerkezetileg sebezhető szegelést és csavarozást. „Tanulmányunk valódi hidat képez a biológia, fizika, mechanika és
anyagtudomány, valamint a mérnöki alkalmazások között, ami
ritkán mondható el egy alapkutatásról – hangsúlyozta Kisailus.
– Szerencsénkre az USA légierejétől, az US Air Force-tól kapott
anyagi támogatás lehetővé tette számunkra a multidiszciplináris munkacsoportok létrehozását, ami elengedhetetlen volt a
kirakójáték darabjainak összeillesztéséhez és a jelentős felfedezés életre segítéséhez."

Negatív rekordot döntöttek az atomerőművek, miközben sokan tőlük is várnák a világ
megmentését
Major András

Portfolio.hu

2020. november 01.
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Industry Status Report 2020 (WNISR2020). A teljes globális
atomerőmű kapacitás 2019-ben még minimálisan, 2,4 gigawattal bővülni tudott, de ez a szám eltörpül a telepített új megújulós áramtermelő kapacitások 184 gigawattjával összevetve.

Folytatódik a nukleáris energia globális térvesztése a megújuló
energiaforrásokkal szemben; világszerte 408 nukleáris reaktor
üzemelt 2020 közepén, ami harmincéves mélypontot jelöl - derül ki az iparág 2020-as státuszjelentéséből. A világ új atomerőművek létesítésére irányuló beruházásai összességében mindössze körülbelül a tizedét teszik ki a szél- és napenergiába
áramló beruházásoknak. Az 52 épülő új reaktor közül legalább
33 késést mutat az eredetileg tervezett menetrendhez képest,
és nem ritkák a jelentős költségtúllépések sem.
2019-ben világszerte hat új nukleáris reaktor állt termelésbe,
ami héttel kevesebb az időszakra tervezettnél, miközben öt régi
egységet bezártak. A jelenlegi globális atomerőmű kapacitás
teljesítménye 362 gigawatt, miután 2019-hez képest 2,2 százalékkal csökkent - állapítja meg a nemzetközi együttműködésben készült, szeptemberben kiadott 360 oldalas World Nuclear

A flotta megfogyatkozása ellenére az atomerőművek, ha nem
is jelentősen, de 3,7 százalékkal növelni tudták az általuk megtermelt villamos energia mennyiségét (2657 TWh) 2019-ben
(nagyrészt a kínai termelés 19 százalékos megugrásának köszönhetően). A világszerte megtermelt elektromos áram 10,35
százalékát így atomerőművek állították elő tavaly, az egy évvel
korábbi 10,15 százalékot követően. A rekordot az 1996-os év
tartja, amikor a nukleáris energia súlya a globális árammixben
17,5 százalék volt. (A primer energiafogyasztás forrásai között
a nukleáris aránya 2014 óta stabilan 4,3 százalék körül alakul.)
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A reaktorépítési láz csillapodása értelemszerűen az erőművek
átlagéletkorának emelkedését vonja maga után: az immár 1984
óta tartó trend eredményeképpen az atomerőművek átlagos
életkora jelenleg mintegy 31 év, 20 százalékuk azonban már
több mint 40 éves. Ahhoz, hogy a globális mixben betöltött súlyuk 2030-ban is a jelenlegi szinten maradhasson, az új atomerőmávek építésének ütemét az előző évtizedhez képest több
mint kétszeresére kellene gyorsítani a jelentés szerint (5,8 darab új reaktor/évről 13,7/évre).
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A világ országaiban 2020 júniusának végén összesen 52 új reaktor (53,5 GW) építkezési munkálatai zajlottak (ebből 15 a Roszatomhoz kötődik), a szám ötévnyi csökkenés után hat darabbal (8,9 gigawattal) emelkedett éves összevetésben. Az épülő
új egységek közül azonban legalább 33 késést mutat az eredetileg tervezett menetrendhez képest. Ezek közül 12 építkezés
esetében már többször túlléptek határidőket, míg 4 egységről
először tavaly jelentették, hogy csúszik a kivitelezésük. Nyolc
esetben már több mint tíz éve tart az építkezés, de akadnak
olyan futó projektek is, ahol 35, illetve 44 évvel ezelőtt kezdődött a munka. Az új egységek átlagos építési ideje 7,3 év, miközben 2017 közepén még csak 6,2 év volt.
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villamos energia kereslete és ára visszaesett, ami ugyancsak érzékenyen érintette az atomerőmű-üzemeltetőket.

AZ ATOMERŐMŰ ÉPÍTÉSÉT TERVEZŐ ORSZÁGOK SZÁMÁRA FIGYELMEZTETŐ LEHET, HOGY 1970 ÉS 2020 KÖZÖTT ÖSSZESEN
93 PROJEKTET FÜGGESZTETTEK FEL VAGY TÖRÖLTEK, AZ IDŐSZAK SORÁN INDULT 773 ÉPÍTKEZÉS MINTEGY NYOLCADÁT.
A beruházások elhúzódása részben a koronavírus-járvány számlájára írható, de korántsem mindegyiké. A pandémia ezen túl
egyéb negatív hatásokat is gyakorolt a szektorra. Például az
Egyesült Államokban egy éppen a fűtőanyag-utántöltés stádiumában járó atomerőmű dolgozói és a kapcsolódó munkálatokban részt vevő személyzet tagjai közül több százan fertőzödtek
meg koronavírussal, de máshol is számos tesztelési, karbantartási és javítási tevékenységet kellett felfüggeszteni, törölni vagy
nem megfelelő körülmények között elvégezni. Az üzemeltetési
költségek ebből fakadó emelkedésével párhuzamosan a

A jelentés szerint a világ új atomerőművek létesítésére irányuló
beruházásai összességében mindössze körülbelül a tizedét teszik ki a szél- és napenergiába áramló beruházásoknak, a reaktorok magas tőkeköltsége pedig megkívánja, hogy az erőművek
csaknem folyamatosan termeljenek, így redukálva a kilowattóránkénti tőkeköltséget. De az atomerőművek arra is vannak
kitalálva, hogy magas kihasználtsággal, közel maximális teljesítményen üzemeljenek az idő nagy részében. A zsinórtermelésre
képes nukleáris reaktorokat ugyan nem lehet közvetlenül öszszehasonlítani az időjárásfüggő megújulókkal, az azonban megállapítható, hogy utóbbiak terjedése és az energiatárolás költségeinek csökkenése nem az atomerőművekkel szemben támasztott verseny enyhülése irányába mutat.
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A nukleáris energia teljes élettartamra becsült költsége
(LCOE) az elmúlt évtizedben 26 százalékkal emelkedett a jelentés szerint, miközben a megújulók már az áramtermelés
legolcsóbb forrásának számítanak (napenergia: -89%, szélenergia: -70%), igaz, jóval kisebb rendelkezésre állás mellett.
A nukleáris energia így immár az áramtermelés legdrágább
formája (a nemzetközi költségbecslés szerint 118-192 dollár/MWh, amely sokszorosa az új naperőművekének), nem
számítva a csúcsüzemű gázerőműveket.

A trend hajtóerői között meg kell említeni, hogy az egyre több
atomerőművét leszerelő Nyugat-Európa és Egyesült Államok
néhány új projektje során a jelentés szerint "katasztrofális"
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költségtúllépés tapasztalható a tervezett menetrendhez képest
látható csúszások mellett. A nukleáris energia helyzete azonban
regionálisan jelentős eltéréseket mutat. Kína folytatta nukleáris
kapacitása bővítését, a korábbiakhoz képest azonban lassuló
ütemben, az orosz kormány pedig továbbra is finanszírozza a
Roszatom "agresszív" nukleáris erőmű exportját olyan országokba, ahol mindeddig nem működött atomerőmű.
A jelentés szót ejt az úgynevezett kisméretű, moduláris reaktorokról (SMR) is, amelyek az utóbbi időben nagy figyelmet kaptak. A legtöbb SMR modell csak elméletben létezik, a jelentés
szerint pedig a jelenlegi trendek szerint nem is valószínű, hogy
néhány prototípuson kívül több is épülne majd belőlük. Az
egyik, ha nem a legnagyobb kihívást az SMR-ek számára az jelenti, hogy az egységnyi teljesítményre számított költségük még
a "normál" méretű, nagy atomerőművekét is meghaladja.
Az atomerőművek mellett szóló legerősebb érv az, hogy alacsony karbonemisszió mellett állítanak elő villamos energiát.
Napjainkban a világban "tisztán" termelt elektromos áram
mintegy harmadát nukleáris reaktorokban állítják elő. A klímaügy felértékelődésével ezért egyre inkább előtérbe kerül az
erőművek üzemidő-hosszabbítása, ahogyan ez a Paksi Atomerőmű négy régi blokkja esetében meg is valósult. A nukleáris
energia ágazat mégis szenved a jelentés szerint. Ennek egyik
oka az atomerőművek jelentős tőkeköltsége, illetve
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üzemeltetési költsége, ezért az Egyesült Államokban nem egy
reaktor működtetése szempontjából kritikus szerepet kapnak a
karbonmentes termelés által indokolt támogatások.
Az atomerőművek ugyanakkor egyre inkább ki vannak téve a
klímaváltozás kibontakozásával mind gyakoribb szélsőséges
időjárási jelenségeknek is. A jelentés a 2020. szeptember 3-i
dél-koreai eseményeket idézi, amikor is a Kori Atomerőmű
négy reaktora automatikusan lekapcsolt a tájfun villamosenergia-átviteli hálózatra gyakorolt hatásai miatt. A szóban forgó reaktorok az ország áramtermelésének mintegy 7 százalékát biztosítják, az események után így érthető módon felerősödtek az
ellátás biztonságával kapcsolatos aggályok. Az egyéb, nukleáris
energia elleni, illetve a kivezetésük felgyorsítása melletti érvek
között a jelentés a nukleáris energia lehetséges háborús célokra
való alkalmazását is megemlíti, ahogyan a kétségkívül ritkán
előforduló, de annál súlyosabb hatásokkal járó nagy nukleáris
baleseteket is.
MÉGIS, A FENTI AGGÁLYOK, VALAMINT A NUKLEÁRIS HULLADÉK HOSSZÚ TÁVÚ ELHELYEZÉSÉNEK PROBLÉMÁJÁT ELISMERVE, DE EZEK ELLENÉRE MÁSOK MELLETT A NEMZETKÖZI
ENERGIAÜGYNÖKSÉG (IEA) IS A NUKLEÁRIS ENERGIA SZEREPÉNEK NÖVELÉSÉT SÜRGETI, ANNAK CO2-MENTES JELLEGE MIATT.

Az IEA szerint a nukleáris energia súlyának csökkenése a globális energiaellátásban veszélyezteti az emberiség klímacéljainak
elérését, de a villamosenergia-ellátás biztonságát is. Az IEA úgy
véli, a Párizsi Klímaegyezmény célja csak akkor teljesíthető, ha
a nukleáris energia részaránya a világ áramtermelésében ismét
eléri a 15 százalékos részarányt. Eszerint, mivel a globális villamosenergia-fogyasztás a következő évtizedekben jelentősen
bővülhet, ehhez nem lenne elegendő a reaktorok élettartamának meghosszabbítása, de az új egységek építését is fel kellene
gyorsítani.
A teljes, angol nyelvű World Nuclear Industry Status Report
2020 ingyen letölthető innen.
Címlapkép: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images
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Az elemzést az Európai Zöldek és pártalapítványuk, a Heinrich
Böll alapítvány támogatta.

Műanyagból gyártana üzemanyagot egy
magyar fiatal
24.hu
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környezetvédelmi szempontból innovatív, hanem hazánkban
egyedülálló megoldást nyújthat a problémára. Kecsmár Gergőék úgy tudják, a műanyaghulladékok esetében jelenleg csak
kísérleti fázisban van a technológia.

2020. 11. 03.

Kecsmár Gergő, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi
Karának alapszakos hallgatója, a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat díjazottja korunk egyik legégetőbb problémájával, a műanyag hulladék potenciális hasznosításával foglalkozik.
Az Our World in Data adatai szerint az 1950 és 2015 között eltelt 65 év alatt világszinten összesen 7,8 milliárd tonna műanyagot állítottunk elő, aminek mindössze 9 százalékát hasznosítottuk újra.
Bár az újrahasznosítás és az energetikai hasznosítás mértéke az
elmúlt években jelentősen nőtt, a hulladék mennyiségének
robbanásszerű növekedése miatt a hulladékgazdálkodás is
egyre fontosabb kérdéssé válik globális és hazai szinten egyaránt” – mondta Kecsmár Gergő. A hallgató hozzátette, ez az új
hasznosítási technológiák megjelenését is magával hozza. Ilyen
az általa vizsgált, ígéretesnek mondható műanyaghulladékból
történő
üzemanyaggyártás
is,
amely
nemcsak

Fotó: Peter Dazeley / Getty Images
A fiatal kutató olyan műanyagkeverékeket állít elő, amelyek
tükrözik a világ műanyag felhasználását, illetve összetételét,
majd ezekből hőbontással (pirolízis) üzemanyagokat állít elő. Az
így nyert üzemanyagok hasznosíthatóságának vizsgálata az ösztöndíjpályázat eredményhirdetése óta megtörtént. Az eredmények biztatóak, ugyanis a vizsgálat során meghatározott minőségi kritériumok többsége megfelel a követelményeknek. „A
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Magyarországon jelenleg alkalmazott technológiával, a műanyaghulladék másodlagos tüzelőanyagként történő hasznosításával szemben az általam vizsgált eljárás lényege, hogy zárt
rendszerben történik a műanyaghulladék lebontása, így elkerülhető a nem kívánt káros anyagok (pl. kátrány) létrejötte” –
tájékoztatott az eddigi eredményekről Kecsmár Gergő.

XII. évfolyam 11. szám
A műanyaghasználat hatalmas világméretű környezeti problémává vált, és évről évre növekszik. Jelenleg mintegy 4,9 milliárd
tonna műanyag kerül a hulladéklerakókba vagy a természetbe,
és ez a szám évről évre csak nőni fog.

A műanyaghulladék pirolízisével a betáplált műanyag mennyiségének körülbelül 70 százalékát lehet folyékony üzemanyag
előállítására hasznosítani, míg a maradék 30 százalékot kitevő
szilárd és gáz halmazállapotú végtermékek tüzelőanyagként
vagy vegyipari anyagként újrahasznosíthatók. A technológia így
a körkörös gazdaság kritériumainak több szempontból is eleget
tesz, és akár ipari szintre is emelhető. A kutatás jelenleg egy
műanyaghulladékok pirolizálását végző kisüzem kivitelezési
szakaszában van, amely egy újabb lépcsőfokot jelent.

Tudósoknak sikerült mikrohullámmal hidrogénné változtatni a műanyagot
FENNTARTHATÓSÁG | 2020-10-27
Az Oxfordi Egyetem kémikusai megtalálták a módját, hogyan
lehet a műanyag palackokat, zacskókat és egyéb műanyag
csomagolóanyagokat tiszta hidrogénforrássá alakítani. Ez a
hidrogén aztán tiszta üzemanyagként újra felhasználható.

Az Oxfordi Egyetem csapata a műanyag hidrogénné történő átalakításának egylépcsős folyamatában a keveréket először apró
darabokra bontotta, majd összekeverte a törött darabokat vasoxid és alumínium-oxid katalizátorral. Amikor az egész keveréket mikrohullámú sütőbe helyezték és felmelegítették, a katalizátor segítségével hidrogén szabadult fel, és pillanatok alatt felszabadult a gáz 97 százaléka a műanyagból.

40. oldal

Tudományról egyszerűen
Ez az új megközelítés gyorsabb, mint a már létező módszerek,
és ehhez kevesebb energiára is van szükség, mivel leginkább a
katalizátort hevítették.
A kísérletek első szakaszában néhány száz gramm műanyag
mennyiségen dolgozott az oxfordi csapat, a következő lépésben
pedig azt ígérték, már nagyobb mennyiségen fognak kísérletezni.
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jellemzően az élelmiszeriparban használt csomagolási műanyagokat.
A folyamat hatására komposzt jön létre, melyből aztán bioműanyag is előállítható.
A módszerrel minden előzetes kémiai kezelés, komolyabb tisztítás és károsanyag-kibocsátás nélkül bontható le a műanyag.

A teljes tanulmány a Nature Catalysis folyóiratban jelent meg.
Fotó: pixabay

Magyar fiatalok fejlesztése segíthet a műanyagok elleni harcban
24.hu

2020. 11. 03.

Madaras Liz és Lévay Krisztina olyan baktériumkoktélt hozott
létre, amely két hét alatt bármilyen egyszer használatos műanyagot képes lebontani – írja a Forbes. Biotech startupjukba,
a Poliloopba a budapesti Vespucci Partners és az amerikai
Techstars is befektetett, így hamarosan elkezdik az ipari tesztelést.
A fiatalok nagyjából két év fejlesztést követően hozták létre azt
a baktériumkoktélt, amely 6-8 hét alatt képes lebontani a

Fotó: Ross Woodhall / Getty Images
Sok szakértő véli úgy, hogy a műanyag feldolgozásában az élővilág is a segítségünkre lehet. Korábban nemcsak műanyagevő baktériumokat, hanem lárvákat is találtak már.

41. oldal

Tudományról egyszerűen
Tippeljen: Melyik országban dobják ki a legtöbb műanyaghulladékot?
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Korábban az ázsiai országokat tekintették a legnagyobb szenynyezőknek, és az USA-t csupán a 20. helyre sorolták. A korábbi
kutatásokból azonban kimaradt az, hogy az USA például Ázsiába szállította a hulladékot, így az a mennyiség nem náluk keletkezett a statisztikákban – hívta fel a figyelmet egy, a Science
Advances-ben megjelent kutatás, amit a The Guardian szemlézett.
Kína azonban 2018-ban betiltotta a műanyaghulladék importját
és számos ázsiai ország követte a példáját.
A kutatók szerint egyszerű, miért az amerikaiak dobják ki a legtöbb műanyagot: a magas jövedelem jelentős fogyasztással jár.

2020. november. 02.

ZHVG

Korábban az ázsiai országokat tették felelőssé a legnagyobb
műanyagszennyezésért, azonban egy új kutatás arra világított
rá, hogy a hulladék importálása miatt más országok szemete
is náluk jelent meg a statisztikákban.
A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a
klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.
Az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban
élők dobják ki fejenként a legtöbb műanyaghulladékot.

„Az amerikaiak a világ népességének a 4 százalékát teszik ki,
azonban ők felelősek műanyagszennyezés 17 százalékáért” –
jegyezte meg Nick Mallos, a kutatás egyik szerzője.
Az amerikaiak egyébként fejenként átlagosan 105 kilogramm
műanyaghulladékot termelnek egy év alatt. Szorosan a nyomukban vannak a britek 99 kilogrammal, majd a dél-koreaiak
(88 kg) és a németek (81 kg).

A szemét is lehet hasznos
2020. október 22. Ártalomcsökkentés blog
…ha nem az utcán hagyja heverni az ember.
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A szemét, a hulladék az, amivel legkevésbé szeret foglalkozni az
ember. A szeméttől általában megpróbálunk minél gyorsabban
és hatékonyabban megszabadulni, és kidobni azt, ami nem kell.
Jó esetben a megfelelő gyűjtőhelyekre kerül a hulladék, de sajnos az illegális szemétégetésre is van számos példa, ilyenkor az
égés során a levegőbe kerülő káros anyagok okoznak komoly
környezeti és egészségügyi problémát.
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műanyag szemétből akár étel is lehet. Persze nem pont úgy,
ahogy azt elsőre gondolná az ember.
A világ első „szemétkávézója” Indiában nyílt meg, ahol műanyag hulladékért cserébe ételt adnak a vendégeknek, rászorulóknak. Ez a kezdeményezés tökéletesen rávilágít arra, hogy egy
alapvetően káros, ártalmas dolgot miként lehet a köz és a környezet hasznára fordítani, és hogy egy kis odafigyeléssel, összefogással mennyit tehetünk magunkért és a környezetért egyaránt.
India 1,4 milliárdos lakosságának a fele szegénységben él, sokuknak családjuk élelmezése és eltartása is nagy nehézséget jelenthet. A Global Hunger Index 2018-as felmérésében az indiai
éhezés már a „súlyos” besorolás alá esett.

A szeméttől való megszabadulásnak egy fokkal tudatosabb
megoldása, ha újrahasznosítás céljából szelektáljuk a hulladékokat. Azt a korábbi írásunkból is megtudhattuk, hogy számos
újrahasznosított hulladékból készült tárgy vesz körbe minket a
hétköznapokban. De az bizonyára sokakat meglep, hogy a

Ezzel együtt az országban még a műanyaghulladék is hatalmas
gondot jelent: naponta 26 000 tonna plasztik szemét termelődik. A két probléma megoldására született a már említett megoldás, ami a gyakorlatban a következőképpen működik: az úgynevezett "szemétkávézóban" - amelyet egy átalakított buszmegállóban állítanak fel -, 1 kg műanyag szemétért cserébe egy
teljes étkezést lehet kapni, míg fél kilóért cserébe reggeli jár.
Az összegyűlt szemetet egy újrahasznosító üzembe szállítják,
ahol műanyag granulátumot készítenek belőle, amelyet például
az útburkolatokban használnak fel. Az országban már több mint
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35 000 km ilyen műanyagút van, főleg a vidéki térségekben. Ez
a fajta burkolat azért népszerű, mert a rugalmas útfelszín alkalmazkodik a magas nappali hőmérséklethez.
Már a világ minden táján kezdik felismerni az emberek, hogy az
egyszer használatos műanyag termékeket ki kell tiltani mindenhonnan. A legjobb az lenne, ha nem használnánk ilyen anyagot,
és soha nem is használtunk volna, de ha használunk, akkor megpróbálunk találni valami kevésbé káros alternatívát rá.

A cigaretta esetében is ugyanez a helyzet: a dohányzás kétségtelenül káros az egészségre és a használata során keletkező
csikk felesleges szemét, amit nem lehet újrahasznosítani sem.
A természetben eldobott cigarettacsikk nagyon lassan bomlik
le és káros vegyületeket tartalmaz, így kárt tehet többek között
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a földben és vizeinkben is, az égése során keletkező füst pedig
szennyezi a levegőt és ártalmas az egészségre.
Sokan nem tudják, de az égés és az égés során keletkező füst
az, ami a dohányzással kapcsolatos betegségek kialakulásáért
elsősorban felelős. Ezért a cigarettafüst megszűntetése legalább olyan fontos, mint a többi légszennyezést okozó egyéb
tényező kiiktatása (szmog, autók kipufogója, fűtés során levegőbe kerülő káros anyagok) amelyek jelen vannak a mindennapjainkban. A cigaretta égése közben keletkező füst is tele van
vegyi anyagokkal, melyekből 93-ról már megállapította az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA), hogy káros vagy potenciálisan káros az
egészségre. Épp ezért a legjobb az, ha egyáltalán nem dohányzunk, így óvhatjuk legjobban a saját és szeretteink egészségét.
Ha már dohányzunk, akkor pedig törekedni kell a mihamarabbi
leszokásra, hiszen ezzel csökken a dohányzáshoz köthető megbetegedések kockázata. A leszokás nem könnyű, így aki elhatározta magát, azt mindenben támogatni kell. Viszont vannak
olyanok, akik az ismert egészségügyi kockázatok ellenére sem
teszik le a cigarettát. Nekik lehetőségük van arra, hogy a cigarettához képest kevésbé káros alternatívát válasszanak, amelyek égés nélkül működnek, így füst sem keletkezik.
A tudomány és a technika fejlődésének köszönhetően ugyanis
napjainkban már léteznek különböző füstmentes technológiák.
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Ezek sem kockázatmentesek, hisz tartalmaznak például nikotint, ami erősen addiktív hatású és többek között megemeli a
szívfrekvenciát és a vérnyomást is, illetve ezen technológiák
hosszú távú hatása sem ismert jelenleg. Azonban ezen alternatív technológiák használata esetén a kutatások szerint a káros
és potenciálisan káros anyagok közül lényegesen kevesebb szabadul fel, mint cigarettázás során. A környezetre gyakorolt káros hatásuk is kisebb lehet, mivel bizonyos technológiák használata során egyáltalán nem keletkezik csikk, másrészről pedig
némelyik olyan anyagból és olyan eljárással készül, amely kevésbé terheli a környezetet, de számos elektronikus eszköz újrahasznosítására is lehetőség van már.
A füstmentes kategóriába tartozik például a nikotinsóval működő technológia, a nikotintartalmú folyadék elektronikus hevítésén alapuló e-cigi, vagy a dohányhevítéses technológia.
Mindhárom technológiában közös, hogy használatuk során
nincs égés, ezért füst sem keletkezik, de az adott technológiától
függően dohány-, illetve nikotinpára szabadul fel.
Napjainkban a fogyasztók hozzáállása megváltozott a műanyagokkal kapcsolatban: egyre kevesebben használnak eldobható,
vagy egyszer használatos szatyrot a mindennapok során és térnek át a papírzacskóra vagy a tartós használatra tervezett textil
táskára.

XII. évfolyam 11. szám
A dohányzás a műanyaghulladékhoz hasonló globális probléma, amely így vagy úgy, de mindenkit érint. A műanyag használatának mellőzésével és az újrahasznosítással tehetünk azért,
hogy óvjuk a környezetünket. A dohányzás okozta ártalmakat
úgy lehet a leghatékonyabban csökkenteni, ha egyáltalán nem
fogyasztunk dohány- és nikotintartalmú termékeket, azaz a leghatékonyabb továbbra is az, ha nem szokunk rá a dohányzásra,
illetve rászokás esetén minél hamarabb leszokunk róla.

Így változtathatják meg a mikroműanyagok
a halak viselkedését
ORIGO 2020.10.30.
A mikroműanyagot fogyasztó halak az átlagosnál nagyobb kockázatot vállalnak, ami miatt fiatalabban el is pusztulhatnak. Egy
most publikált tanulmány megállapította, hogy a mikroműanyagok megváltoztathatják a halak viselkedését, így azok az
egyedek, amelyek lenyelik a szennyező anyagokat, valószínűleg
merészebbek, aktívabbak, és vakmerőbben kiúsznak a kockázatos területekre, ahol a tömeges pusztulás várhat rájuk.
Szívesen elfogyasztják a mikroműanyagokat
Ahogy a korallzátonyok pusztulnak, a fiatalabb halak egyre
gyakrabban esnek kétségbe: táplálékot és menedéket keresve
új területeket fedeznek fel, miközben olyan vizekbe
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merészkednek, ahol nagyobb valószínűséggel ragadják el őket
a ragadozók.
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TARTÁLYOK EGY RÉSZÉHEZ ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY SZIMULÁLJÁK A HALAK ÉTRENDI VÁLASZTÁSAIT A TERMÉSZETES
KÖRNYEZETBEN.Kicsit meglepődtek, mert a halak szívesen elfogyasztották ezt is. Négy nap után az érintett egyedeket megjelölték, majd visszaengedték őket az eredeti élőhelyükre, az
ausztrál Nagy-korallzátony északi részére, ahol pusztulnak a korallok.
A Proceedings of the Royal Society B szaklapban közzétett tanulmány megállapította, hogy azok a halcsoportok, amelyek
mikroműanyagot ettek, aktívabb, merészebb és kockázatosabb
viselkedést mutattak később. A szabadon engedésüktől számítva ezért 72 órán belül a ragadozók prédájává váltak.

A mikroműanyagok nem csak a belőlük kioldódó adalékanyagok miatt veszélyesek, hanem mert képesek megkötni a vízben
lévőszerves szennyezőket, így azok koncentráltabban jutnak az
élőlények szervezetébe. FORRÁS: FLICKR
Az ausztrál James Cook Egyetem, valamint más neves intézmények, köztük a Cambridge Egyetem által készített, közös tanulmány során a tengeri ökológusok fiatal farokfoltos korallsügéreket (Pomacentrus amboinensis) vizsgáltak, amelyeket több
tartályban helyeztek el.

Hajlandóak nagyot kockáztatni
A tudósok a viselkedésváltozást és a túlélési esélyeik csökkenésének utóhatását azzal magyarázták, hogy miután a halak elfogyasztották a mikroműanyagokat, akkor teltségérzetük keletkezhetett, pedig mégsem jutottak hozzá a számukra szükséges
tápanyagokhoz.

A SZAKEMBEREK SÓS GARNÉLARÁKKAL ETETTÉK ŐKET, DE
EMELLETT FINOM MIKROMŰANYAGOT IS HOZZÁADTAK A
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elmondta, hogy az ausztrál vizek mikroműanyag hulladékának
nagy része a gyorséttermekből, illetve műanyag palackokból
származik, amelyek a tengerbe kerülnek, majd „millió darabokra" bomlanak.

A mikroműanyagot fogyasztó halak vakmerőbbé váltak
FORRÁS:
HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/SCIENCE/2020/JUL/21/HEAT-RESISTANT-CORALS-OFFER-HOPEAS-CLIMATE-CRISIS-WARMS-UP-OCEANS#IMG-1
A gyomruk azt mondja, hogy „tele vagy", de az agyuk közben
jelzi, hogy „táplálékra van szükséged"– mondta Mark
McCormick professzor, a tanulmány vezető szerzője a TheGuardian online portálnak. – Olyanok, mint azok az emberek, akik,
ha nagyon éhesek, akkor nem gondolkodnak, átfutnak az úton
és szembe mennek a biztonságos közlekedéssel.
Hozzátette: az éhes halak esetében ez azt jelenti, hogy hajlandóak nagyot kockáztatni, ami pedig azzal jár, hogy a menedékül
szolgáló helyektől távolabb merészkednek táplálékért, ahol a
ragadozók könnyebben elkaphatják őket. McCormick

Műanyag hulladékkal teli a Kókusz-szigetek tengerpartja. A kutatók 414 millió műanyag darabot találtak a korallzátonyon.FORRÁS:
HTTPS://WWW.LIVESCIENCE.COM/65520PLASTIC-POLLUTION-COCOS-ISLANDS.HTML
A MIKROMŰANYAG ÍGY AZ EGÉSZ TÁPLÁLÉKLÁNCBAN KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRHAT.
A tudósok ezúttal leginkább a fiatal állatokat vizsgálták, amelyek még inkább kiszolgáltatottak a nagyobb halaknak és „még
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meg kell tanulniuk, hogy melyik a ragadozó és melyik elől kell
gyorsan elmenekülni."
Louise Tosetto, a sydney-i Macquarie Egyetem tengeri ökológusa szerint:
A HAMIS JÓLLAKOTTSÁG ÉRZÉSE KOMOLYAN MEGVÁLTOZTATHATJA A HALAK SZEMÉLYISÉGÉT, ÉS BÁR A MOST PUBLIKÁLT TANULMÁNY EZT NEM VIZSGÁLTA, DE EGYES MIKROMŰANYAGOK OLYAN VEGYI ANYAGOKAT IS TARTALMAZHATNAK, AMELYEK SZINTÉN BEFOLYÁSOLHATJÁK A VISELKEDÉSÜKET.
Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy a vízbe kerülő gyógyszerek és hormonok is eltorzíthatják a halak személyiségét.
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