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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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Gaia istennő ellen a klímaszélsőség 
Ha tényleg a széndioxid kibocsátást szeretnék korlátozni, ak-
kor fel kellene futtatni az atomenergia ipart, és vízerőműve-
ket kellene építeni mindenütt, ahol erre lehetőség van. A 
zöldek azonban mind a kettőt ellenzik, és a politika szolgaian 
követi a zöld narratívát. 

2021. április 6. 09:01 

 

Fotó: nasa.gov 

A Gaia-elmélet szerint a Földön a bioszféra hasonlóan műkö-
dik, mint egy élőlény – írja Klímaváltozás és megújuló ener-
giák című most megjelent, a Püski Könyvkiadó által közkinccsé 
tett könyvében Héjjas István mérnök, főiskolai docens. Őt kér-
dezte a Gondola. 

 

– Tanár úr, a Gaia-elmélet ötven évvel ezelőtti megalkotója, a 
most 101 éves James Ephraim Lovelock a Gaia halványuló 
arca című, idehaza 2012-ben az Akadémia Kiadó által közre-
bocsátott könyvében kifejti, hogy az „urbánus zöld ideológia" 
halálos veszélyt jelent ez emberiségre. A 7,8 milliárd lelkes 
emberiség hogyan védekezhet e minoritást jelentő klímaszél-
sőség ellen? 

– Régi igazság, hogy az emberek nagy részével el lehet hitetni 
akármekkora hazugságot, csak megállás nélkül türelmesen 
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ismételgetni kell. A módszer tehát nem új, a globális agymo-
sás technikai-technológiai háttere pedig rendkívül hatékony, 
hiszen az emberek manapság már főleg a TV-ből és az inter-
netről tájékozódnak. Így azután aki uralja az elektronikus mé-
diát, uralni képes az emberek gondolkodását. Nem elég azon-
ban egy hazugságot folyton ismételgetni, arról is gondoskodni 
kell, hogy az ellenvélemények ne kaphassanak szélesebb nyil-
vánosságot. 

 

James Ephraim Lovelock 

Ráadásul még azt is el kell hitetni az emberekkel, hogy a tu-
dósok túlnyomó többsége támogatja a hivatalos zöld propa-
gandát. Az utóbbi években több ilyen közvélemény-kutatás is 
történt. Ehhez kérdőíveket küldtek ki élvonalbeli tudósokhoz 
azzal a kérdéssel, hogy tényleg az ember okozza-e a klímavál-
tozást. A tudósok többsége azonban nem volt hajlandó 

válaszolni, a beérkezett „levélszavazatok” kiértékelése pedig 
hasonlóan történt, mint a legutóbbi amerikai elnökválasztás-
nál. Nem hiszem, hogy az emberiség belátható időn belül ké-
pes lehet hatékonyan védekezni a globális szintű agymosás 
ellen. A felébredéshez alighanem valamilyen kiábrándító ha-
tású globális katasztrófa kell. Erre vannak is jelek. A szélkere-
kes és napelemes áramtermelés ésszerűtlen felpörgetésével 
a legfejlettebb országokban egyre gyakoribbak az áramszol-
gáltatási zavarok, és ha egyszer a villamosenergia-rendszer 
működésképtelenné válik, az elektronikus kommunikációra 
épülő agymosás technikai háttere is használhatatlanná vál-
hat. És akkor az emberek majd kénytelenek lesznek egymás-
sal személyesen beszélgetni. 

– A kozmopolita struktúra még a Nobel-békedíjat is föl tudta 
használni propagandacéljaihoz: kitüntette a Kormányközi Ég-
hajlat-változási Bizottságot, az Intergovernmetal Panel on Cli-
mate Change-et, az IPCC-t, amely a politikusok és gazdasági 
érdekcsoportok tudománytalan nézeteit hirdeti. A globális ha-
zugságipar ellen meg lehet-e szőni a világméretű igazmondó 
hálózatot, és hogyan? 

– A globális hazugságipar mögött hatalmas pénztőke, és ha-
talmas gazdasági-politikai érdekek húzódnak. Bogár profesz-
szor szavaival élve mindezt a „nem létező háttér hatalom” 
működteti. Csakhogy itt is vannak törésvonalak. Minél na-
gyobb a háttér birodalom, annál több jelölt pályázik vezető 
szerepre. A nagy birodalmak belső hatalmi harcokban semmi-
sültek meg. Gondoljunk csak Nagy Sándor birodalmára, amely 
a vezér halála után szinte éveken belül darabjaira hullott. 
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Nagy Sándor 

Nem tudom, hogyan lehetne megszervezni valamiféle „világ-
méretű igazmondó hálózatot”. Ehhez ugyanis a háborúhoz 
hasonlóan három dologra lenne szükség: úgymint pénz, pénz, 
és megint csak pénz. A könyvem sem tudott volna megjelenni 
szponzori támogatás nélkül. Volt olyan adományozni szándé-
kozó nagyvállalat, amely azért lépett vissza, mert ha kide-
rülne, hogy olyan célt támogat, ami szembe megy a hivatalos 
klímahisztériával, abból hátrányai származhatnának. Egyik 
társszerkesztője vagyok egy „klímaszkeptikus” honlapnak. 
Egyszer egy zártkörű szakmai rendezvényen egy nemzetközi 
hírű tudós előadása után megkérdeztem, hogy az előadását 
feltehetném-e a honlapunkra. Azt mondta, nagyon sajnálja, 
de ehhez nem járulhat hozzá, mert ebből kellemetlensége le-
het. Szóval itt tartunk. Ezt nevezik sajtószabadságnak és véle-
ménynyilvánítási szabadságnak. Pedig ez még Magyarország. 
Itt még ki lehet mondani sok mindent, ami Nyugat-Európában 
már tilos. Egy EU-képviselő hölgy például egyszer azt java-
solta, hogy börtönbe kellene csukni a klímatagadókat. 

– Lovelock szerint az egyetlen komoly remény a széndioxid-
kibocsátás megfékezésére az atomenergia. Ennek ellenpropa-
gandája tudatos hazugságláncolatra épül. Ez a hazugságlán-
colat még egy kancellár elméjét is körbe tudta szorítani, ő az 
országában elkezdte fölszámolni az atomipart, miközben a 
kellő áramot egy nagy szomszédos ország atomiparából im-
portálná. Kikben testesül meg az az érdek, amely a világ ener-
giarendszereinek összeroppantását akarja? 

– Nevezett kancellár a szakképzettségét tekintve fizikus, és 
kvantumkémiából szerzett doktori tudományos fokozatot, 
ezért jogosan feltételezhető, hogy tökéletesen tisztában van 
azzal, hogy mit csinál. Nem naivságból történik mindaz, ami 
történik. Hogy mi lehet a végső cél, csak találgatni lehet. Ha 
ugyanis tényleg a széndioxid kibocsátást szeretnék korlátozni, 
akkor fel kellene futtatni az atomenergia ipart, és vízerőmű-
veket kellene építeni mindenütt, ahol erre lehetőség van. A 
zöldek azonban mind a kettőt ellenzik, és a politika szolgaian 
követi a zöld narratívát, annak ellenére, hogy a zöldek sehol 
nincsenek abszolút többségben. Érdekes, hogy Franciaország 
nem követi a német példát. Valahogyan mindig kilógnak a 
sorból. De Gaulle idejében például igyekeztek függetleníteni 
magukat a NATO-tól. 
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De Gaulle 

A francia szabadságszerető nép, még ha nekünk nincs is velük 
túl sok jó tapasztalatunk. Nincs kizárva, hogy talán éppen ők 
fognak fellázadni ez ellen az őrület ellen. 

– Az utóbbi hónapokban az Észak-Atlanti Katonai Szövetség, 
a NATO is „harcot" indított a klímaváltozás ellen. „Az Észak-
Atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) is harcolnia kell az 
éghajlatváltozás ellen, mert a folyamat veszélyesebbé teszi a 
világot" – fogalmazott Jens Stoltenberg főtitkár tavaly ősszel. 
Az őrült folyamat azóta is tart. Legutóbb jellegzetes napon, 
április elsején közölte a NATO-szemle: „A szövetségesek egye-
dileg felelősek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásért, 
de a Szövetségnek együttesen is cselekednie kell." Az elborult 
dán politikus kiváló tábornokokból csinál bohócot, a 

gigantikus adófizetői pénzt fölemésztő katonai szervezetet – 
amely az iszlám invázió ellen semmit nem tett, s ezt a halálos 
fenyegetést ma is bénultan nézi – teszi még nevetségesebbé. 
Mégsem tör ki belőlünk a hahota. Miért? 

– A NATO jogosan ideges a klímaváltozás miatt. Ha tényleg 
melegszik az éghajlat, korábban kezdődik a tavaszi olvadás, és 
egyre inkább hajózhatóvá válik Oroszország északi partvidéke 
mentén az Északkeleti-átjáró. 

 

Kék vonallal az Északkeleti-átjáró. 

Már pedig ezt a területet az orosz hadiflotta és jégtörő flotta 
tartja ellenőrzése alatt. Egy ilyen új hajózási útvonal megnyi-
tása átrendezheti a nemzetközi kereskedelmi szállítási 
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rendszert, és hatással lehet a nemzetközi erőviszonyok alaku-
lására. Ráadásul ha a melegedés miatt a fagyhatár észak felé 
tolódik, a fagyott észak-szibériai területeken hatalmas meny-
nyiségben kibányászhatóvá válhatnak értékes természeti kin-
csek, ipari és haditechnikai nyersanyagok, és ez tovább erő-
sítheti Oroszországot, nem csupán gazdasági, de katonai ér-
telemben is. Nehéz elképzelni, hogy a NATO felelős vezetői 
bedőltek a hazug propagandának, hogy a melegedési folya-
mat a széndioxid emisszió visszafogásával megállítható. Eny-
nyire ostobák nem lehetnek. A katonai akadémiákon taníta-
nak fizikát, méghozzá nem akármilyen színvonalon. Ami a po-
litikusokat illeti, ott más a helyzet, ott a természettudomá-
nyos analfabetizmus szinte már érdemnek számít, amivel vá-
lasztásokat lehet nyerni. Nem tudom, mi az oka annak, hogy 
a NATO támogatja a globális klímahisztériát. 

 

Héjjas István 

Csak találgatni lehet. Az sem zárható ki, hogy csupán az „el-
lenség megtévesztése” áll a dolgok mögött, és még az is le-
hetséges, hogy ily módon próbálják belehajszolni a 

potenciális ellenfeleket ebbe az őrületbe. Márpedig a NATO 
vezető ereje Amerika, és a potenciális ellenfeleinek a listájára 
egyre inkább feliratkozik az EU is. 

– A nem külföldről pénzelt, hanem hazai forrásokból hazai cé-
lokért dolgozó civil szervezetek, köztük a Balassi Kard Művé-
szeti Alapítvány, miket tehetnek azért, hogy a társadalom mi-
nél nagyobb részéhez jussanak el a klímahisztériával szem-
beni, tudományos ismeretek? 

– Nagyra értékelem a Balassi Kard Művészeti Alapítvány tevé-
kenységét. Amit a lehetőségek határain belül megtehetnek, 
az, hogy felhívják a figyelmet azokra a forrásokra, ahonnan 
reálisan tájékozódni lehet. A már korábban említett Miskolczi 
Ferenc légkörfizikus, a NASA volt munkatársa például rövide-
sen elkészül a könyvével, amelyben tudományos szinten be-
mutatja a klímahisztéria mögötti tényleges fizikai valóságot. 
Hogy akad-e kiadó, aki kiadja majd ezt a könyvet, az még kér-
déses, és az is, akad-e szponzor, aki támogatja a könyv kiadá-
sát. A közvélemény reális tájékoztatásához mindenképpen 
fontos lenne ilyen kiadványok megjelenése, és népszerűsí-
tése. Mindehhez hozzá kell tenni azt is, hogy nem a klímahisz-
téria az egyetlen globális népbutítás. A másik ilyen „szakterü-
let” az egyre népszerűbb gender elmélet. És a két neoliberális 
elmélet között összefüggés van. A genderelmélet alapján 
szerveződő „szivárvány” családokban ugyanis nem születik 
gyerek. Márpedig a klímatudósok szerint minden megszülető 
gyerek hatalmas széndioxid-emisszióval jár. 

Molnár Pál gondola 

http://www.balassi.eu/
http://www.balassi.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Balint_Balassi_Memorial_Sword_Award
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Birodalmi demencia 

Az elnök egyetlen feladata már csak annyi, hogy programo-
zott biológiai díszletként engedelmesen végrehajtsa a gazdi 
utasításait. Egy demens aggastyán elnökké kinevezése rá-
adásul önmagában is élő szimbóluma e végzetes hanyatlás-
nak. 

2021. március 23.  

 

Fotó: coulteracultore.medium.com 

A jelenségek világa mindig csak egy többszörösen eltorzult/el-
torzított tükörképe a valóságnak, és ha a valóság megértés-
hez szeretnék közelebb kerülni, akkor neki kell látni a jelen-
ségvilág „dekódolásához”, azon rejtett üzenetek 

megfejtéséhez, amelyek a jelenségek kavargásából kiolvasha-
tók. A „jelenség” most az, hogy az amerikai elnök egy interjú-
ban lelketlen gyilkosnak nevezte az orosz elnököt, azzal vá-
dolva, hogy beavatkozott az amerikai elnökválasztásba annak 
érdekében, hogy Donald Trump maradjon az elnök. Egészen 
pontosan ezeket a vádakat adta a szájába a globális véle-
ményhatalmi fegyverként használt média. 

Tekintsünk el most attól, hogy az elnök láthatóan egy szánal-
mas demens aggastyán, aki már arra sem képes, hogy önálló 
szereplője legyen akár egy szigorúan ellenőrzött sajtótájékoz-
tatónak is. 

 

sputniknews/reuters/Tom Brenner 

Már „kinevezését” is a globális véleményhatalmi rendszer „in-
tézte” teljesen függetlenül attól az amerikai néptől, akire hi-
vatkozva (demokrácia = népuralom) mindez megtörtént. 

Az elnök egyetlen feladata már csak annyi, hogy programo-
zott biológiai díszletként engedelmesen végrehajtsa a gazdi 
utasításait. Az igazi kérdés tehát az, hogy mit akar a gazdi, és 
miként illesszük be a gazdi stratégiai terveibe ezt a „gyilkosos” 
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intermezzót, amely inkább bohózatba illő abszurdum, egy 
nagyjából a duzzogó kiscsoportos óvodás mentális szintjére 
süllyed személy precízen megtervezett előadásában. Bár az 
elnökválasztás lebonyolításának, vagyis Donald Trump meg-
buktatásának projektje végül, ha „döccenőkkel” is, de sikere-
sen lefutott, a birodalom az első két hónap során elég zavar-
tan viselkedik. 

De mivel is kellene a birodalom urainak szembenézniük, és mi 
olvasható ki e két hónap folyamataiból e szembenézés követ-
kezményeit illetően? A Build Back Better kampányjelszó már 
jelezte, hogy a birodalom valóban komolyan gondolja, hogy 
Donald Trump megválasztása csak egy fatális véletlen volt, 
pillanatnyi figyelmetlenség nyomán előállt vis major helyzet, 
így Trump megbuktatása után csak annyi a feladat, hogy egy 
kicsit „jobban kell csinálni” mindazt, ami 2016 előtt zajlott. 

 

Építsd vissza jobban – twitter 

Vagyis vissza kell térni oda, ahol 2016 előtt volt a világ és 
benne a birodalom. Ez akár még helytálló stratégia is lehetne, 
ám van egy aprócska probléma, és ez az, hogy nincs hová 

visszatérni, mert nincs már az az „oda”, amibe „jobban kéne 
visszaépíteni” a világot. Bármilyen megdöbbentő is ezzel 
szembesülni, az elmúlt két hónap fejleményei mintha valóban 
azt igazolnák vissza, hogy a birodalom urai most kezdenek rá-
döbbenni arra, hogy ennek az „odának” egyszer s minden-
korra vége. 

És azért nincs már ez az „oda”, mert a világ számára világossá 
vált, hogy a birodalom végzetes hanyatlásban van, és ezt, 
mint a palackból kiengedett szellemet már semmilyen módon 
nem lehet visszagyömöszölni. Egy demens aggastyán elnökké 
kinevezése ráadásul önmagában is élő szimbóluma e végzetes 
hanyatlásnak. 

A birodalmi elit ezek szerint nem tud és nem is akar szembe-
sülni a valóságos helyzettel. Azzal a három dimenzióban is 
zajló háborús konfliktusrendszerrel, amelynek kezelése még 
briliáns stratégia esetén is igen nehéz feladat volna a biroda-
lom és az adminisztrációba beépített birodalmi magánállam, 
a deep state számára. E háború első szintje és az orosz elnök 
„legyilkosozása” ehhez a szinthez kapcsolódik, ez a biroda-
lomnak a világ ellen viselt háborúja. 

Kiderült, hogy a birodalom mint világparazita nem tud már 
önállóan létezni, ha a világ mint „gazdaállat” megtagadja az 
engedelmességet, a birodalom végveszélybe kerül. Ezt drá-
mai módon jelzi, hogy a múlt év során az Amerikai Egyesült 
Államok fedezetlen követeléseinek összmennyisége megha-
ladta a teljes anyagi vagyon mértékét, vagyis ha Amerikát el-
árvereznék, az amerikai társadalom mindenét elveszítené, s 
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még mindig maradna harmincezermilliárd dollár további tar-
tozása. 

 

Az USA 2017-es adósságának érzékeltetése bankjegyekkel – 
demonocracy.info 

Mindebből az is kiderül, hogy a birodalom életképtelenné vá-
lik, ha kifosztó szivattyúin keresztül nem tudja elszívni az 
egyre költségesebb működéséhez szükséges erőforrásokat. 
Ám a jelek szerint a birodalom urai még mindig úgy vélik, hogy 
gátlástalan verbális fenyegetéssel, gazdasági szankciókkal és 

a katonai erő alkalmazásának kilátásba helyezésével végül is 
rákényszeríthetik a világot, hogy hajlandó legyen a végte-
lenbe tendáló birodalomüzemeltetési költségek megfinanszí-
rozására. 

Paradox módon még azt sem veszi észre, hogy a verbális fe-
nyegetések, mint most is, szánalmas bohóccá teszik, a szank-
ciókkal éppen ő maga kényszeríti ki, hogy ellenfelei még sike-
resebben függetlenedjenek tőle, a katonai erő alkalmazása 
pedig egy olyan világban, ahol az „új” fegyverek a „rejtett” di-
menziókban fejtik ki megsemmisítő hatásukat, értelmetlen és 
pazarló pótcselekvéssé vált. A kör ezzel bezárult, a birodalom 
deficitjei és adósságai a végtelenbe futnak, így ő maga kény-
telen fokozni a saját nemzetállami talapzata ellen vívott há-
borúját, abban a reményben, hogy így juthat erőforrásokhoz, 
és ez a háború második szintje. 

 

Bogár László – mtva 

Csakhogy Donald Trump meghasította az eddig lezárt beszéd-
teret, így az amerikai társadalom fele most már tisztában van 
e háború lényegével, és egyre nyíltabban ellenáll, így a biro-
dalom két tűz közé került. Miközben egyre tehetetlenebbül 
kénytelen érzékelni, hogy öngerjesztő örvénylésként mélyül a 
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nemzetállami talapzat önmaga ellen viselt polgárháborúja, 
vagyis a háború harmadik szintje. Megdöbbentő most látni, 
hogy a birodalom urai bohózatba fulladó verbális fenyegeté-
sen kívül semmilyen más eszközt nem találnak reménytelen 
helyzetük kezelésére. 

Bogár László közgazdász magyarhirlap.hu 

Technológiai forradalom vagy gyarmatosí-
tás Bill Gates nagy dobása? 

 

BUZNA VIKTOR  2021.04.07. index.hu 

A termőföldek és a mezőgazdaság lehet a világjárvány utáni 
korszak bomba üzlete. Erre utal, hogy egyre több csúcsgaz-
dag, mint Bill Gates, Jeff Bezos és a Musk család is ebbe az 
ágazatba invesztál, amit egyesek zöldtechnológiai áttörés-
nek, mások azonban modern kori gyarmatosításnak tarta-
nak. 

Évente 931 millió tonna élelmiszert dobunk a szemétbe, mi-
közben a globális károsanyag-kibocsátás 8-10 százaléka az el 

nem fogyasztott ételek előállításából kerül a környezetbe – fi-
gyelmeztet friss elemzésében az ENSZ. A 2021-es ételpazar-
lás-index szerint a kidobott élelmiszer 61 százalékáért a ház-
tartások a felelősek, vagyis az egyéni felelősség ezen a téren 
kiemelkedően magas.  

A jelentés arra is felhívja a figyelmet, hogy éves szinten az 
ételpazarlás 936 milliárd dollár kárt okoz a világgazdaságnak. 
Összességében a hibás élelmiszerrendszerek 12 ezer milliárd 
dollár kárt okoznak az egészségügyi, gazdasági és környezeti 
költségekkel együtt, ami 20 százalékkal meghaladja a teljes 
élelmiszerpiac értékét 

– írja az ENSZ jelentését szemléző Világgazdasági Fórum. A 
statisztika pedig annak tükrében különösen aggasztó, hogy 
mindeközben az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szerve-
zete (FAO) szerint 2019-ben 690 millió ember éhezett, és ez a 
szám a világjárvány miatt várhatóan jelentősen emelkedni 
fog. 

Sajátos ellentmondás, hogy miközben felfoghatatlan mennyi-
ségű étel kerül a szemétbe, a mezőgazdaság az egyik legnép-
szerűbb befektetési célponttá vált. Pár nappal az ENSZ-jelen-
tés megjelenését követően a Financial Times a mezőgazda-
ságban rejlő piaci lehetőségekről írt. A brit gazdasági napilap 
szerint a termőföldalapokba 5,7 milliárd dollárral több tőke 
áramlott 2019-ben, ami a 2008-as gazdasági világválság utáni 
időszakban rekordnak számított. Bár 2020-ban ez az összeg 
kétmilliárd dollárral csökkent, mégis – a Financial Times által 
megszólaltatott szakember szerint – a földvásárlásé a jövő. 

https://index.hu/szerzo/buzna_viktor
https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021
https://www.weforum.org/agenda/2021/03/global-food-waste-solutions/
https://www.ft.com/content/d158779e-368b-482b-9734-b06cf7fde382
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A GLOBÁLIS NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS UGYANIS TARTÓSAN 
BIZTOSÍTJA A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK IRÁNTI KERES-
LET EMELKEDÉSÉT, AMI AZ IPARÁGI TECHNOLÓGIA FEJLŐ-
DÉSÉNEK IS NAGY LENDÜLETET AD. A FÖLDVÁSÁRLÁS ÍGY 
RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVON IS JÓ BEFEKTETÉSNEK SZÁMÍT. 

„Erre a folyamatra hívja fel a figyelmet Bill Gates karitatív 
szervezetén keresztül, amely – bár nem kötődik közvetlenül a 
befektetéseihez –, éppen a mezőgazdasági innováció terme-
lési növelését célozza” – írja a cikk. A Gates Foundation web-
oldala szerint az amerikai milliárdos Afrikában és Ázsiában tá-
mogat kistermelőket, céljuk a mezőgazdaság helyi szükségle-
teinek megfelelő technológia és eszközök biztosítása. Azt is 
írják, hogy a vállalkozást elsősorban a klímaváltozás ösztönzi, 
az új technológiákkal ugyanis felgyorsítható és megnövelhető 
a mezőgazdasági termelési folyamat. Aztán januárban a The 
Land Report amerikai szakportál bombát robbantott a hírrel, 
miszerint 

BILL GATES MAGA IS 97 EZER 394 HEKTÁR TERMŐFÖLDET 
VÁSÁROLT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, EZZEL AZ ORSZÁG 
EGYIK LEGNAGYOBB FÖLDBIRTOKOSÁVÁ VÁLT. 

Azóta is találgatja a sajtó, hogy miért érdekli ennyire a milli-
árdost a mezőgazdaság. A New York Post számos szakértőt 
felvonultató cikkében azt írja, az ágazat egyfajta reformkor-
hoz érkezett, a klímaváltozás és a kereslet várható növeke-
dése jelentősen megváltoztatják majd a földeken zajló mun-
kát. A mezőgazdaságra egyre nagyobb hatással vannak a zöld-
technológiák, a termelés robotizálása mellett a károsanyag-

kibocsátás mértéke is csökkenthető. Erről egyébként még ta-
valy a The Economist is átfogó cikket írt; a termőföldeken dol-
gozó gépek, vagyis az agribotok piaca évenként 23 százalékkal 
növekszik. A fenntartható és jövedelmező gazdálkodásban 
Bill Gates évekkel korábban megláthatta a lehetőséget, a New 
York Post cikkében megszólaló szakértők szerint azonban ez 
alapvetően jó így. A milliárdos befektetései szerintük felgyor-
sítják a mezőgazdaságban zajló trendeket, ami végeredmény-
ben alacsonyabb károsanyag-kibocsátáshoz és nagyobb pro-
fithoz vezet.  

Azonban nem mindenki ilyen optimista. Az összeesküvés-el-
méleteiről elhíresült amerikai jogász, Robert F. Kennedy a The 
Defender blogján azt írta: azáltal, hogy Gates az élelmiszer 
előállítása felett szerez kontrollt, lényegében afrikai, ázsiai 
térségeket gyarmatosít. Kennedy azt is állítja, hogy az ameri-
kai milliárdos az úgynevezett zöldtechnológiák segítségével a 
fejlődő országok termelőit saját földjeiken teszi rabszolgává, 
miközben génmódosított vetőmagok alkalmazására bátorítja 
őket. Kritikájával nincs egyedül a szerző, a brit Global Justice 
Now civil szervezet évek óta arra figyelmeztet, hogy Bill Gates 
nem önzetlenül cselekszik. 

EGYRÉSZT UGYANIS MEZŐGAZDASÁGI NAGYVÁLLALATO-
KAT JUTTAT FEJLŐDŐ PIACOKHOZ, MIKÖZBEN HOSSZÚ TÁ-
VON ADÓSSÁGCSAPDÁBA TASZÍTJÁK A HELYI GAZDÁKAT. 

Vandana Siva indiai aktivista is keményen támadta Gates helyi 
tevékenységét. Az amerikai milliárdos okostelefonokkal is tá-
mogatott gazdákat, mondván, ezek segítségével a 

https://landreport.com/2021/01/bill-gates-americas-top-farmland-owner/
https://nypost.com/2021/02/27/why-bill-gates-is-now-the-us-biggest-farmland-owner/
https://www.economist.com/science-and-technology/2020/02/06/using-artificial-intelligence-agricultural-robots-are-on-the-rise
https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-gates-neo-feudalism-farmer-bill/
https://www.youtube.com/watch?v=XcMrHpLd9C4
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munkájukhoz szükséges információhoz, például időjárás-elő-
rejelzéshez juthattak. Siva szerint azonban az eszközök segít-
ségével Gates kiárusította a helyi gazdák tudását és munka-
módszereit, lényegében értékesíthető adatcsomagot csinált a 
farmerekből. „A termőföldek digitalizálása helyett az indiai 
gazdákból csinált digitális információt” – fogalmazott a digitá-
lis aktivista. 

Nemrég foglalkozott Bill Gates földüzleteivel a népszerű brit 
youtuber, Russel Brand is. A több mint 1,4 millió alkalommal 
megtekintett videóban Brand is a széles körben ismert, tőke-
kritikus gondolattal érvelt, mely szerint a technológiai fejlő-
dés önmagában nem okoz problémát, az viszont igen, ha az 
egyetlen érdekcsoport érdekeit szolgálja. Hiába került 
ugyanis ismét Bill Gates reflektorfénybe földvásárlásai miatt, 
a mezőgazdaság a többi szupergazdag körében is népszerű: 
az Amazont megálmodó Jeff Bezos és Elon Musk családja is 
egyre több földet vásárol. 

(Borítókép: Bill Gates. Fotó: Lintao Zhang / Getty Images) 

A "szennyező elit" életmódváltása is szük-
séges a klímaváltozás megfékezéséhez 
London, 2021. április 13. (MTI) – 

 A dúsgazdag emberek radikális életmódváltására is szükség 
van a klímaváltozás megfékezéséhez - figyelmeztetnek brit 
szakemberek egy friss jelentésben, amely szerint a legvagyo-
nosabb 1 százalék kétszer annyi szén-dioxidot termel, mint 
a legszegényebb 50 százalék együttvéve. 

    A legtehetősebb 5 százalék - az úgynevezett "szennyező 
elit" - 37 százalékban járult hozzá a kibocsátásnövekedéshez 
1990 és 2015 között - írja a BBC News. 

    A jelentést a Cambridge-i Fenntarthatósági Bizottság készí-
tette, amely azt vizsgálta, hogy miként lehet a leghatékonyab-
ban fokozni a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorítására irá-
nyuló erőfeszítéseket. 

    A kritikusok szerint azonban az emissziócsökkentést tech-
nológiai fejlesztésekkel, nem pedig - várhatóan - népszerűtlen 
intézkedésekkel lehet gyorsítani. 

    A jelentés vezető szerzője, a Sussexi Egyetemen dolgozó 
Peter Newell szerint a testület teljes mértékben támogatja a 
technológiai fejlődést és a hatékonyabb termékeket, ugyan-
akkor egyértelműen látszik, hogy drasztikusabb erőfeszíté-
sekre van szükség, mert a kibocsátás egyre növekszik. 
    A professzor szerint muszáj visszaszorítani a túlfogyasztást 
és ezt a "szennyező elit" körében kell kezdeni. 

    "Ezek az emberek repülnek a legtöbbet, vezetik a legna-
gyobb autókat és élnek a legnagyobb otthonokban, amelyek-
nek a fűtése nem okoz problémát számukra, ezért nem is ag-
gódnak amiatt, hogy megfelelően szigetelt-e az otthonuk 
vagy sem. Ők azok az emberek, akik igazán megengedhetnék 
maguknak a jó hőszigetelést és a napelemek használatát, ha 
akarnák" - mondta a szakember. 

    Newell szerint a klímaváltozás problémája akkor kezelhető, 
ha mindenki azt érzi, hogy részese egy kollektív 

https://www.youtube.com/watch?v=MNM833K22LM
https://www.youtube.com/watch?v=Zdv06jXloD4
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erőfeszítésnek, a gazdagok részéről ez azt jelentené, hogy a 
kevesebb fogyasztással mutatnak példát a szegényebb embe-
reknek. 

    "A sokat repülő gazdag emberek azt gondolhatják, hogy el-
lensúlyozni tudják a kibocsátásukat faültetésekkel és a szén-
dioxid megkötését szolgáló egyéb projektekkel. Ezek a kezde-
ményezések azonban erősen vitatottak és nem hatékonyak" 
- húzta alá a professzor, megjegyezve, hogy a gazdagoknak 
egyszerűen kevesebbet kell repülniük és autózniuk, még ak-
kor is, ha elektromos SUV-t vezetnek, mert az is terheli az 
elektromos rendszert. 

    A bizottság jelentése szerint a párizsi klímaegyezmény cél-
kitűzéseit nem lehet megvalósítani radikális életmódváltás és 
viselkedésbeli változások nélkül, amire elsősorban a társada-
lom leggazdagabbjainál van szükség. 

kka \ pbe \ bsa MTI 2021. április 13. 

Akár halálos fegyverré is válhat az emberi 
nyál 
ORIGO 2021.04.17.  

A viperákhoz, csörgőkígyókhoz hasonlóan „mérgessé" válhat-
e az ember, megjelenhet-e a nyálában méreganyag? Egy most 
megjelent kutatás szerint minden biológiai eszközünk meg 
van ahhoz, hogy mérget termeljünk, de ugyanez elmondható 
szinte az összes hüllőről és emlősről is. 

A mérgek termeléséhez olyan rugalmas génekre van szükség, 
amik az emberi nyálmirigyek kifejlődésével hozhatók kapcso-
latba. E gének azt is megmagyarázzák, miként jelenhetett 
meg a méregtermelés az állatok királyságán belül több mint 
százszor olyan élőlényekben, melyek ősei még egyáltalán 
nem tudtak előállítani toxikus anyagokat. 

Lényegében mindenkiben ott van a szükséges építőelem"- 
idézi a Live Science tudományos portál a tanulmány társszer-
zőjét, az Okinawai Tudományos és Technológiai Intézet kuta-
tóját, Agneesh Barua evolúciós genetikus doktoranduszt.In-
nentől már csak az evolúción múlik, kifejlődik-e bennünk a 
méregtermelés képessége. 

A szájban termelődő mérgek elterjedtek az állatvilágban, 
megtalálható egyes pókoknál, kígyóknál, emlősöknél. A bioló-
gusok már korábban is felismerték, hogy a méregmirigyek 
gyakorlatilag módosult nyálmirigyek, arra azonban eddig nem 
volt válasz, milyen molekuláris mechanizmus hozta létre az 
átváltozást. 

Ez a kutatás egy igazi mérföldkőnek számít a területen"– nyi-
latkozta Bryan Fry biokémikus, az ausztrál Queenslandi Egye-
tem kutatója, aki egyébként nem vett részt a publikáció elké-
szítésében. 

https://www.livescience.com/could-humans-be-venomous.html
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IllusztrációFORRÁS: AFP 

A méregtermelés genetikai fundamentuma 

A mérgek a természet rugalmasságának legékesebb példái. 
Számos méreganyag elterjedt az állatvilágban; a százlábúak 
mérgének egyes komponensei például megtalálhatók a kígyó-
méregben is"– magyarázta Ronald Jenner, a londoni Termé-
szettudományi Múzeum mérgekre specializálódott szakér-
tője. Hozzátette: az új kutatás nem a méreganyagokra kon-
centrál (mivel azok gyorsan evolválódnak, és összetettek), ha-
nem olyan „háztartási" génekre, amik szabályozzák, és nem 
létrehozzák a toxikus vegyületeket. 

EZEK A SZABÁLYOZÓ GÉNEK TESTESÍTIK MEG AZ EGÉSZ MÉ-
REGRENDSZER ALAPJÁT. 

A tanulmány szerzői a kutatómunkát egy Japánban invazív 
mérgeskígyó, a Trimeresurus mucrosquamatus genomjának 

elemzésével kezdték. „Mivel ismerjük az állat összes génjének 
funkcióját, gyorsan megtaláltuk azokat, amik a méregterme-
léssel vannak összefüggésben" – mondta Barua. 

A KUTATÓCSOPORT EGY OLYAN GÉNCSOPORTRA BUKKANT, 
AMI AZ AMNIÓTÁK (MAGZATBURKOSOK) SZÁMOS SZÖVE-
TÉBEN MEGTALÁLHATÓ. 

Az amnióták a négylábú gerincesek egy csoportja, amelyhez 
az emlősszerűek és a hüllőszerűek tartoznak. A talált génkész-
let a fehérjék hajtogatásáért (megfelelő szerkezetének kiala-
kításáért) felel, ami logikus, hiszen maguk a méreganyagok is 
fehérjékből épülnek fel. 

„Az ilyen szövetnek biztosítania kell, hogy a szükséges fehérje 
nagy mennyiségben termelődjön" – fejtette ki Barua. 

Nem meglepő módon az előbb említettekhez hasonló szabá-
lyozó háztartási gének az emberi nyálmirigyben is jelen van-
nak, és a nyálban található fontos fehérjekoktél nagy meny-
nyiségben történő előállításáért felelnek. 

Ez a genetikai alap teszi lehetővé a méreganyagok széles ská-
lájának önálló fejlődését az állatvilágban. 

ÖSSZESSÉGÉBEN MINDEN EMLŐSNÉL ÉS HÜLLŐNÉL MEG-
VAN AZ A GENETIKAI ÁLLVÁNYZAT, AMELYRE AZ ORÁLIS MÉ-
REGRENDSZER ÉPÜL. 
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IllusztrációFORRÁS: BIOSPHOTO/ADAM FLETCHER 

Mérgeskígyóvá válhatunk? 

Az emberek és az egerek is előállítanak egy kulcsfehérjét, ami 
több méregrendszerben megtalálható; a nyálban jelenlévő 
kallikreinek olyan fehérjék, amik más fehérjéket emésztenek, 
és számos méreg fő összetevői is. Nagyon stabil fehérjék, így 
működésüket lényegében semmi nem veszélyezteti, viszont 
bizonyos mutációk esetén könnyen halálosabbá tehetik az 
adott méreganyagot. 

Mindezek ellenére eléggé valószínűtlen, hogy az embernél a 
közeljövőben megjelenjen a méreg termelésének képessége. 

EHHEZ DRASZTIKUS VÁLTOZÁSOKNAK KELLENE BEKÖVET-
KEZNIE ÉLETMÓDUNKBAN (ÉLELEMPREFERENCIÁBAN, VÉ-
DEKEZÉSBEN, SZAPORODÁSBAN... STB.). 

Ha ilyen fajta szuperképességekre nem is teszünk szert, a 
most kapott eredményeket felhasználhatjuk többek között a 
gyógyszerkutatásban is. 

A tanulmányt a Proceedings of the National Academy of Sci-
ences című tudományos folyóiratban tették közzé. 

A közúti közlekedés, az óceánok és a mező-
gazdaság által kerül a legtöbb mikromű-
anyag a légkörbe 
ORIGO 2021.04.16. 

A közúti közlekedés, az óceánok és a mezőgazdaság által kerül 
a legtöbb műanyag a légkörbe - tárták fel egy új modellezéssel 
a Utahi Állami Egyetem kutatói. 

Janice Brahney adjunktus kutatócsoportja, amely egy tavalyi 
tanulmányában kimutatta, hogy 1100 tonna mikroműanyag 
lebeg a levegőben az Egyesült Államok nyugati térségében, 
arra összpontosított az amerikai tudományos akadémia folyó-
iratában (PNAS) a héten bemutatott új kutatásában,HOGY 
MIKÉNT KERÜLTEK EZEK A LÁTHATATLAN MŰANYAGDA-
RABKÁK A LÉGKÖRBE, MENNYI IDEIG MARADNAK OTT, HOL 
ÖSSZPONTOSULNAK A MIKROMŰANYAG-LERAKÓDÁSOK 
VILÁGSZERTE A LÉGKÖRBEN.Modellezésük szerint a légköri 
mikroműanyag az Egyesült Államok nyugati részén elsősor-
ban az országutakról (84 százalék) származik, ahol a gépkocsik 
súrlódó kerekeiből kerülnek a levegőbe az apró műanyagda-
rabok. Tizenegy százalékuk az óceánokból kerül a levegőbe: a 
fel nem oldott műanyagrészecskékkel szennyezett óceánhul-
lámokból a szél kapja fel és repíti őket. A mezőgazdasági talaj 
pora a levegőben lévő mikroműanyag öt százalékáért felelős. 
A légkörben lévő mikroműanyag képes mintegy 6,5 napig ott 

https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2021311118
https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2021311118
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maradni, ez elegendő ahhoz, hogy áthaladjon egy kontinens 
fölött - idézte Natalie Mahowaldot, a tanulmány társszerzőjét 
az egyetem közleménye.  

 

Egy kék mikroműanyag gyöngy ül egy filteren egy mikroszkóp 
alatt, porral, ásványokkal és faszénnel körbevéve, egy idahoi 
parkból. A gyöngytől 2 órás pozícióban egy puffadt sárga pol-
len darab látható.FORRÁS: HTTPS://NEWS.COR-
NELL.EDU/STORIES/2021/04/ATMOSPHERIC-TRAVEL-SCI-
ENTISTS-FIND-MICROPLASTIC-EVERYWHERE 

A legvalószínűbb műanyaglerakódások a légkörben a Csen-
des-óceán és a Földközi-tenger térsége, a kontinensekre is 
több mikroműanyag jut a szennyezett óceáni forrásokból, 
mint amennyi onnan jut el az óceánokba - mutatták ki a kuta-
tók. 

Az Egyesült Államokból, Európából, a Közel-Keletről, Indiából 
és Kelet-Ázsiából jut a legtöbb szárazföldi eredetű mikromű-
anyag-lerakódás a légkörbe. 

Az Egyesült Államok nyugati partvidékét, a Földközi-tenger 
partjait és Ausztrália déli tengerpartjait szennyezik leginkább 
az óceáni eredetű, levegőbe kerülő mikroműanyagok. 

A mezőgazdasági eredetű légköri mikroműanyagok leginkább 
Észak-Afrikában és Eurázsiában jelentősek, 

MÍG A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS OKOZTA LÉGKÖRI MIKROMŰ-
ANYAGOK VILÁGSZERTE JELENTŐSEN SZENNYEZNEK. 

Janice Brahney szerint ez a tanulmányuk csak a kezdet. To-
vábbi kutatások szükségesek annak megértésére, hogy a kü-
lönféle környezet - a nedves, vagy a száraz klíma, a hegyvidéki 
térségek, síkságok - milyen hatással vannak erre a folyamatra. 

(Forrás: MTI) 

Az emberi tényezők miatt csökken az eső-
zés mértéke Közép-Ázsiában 
ORIGO 2021.04.16.  

Az üvegházhatású gázok és az emberi tevekénységből szár-
mazó aeroszolok okozzák az esőzés mértékének csökkenését 
Közép-Ázsia északi részén. 

Közép-Ázsia az északi félteke legnagyobb szárazföldi régiója, 
kevés csapadék és nagy mértékű párolgás jellemzi. 
Az 1950-es évek óta csökken a nyári csapadék, ami súlyos 
aszályokat és az északi területek növényzetének csökkenését 
okozta - állapították meg a Kínai Tudományos Akadémia Lég-
körfizikai Intézetének tudósai. 
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Mind a természetes tényezők, például a naptevékenység és a 
vulkáni eredetű aeroszolok, mind a külső faktorok, mint az 
üvegházhatású gázok és az emberi tevekénységből származó 
aeroszolok értékelésével a kutatók arra jutottak, 

HOGY A SZÁRAZSÁGOT EREDMÉNYEZŐ TENDENCIÁT ELSŐ-
SORBAN AZ ANTROPOGÉN LÉGKÖRI VÁLTOZÁSOK OKOZ-
ZÁK. 

Ezt bizonyítja például a szubtrópusi nyugati futóáramlat dél 
felé tolódása és gyengülése. 

A szubtrópusi nyugati futóáramlat Eurázsia egyik legfonto-
sabb szélrendszere, szorosan kapcsolódik a Közép-Ázsia 
északi része feletti nyári csapadékhoz. 

 

FORRÁS: SZENT ISTVÁN EGYETEM 

A FUTÓÁRAMLATBAN MEGFIGYELT VÁLTOZÁSOK AZ ÜVEG-
HÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉS AZ EMBERI TEVEKÉNYSÉGBŐL 

SZÁRMAZÓ AEROSZOLOK EGYÜTTES HATÁSÁNAK KÖSZÖN-
HETŐa Geophysical Research Letters című tudományos lap-
ban megjelent tanulmány szerint. 

Az üvegházhatású gázok emissziójának növekedése kedvez a 
szubtrópusi nyugati futóáramlat Egyenlítő felé történő eltoló-
dásának, miközben az ázsiai szennyezés növekedése és az ae-
roszolemisszió európai csökkenése gyengíti az áramlatot - ol-
vasható a jelentésben. 

Ez a két tényező erősíti a lefelé irányuló mozgást és csökkenti 
a csapadékot Közép-Ázsia északi része felett. 

(Forrás: MTI) 

Emberi sejteket tartalmazó majomembrió-
kat hoztak létre 
ORIGO 2021.04.16.  

Emberi sejteket tartalmazó majomembriókat hoztak létre 
amerikai és kínai szakemberek, akiknek eredményei segíthe-
tik a beültethető emberi szervek növesztésére irányuló kuta-
tásokat, ugyanakkor felélesztették az ilyen kísérletekkel kap-
csolatos etikai aggályokat. 

A kutatók emberi őssejteket juttattak be makákóembriókba, 
amelyek fejlődését 20 napig tanulmányozták - írja a BBC 
News. 

Ilyen kevert fajú embriókat, vagy más néven kimérákat koráb-
ban is létrehoztak már a szakemberek, egyebek között juh- és 
sertésembriókba ültetve emberi sejteket. 
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A mostani tanulmányt, amelynek eredményeit a Cell című fo-
lyóiratban publikálták, Juan Carlos Izpisua Belmonte, az ame-
rikai Salk Intézet professzora vezette, aki 2017-ben részt vett 
az első ember-sertés hibrid létrehozásában. 

 

Emberi és majomsejteket tartalmazó kiméra blasztocisztája-
FORRÁS: WEIZHI JI, KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

A mostani kutatás hozzájárulhat a szűkösen rendelkezésre 
álló beültethető szervek problémájának megoldására és se-
gíthet jobban megérteni az emberi fejlődés korai szakaszát, a 
betegségek kialakulásának és az öregedésnek a folyamatát. 

A professzor szerint a tanulmányuk megfelelt az ilyen jellegű 
kutatásokra vonatkozó jelenlegi etikai és jogi irányelveknek. 

Néhány kutató azonban aggályainak adott hangot a kísérlet-
tel kapcsolatban, mondván, hogy bár most 20 nap után el-
pusztították az embriókat, mások azonban megpróbálhatják 
majd hosszabb ideig tanulmányozni a hibrideket. Ezek a szak-
emberek a részben emberi kimérák létrehozásával kapcsola-
tos kérdések nyilvános megvitatását sürgetik. 

Kiderült, nem a Szuezi-csatorna blokkolása 
okozott kiugró környezetszennyezést 
MTI 2021.04.15.  

A korábbi elemzéssel ellentétben nem a Szuezi-csatornán ki-
alakult hatnapos dugó, hanem az Etna vulkán kitörése oko-
zott kiugró kén-dioxid-szennyezést a Földközi-tenger térségé-
ben. 

Az Európai Unió Sentinel-5P műholdja észlelte a vulkánból 
több ezer kilométerre is eljutó gázfelhőket. Az Európai Űrhi-
vatal (ESA) által felbocsátott szatelliten elhelyezett Tropomi 
spektrométer egy sor környezetszennyező anyag jelenlétét 
méri a légkörben, köztük a kén-dioxidét.  

AZ EGYIK ILYEN GÁZFELHŐ BUKKANT FEL A SZUEZI-CSA-
TORNA FELETT ÉPPEN A MÚLT HÓNAPBAN TÖRTÉNT TOR-
LÓDÁS IDEJÉN.  

A megszokottnál ötször nagyobbra nőtt a levegő kén-dioxid-
tartalma a csatorna földközi-tengeri oldalán. Az Airbus cég 
elemzése tévesen a hajózási problémához, a szorosban 
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veszteglő járművek által kibocsátott gázokhoz kötötte a kén-
dioxid koncentrációjának helyi megemelkedését.  

EZT AZ ÉRTÉKELÉST AZONBAN MOST AZ ÚJ INFORMÁCIÓK 
BIRTOKÁBAN HELYTELENNEK MINŐSÍTETTÉK ÉS VISSZA-
VONTÁK - írta csütörtökön a BBC.com. 

A Szicília keleti partjainál magasodó 3350 méteres Etna feb-
ruár óta aktív. Nagy mennyiségben bocsátott ki különböző gá-
zokat és lávát is. A szél a gázokat dél és kelet felé fújta Észak-
Afrika partjai mentén. Az egyik ilyen gázfelhő március végén 
érkezett meg Egyiptom fölé, épp akkor, amikor az Ever Given 
nevű konténerhajó beszorult a Szuezi-csatornába. Ez tévesz-
tette meg az Airbus tudósait. 

 

Az Etna kitörése egy márciusi felvételenFORRÁS: ANADOLU 
AGENCY VIA AFP/2021 ANADOLU AGENCY/SALVATORE AL-
LEGRA 

A Szuezi-csatornán kialakult dugó miatt március 23. és 29. kö-
zött több mint 350 hajó vesztegelt a víziút bejáratánál, 

többségük a földközi-tengeri oldalon. Bár a fő hajtómotorokat 
kikapcsolták, a kiegészítő tápegységek és kazánok tovább mű-
ködtek a várakozó üzemmódban. 

A levegőben lévő kén-dioxidok hozzájárulnak a légzőszervi, 
szív- és érrendszeri és tüdőbetegségek kialakulásához. Ha ez 
a kén a légkörben lévő vízzel egyesül, az savas esőt eredmé-
nyez, ami károsíthatja a növényeket, az erdőket és a vízi élő-
lényeket. 

Kén-dioxid szabadul fel a hajók motorját működtető üzem-
anyag elégetésekor is. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 
(IMO) ezért jelenleg arra törekszik, hogy korlátozza az SO2 
gázkibocsátást a környezetre és az emberi egészségre gyako-
rolt káros hatásai miatt. 

Az IMO még a jelenlegi korlátozást is tovább szigorítaná, és az 
SO2-kibocsátást a Földközi-tenger térségében a megengedett 
mennyiség ötödére korlátozná. 

Klímaváltozás: A gazdagok a hibásak - álla-
pítja meg a nemzetközi tanulmány 
Roger Harrabin BBC környezetelemző 

2020. március 16  https://www.bbc.com/news/busi-
ness-51906530 

https://www.bbc.com/news/business-51906530
https://www.bbc.com/news/business-51906530
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A globális klímaválságért elsősorban a gazdagok okolhatók - 
állítja a Leedsi Egyetem 86 országból készült tanulmánya. 

Az emberek leggazdagabb tizede körülbelül 20-szor több 
energiát fogyaszt, mint az alsó tíz, bárhol is élnek. 

Az öböl a legnagyobb a közlekedésben, ahol az első tizedik 
187-szer több üzemanyagot zabál, mint a legszegényebb tize-
dik - állítja a kutatás. 

Ennek oka, hogy a legalacsonyabb jövedelmű emberek ritkán 
engedhetik meg maguknak a vezetést. 

A kutatók azt találták, hogy minél gazdagabbak az emberek, 
annál több energiát használnak fel jellemzően. És ezt minden 
országban megismételték. 

És arra figyelmeztetnek, hogy hacsak nem történik jelentős 
politikai változás, a háztartások energiafogyasztása 2050-re 
megduplázódhat a 2011-es szinthez képest. Még akkor is, ha 
javul az energiahatékonyság. 

Közlekedési szakadék 

A kutatók az Európai Unió és a Világbank adatait összevonva 
kiszámolták, hogy a különböző jövedelemcsoportok hogyan 
költenek pénzükre. Azt mondják, ez az első ilyen jellegű tanul-
mány. 

Megállapította, hogy a közlekedésben a fogyasztók leggazda-
gabb tizede használja fel az energia több mint felét. Ez azt a 
korábbi kutatást tükrözi, amely szerint az Egyesült Királyság-
ban utazók 15% -a az összes járat 70% -át teljesíti. 

Az ultragazdagok messze a legmesszebbre repülnek, míg az 
Egyesült Királyság lakosságának 57% -a egyáltalán nem repül 
külföldre. 

 

KÉP SZERZŐI JOGAGETTY IMAGES 

A Nature Energy-ben megjelent tanulmány kimutatta, hogy a 
főzéshez és a fűtéshez szükséges energiát igazságosabban fo-
gyasztják. 

De még akkor is a fogyasztók 10% -a használta a teljes összeg 
nagyjából egyharmadát, feltehetően az otthonuk méretét 
tükrözve. 
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Megoldások? 

Társszerző, Julia Steinberger professzor, a Leeds-i projekt ve-
zetője azt kérdezte: "Hogyan változtathatnánk meg a rendkí-
vül egyenlőtlen energiaelosztást, hogy mindenki számára tisz-
tességes életet biztosítsunk, miközben védjük az éghajlatot és 
az ökoszisztémákat?" 

A szerzők szerint a kormányok csökkenthetik a közlekedési 
igényeket a jobb tömegközlekedés, a nagyobb járművekre ki-
vetett magasabb adók és a legtöbb üdülést elszenvedő embe-
rek gyakori szórólapjaival. 

Szerintük egy másik alternatíva a járművek gyorsabb villamo-
sítása, bár korábbi tanulmányok szerint még akkor is csökken-
teni kell a vezetés iránti igényt az erőforrás-felhasználás, va-
lamint az áramtermelés és -elosztás terheinek csökkentése 
érdekében. 

Gazdag britek 

A kutatás megvizsgálta az egyik nemzet relatív energiafo-
gyasztását a másikkal szemben is. 

Ez azt mutatja, hogy az Egyesült Királyság állampolgárainak 
ötöde tartozik a globális energiafogyasztók top 5% -ába, a né-
met állampolgárok 40% -a mellett Luxemburg teljes lakos-
sága. 

A kínai emberek mindössze 2% -a tartozik a felhasználók glo-
bális felső 5% -ába, Indiában pedig csak az emberek 0,02% -a. 

A britek legszegényebb ötöde is ötször annyi energiát fo-
gyaszt fejenként, mint India alsó milliárdja. 

 

KÉP SZERZŐI JOGAGETTY IMAGES 

A tanulmány valószínűleg felgyújtja az ENSZ jövőbeli éghajlati 
tárgyalásait, ahol a méltányosság kérdése mindig keserűen vi-
tatott. 

Az USA-ban a libertárius politikusok a klímaváltozást általá-
ban a globális szocializmus előhírnökeiként ábrázolják. 

Normális élet? 

Kevin Anderson professzor, a manchesteri Tyndall Központ-
ból, aki nem vett részt a vizsgálatban, a BBC Newsnak azt 
mondta: „Ez a tanulmány hozzánk hasonló, viszonylag gazdag 
embereknek elmondja, amit nem akarunk hallani. 

„Az éghajlati kérdést mi, magas kibocsátók - a politikusok, üz-
letemberek, újságírók, akadémikusok - fogalmazzák 
meg. Amikor azt mondjuk, hogy nincs kedvünk magasabb re-
pülési adók után, azt értjük, hogy nem akarunk kevesebbet 
repülni 
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„Ugyanez igaz az autóinkra és az otthonunk méretére is. Meg-
győztük magunkat arról, hogy az életünk normális, a számok 
mégis egészen más történetet mesélnek el ”- mondta. 

A tanulmány szerint a szállítási energia önmagában 31% -kal 
növekedhet 2050-ig. „Ha a közlekedés továbbra is a fosszilis 
tüzelőanyagokra támaszkodik, ez a növekedés katasztrofális 
lenne az éghajlat szempontjából” - áll a jelentésben. 

Különböző gyógymódokat javasol a különböző típusú energia-
felhasználáshoz. Tehát a nagy autók repülése és vezetése ma-
gasabb adókkal járhat, míg az otthonokból származó energiát 
csökkentheti a ház utólagos felszerelése. 

A szerzők megjegyzik, hogy a legutóbbi költségvetés elutasí-
totta az üzemanyag-adó emelését, és 4000 mérföld új utakat 
ígért. A ház szigeteléséről nem tett említést. 

A kutatás során felvetett adózási kérdések megvitatásához a 
Pénzügyminisztériumhoz fordultak, de nem kívánt nyilat-
kozni. 

Kövesse Rogert a Twitteren @rharrabin 

A világ leggazdagabbja "az éghajlati prob-
léma középpontjában" 
Roger Harrabin BBC környezetelemző 

https://www.bbc.com/news/science-environment-
56723560 

 

KÉP SZERZŐI JOGAPA MEDIA 

A jelentés szerint a világ gazdagjának radikálisan meg kell 
változtatnia életmódját az éghajlatváltozás kezelése érdek-
ében. 

Az ENSZ szerint a világ leggazdagabb 1% -a a legszegényebbek 
együttes szén-dioxid-kibocsátásának kétszeresét produkálja. 

Egyedül a leggazdagabb 5% - az úgynevezett „szennyező elit” 
- járult hozzá az emisszió növekedésének 37% -ához 1990 és 
2015 között. 

A szerzők el akarják riasztani a terepjárók vezetőit és a gya-
kori repülőket - és rá akarják venni a gazdagokat, hogy ottho-
nukat jól szigeteljék. 

A jelentés sürgeti az Egyesült Királyság kormányát, hogy vál-
toztassa meg a brit oda-vissza járatokon a légi utasok vámjá-
nak selejtezéséről szóló döntését. 

És azt akarja, hogy a miniszterek állítsák vissza a zöld ottho-
nok támogatásának rendszerét, amelyet szintén nemrégiben 
selejteztek. 

https://www.bbc.com/news/science-environment-56723560
https://www.bbc.com/news/science-environment-56723560
https://www.bbc.co.uk/news/business-56647128
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-56567182
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-56567182
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• A városi sofőröknek kétszer is meg kell gondolniuk, mi-
előtt a terepjáró vásárol 

• Adórepülők és szabaduljon meg a terepjáróktól - 
mondta a kormány 

A dokumentum az Egyesült Királyságban működő Cambridge 
Sustainability Commission on Scaling Behavior Change-től 
származik. 

Ez egy 31 fős testület, amely az emberek környezettel kapcso-
latos viselkedését tanulmányozza. Feladatot kaptak arra, 
hogy megtalálják a szén-dioxid-kibocsátás leküzdésére irá-
nyuló fellépés hatékonyabb módját. 

Kritikusaik szerint a kibocsátás gyorsabb csökkentésének leg-
jobb módja a technológiai fejlesztések, nem pedig olyan in-
tézkedések, amelyek népszerűtlennek bizonyulnak. 

De a jelentés vezető szerzője, Peter Newell, a Sussexi Egye-
tem professzora a BBC News-nak elmondta: „Teljes mérték-
ben támogatjuk a technológiai fejlesztéseket és a hatéko-
nyabb termékeket - de nyilvánvaló, hogy drasztikusabb intéz-
kedésekre van szükség, mert a kibocsátás folyamatosan nö-
vekszik. 

„Le kell vágnunk a túlfogyasztást, és a legjobb kiindulópont a 
túlfogyasztás a szennyező elit körében, akik jóval többet tesz-
nek ki, mint a szén-dioxid-kibocsátás aránya. 

 

KÉP SZERZŐI JOGAGETTY IMAGES 

„Ezek azok az emberek, akik a legtöbbet repülnek, a legna-
gyobb autókat vezetik és a legnagyobb otthonokban élnek, 
amelyeket könnyen megengedhetnek maguknak a fűtésre, 
ezért hajlamosak nem aggódni, ha jól szigeteltek vagy sem. 

"Ők is olyan emberek, akik valóban megengedhetik maguk-
nak a jó szigetelést és a napelemeket, ha akarják." 

Newell professzor elmondta, hogy az éghajlatváltozás kezelé-
séhez mindenkinek kollektív erőfeszítésnek kell éreznie ma-
gát - ez azt jelenti, hogy a gazdagok kevesebbet fogyasztanak, 
hogy példát mutassanak a szegényebb embereknek. 

Folytatta: „A sokat repülõ gazdag emberek azt gondolhatják, 
hogy faültetési programokkal vagy a levegõbõl származó szén 
megkötésére irányuló projektekkel ellensúlyozhatják kibocsá-
tásukat. De ezek a rendszerek nagyon vitatottak, és idővel 
nem bizonyítottak. 

https://www.bbc.co.uk/news/business-56647128
https://www.bbc.co.uk/news/business-56647128
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-54087176
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-54087176
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A gazdagoknak szerinte „egyszerűen kevesebbet kell repül-
niük és kevesebbet kell vezetniük. Még akkor is, ha rendelkez-
nek elektromos SUV-val, amely még mindig elfogyasztja az 
energiarendszert, és az összes keletkező károsanyag-kibocsá-
tás miatt a jármű első helyen áll.” 

Sam Hall, a Konzervatív Környezetvédelmi Hálózat munka-
társa a BBC News-nak elmondta: "Helyes hangsúlyozni a tisz-
tesség fontosságát a teljesítésben (kibocsátáscsökkentés) - és 
a politika megkönnyítheti az emberek és a vállalkozások kör-
nyezetbarátabbá válását ösztönzők, célzott szabályozás és 
ösztönzések révén . 

"De a tiszta technológiák ösztönzése valószínűleg hatéko-
nyabb, és nagyobb valószínűséggel élvezi a közvélemény be-
leegyezését, mint borsos büntetések vagy életmódbeli korlá-
tozások." 

De Newell professzor szerint a meglévő politikai struktúrák le-
hetővé tették, hogy a gazdag cégek és egyének lobbizhassa-
nak a társadalom szükséges változásai ellen, amelyek ront-
hatják a gazdagok életmódját. 

Az Egyesült Királyság Éghajlat-változási Közgyűlésének nem-
régiben készített jelentése például számos olyan intézkedést 
javasolt, amelyek olyan szén-dioxid-intenzív viselkedést cé-
loznak meg, mint például a hús- és tejtermékektől való elmoz-
dulás; a leginkább szennyező SUV-k betiltása; és törzsutas-dí-
jak kivetését. 

A pénzügyminisztérium a BBC Newsnak elmondta, hogy a 
gyakori repülőjegy-illeték megkövetelheti a kormánytól, hogy 
személyes adatokat gyűjtsön és tároljon minden utasra. 

Ez felvetheti az adatfeldolgozás, a kezelés és az adatvédelem 
kérdését. Nehéz lenne nyomon követni a több útlevéllel ren-
delkező embereket is. 

De a bizottság jelentése szerint: „Az éghajlatváltozásról szóló 
Párizsi Megállapodás céljait nem lehet elérni az életmód radi-
kális megváltoztatása és a viselkedés elmozdulása nélkül, kü-
lönösen a társadalom leggazdagabb tagjai körében. 

"Ha a társadalom egészében olyan sebességgel és léptékkel 
akarunk változást elérni, amely szükséges az elfogadott ég-
hajlati célok teljesítéséhez, akkor zsugorodnunk és megoszta-
nunk kell: csökkenteni kell a széndioxid-költségvetést, és 
egyenlőbben kell megosztani." 

A jelentés a legutóbbi régóta folyó párbeszédben arról, hogy 
mit jelent „igazságosnak” lenni, miközben kezeljük az éghaj-
latváltozást. 

A szegényebb nemzetek, például India, állandóan azt állítják, 
hogy meg kell engedni számukra a szennyezés növelését, 
mert ez fejenként sokkal alacsonyabb, mint a gazdag nemze-
tek kibocsátása. 

A kérdés a Biden elnök által szervezett jövő heti klíma csúcs-
találkozó és az Egyesült Királyságban novemberre tervezett 
COP klíma csúcstalálkozó mögött zajló tárgyalások kusza szö-
vege. 
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Miért nem a gazdagok fizetnek a klímavál-
tozásért, ha egyszer az ő környezetszeny-
nyezésük a legkárosabb? 
2021.04.15. HEGYESHALMI RICHÁRD 

A leggazdagabb néprétegeknek radikálisan változtatniuk kell 
az életstílusukon, ha nem akarnak szembesülni az éghajlatvál-
tozás katasztrofális következményeivel – állapította meg egy 
új jelentés. A dokumentum szerint a földlakók leggazdagabb 
1 százaléka kétszer annyi szén-dioxid-kibocsátásért felelős, 
mint a legszegényebb 50 százalék. 1990 és 2015 között a leg-
gazdagabb 5 százalék, az úgynevezett szennyező elit juttatta 
a légkörbe a globális kibocsátás 37 százalékát. 

A jelentés szerzői felhívták a figyelmet a közös teherviselés 
fontosságára, megoldási javaslatként – többek között – bün-
tetőadókkal sújtanák a terepjárók vezetőit és a gyakori repü-
lőket. Ezenkívül felszólították az Egyesült Királyság kormá-
nyát, hogy állítsák vissza a légiutasok vámolását az országba 
visszatérő járatokon, és indítsák újra a zöldotthon-támogatási 
programot, a Green Homes Grantet. 

Műszaki fejlesztés vagy önmérséklet? 

A dokumentumot az egyesült királyságbeli Cambridge-i Fenn-
tarthatósági Bizottság állította össze. A panelnek 31 független 
tagja van, akik az emberek és a környezetük viselkedését ta-
nulmányozozák. A paneltagokat arra kérték, hogy sorolják fel 
a leghatékonyabb eszközöket, amikkel visszaszorítható lenne 
a légkörbe kerülő szén-dioxid mennyisége. 

A kritikusok szerint az emisszió csökkentését nem népszerűt-
len intézkedésekkel, hanem műszaki fejlesztésekkel lehet 
visszafogni. Sam Hall, a Conservative Environment Network 
munkatársa a BBC-nek azt mondta: fontos, hogy a tisztessé-
gességre törekedjünk a kibocsátáscsökkentésben, és olyan 
szabályozásokat hozzunk, amik az emberek és iparágak kizöl-
dülését támogatják, de ehhez kezdeményezésekre, célzott 
szabályozásokra és ösztönzőkre lenne szükség. 

 

Homokvihar Pekingben – mert a katasztrofális mértékű kínai 
légszennyezés önmagában nem elég ahhoz, hogy megfojtsa 
az ország lakosságát. Ahhoz az anyatermészet segítsége is 
kell.Fotó: NICOLAS ASFOURI/AFP 

Hall szerint a tiszta technológiák támogatása hatékonyabb 
környezetvédelmi eszköz lehet, mint az életstílusra kirótt 
büntetőadók. A jelentés vezető szerzője, Peter Newell, a Sus-
sex-i Egyetem professzora másként látja a dolgokat. 

„Teljes mértékben támogatjuk a műszaki fejlődést és a haté-
konyabb termékeket, de világos, hogy drasztikus lépésekre 

https://qubit.hu/author/hegyeshalmir
https://www.bbc.com/news/science-environment-56723560
https://www.bbc.com/news/science-environment-56723560
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--YxWOkaNp--/7acR7FM5HgVV1NOm2s.jpeg
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lesz szükség, mert a kibocsátás mértéke egyre csak nő. Vissza 
kell fognunk a túlfogyasztást, márpedig a túlfogyasztás visz-
szafogását a szennyező elit köreiben kell megkezdeni, akik a 
népességarányuknál jóval nagyobb mértékben veszik ki a ré-
szüket a szén-dioxid-kibocsátásból. Ők repülnek a legtöbbet, 
nekik vannak a legnagyobb autóik, az övék a legnagyobb há-
zak, és mivel könnyűszerrel megengedhetik maguknak, hogy 
felfűtsék őket, nem aggódnak az épület szigetelése miatt sem. 
Pedig ők azok, akik valóban megengedhetnék maguknak a 
hatékony hőszigetelést és a napelemeket – ha akarnák.” 

– mondta Newell a BBC Newsnak. A professzor úgy látja, hogy 
csak akkor vehetjük fel a harcot a klímaváltozással szemben, 
ha kollektív erőfeszítéseket teszünk érte. Az is ilyen erőfeszí-
tés, ha a gazdagok példát mutatnak a szegényeknek. 

„ A gazdagok, akik sokat repülnek, talán úgy gondolják, hogy 
csökkenthetik a kibocsátásukat, ha faültetési kezdeményezé-
seket támogatnak, vagy olyan programokat, amik a légköri 
szén-dioxid megkötését célozzák. Az ilyen rendszerek haté-
konysága azonban vitatható: hosszú távon nem tudták bizo-
nyítani a működőképességüket. [A gazdagoknak] egyszerűen 
kevesebbet kellene autózniuk és repülniük. Hiába közlekednek 
elektromos terepjáróval, az továbbra is terhelést jelent az 
energiaellátó rendszereknek.” 

Miért ne fizethetnének a gazdagok? 

Newell professzor szerint a mai politikai struktúrák lehetővé 
teszik a gazdag vállalatoknak és egyéneknek, hogy 

hatékonyan lobbizzanak azon társadalmi változások ellen, 
amik negatívan érintenék a gazdagok életstílusát. 

Newell nincs egyedül ezzel a gondolattal. A brit Klímaszövet-
ség korábbi jelentése például azt javasolta, hogy kárenyhítés-
ként együnk kevesebb húst és tejterméket; hogy tiltsák be a 
legszennyezőbb személyautókat; és hogy szabjanak ki felára-
kat a légi közlekedés törzsutasaira. A brit pénzügyminiszté-
rium szerint ez nem olyan egyszerű, mint ahogy hangzik: eh-
hez személyes adatokat kéne gyűjteniük minden utasról. 
Azon túl, hogy ez milyen információbiztonsági és adatkezelési 
problémákkal járna, nem tudnák nyomon követni a több út-
levelet használó utasokat sem. 

A jelentés ugyanakkor hangsúlyozza: a párizsi klímaegyez-
mény céljai nem tarthatók radikális életmód-változások nél-
kül, és ez elsősorban a tehetősebb rétegeket fogja érinteni. 

„Ha a klímacélok teljesítéséhez szükséges változtatások se-
bességéből és mértékéből indulunk ki, fontos, hogy csökken-
tésre és megosztásra rendezkedjünk be, és egyenlőbben osz-
szuk el a szén-dioxid-költségvetést.” 

– olvasható a jelentésben. 

5200 tonna mikrometeorit hullik a földre 
évente 
2021.04.13.QUBIT.HU 

A bolygóközi térben utazó és a Földet eltaláló mikroszkopikus 
méretű porszemcsék összesen évi 15 ezer tonna tömeget 

https://qubit.hu/author/qubit


Tudományról egyszerűen XIII. évfolyam 4-5. szám 

28. oldal 

adnának ki, azonban csak az egészen kicsik érik el a felszínt, 
kétharmaduk a légkörben meteorként megsemmisül – derül 
ki az Earth and Planetary Science Letters folyóiratban megje-
lent friss tanulmányból.  

A francia Nemzeti Tudományos Kutatóközpont (CNRS) kuta-
tói két évtizeden át folytattak gyűjtő expedíciókat az antark-
tiszi Concordia kutatóállomás közelében, ahol alig van lég-
szennyezés, és a hó megőrzi a kozmikus port.  

A francia kutatók a bázis közelségéből adódó minimális em-
beri szennyezést elkerülendő árkokból gyűjtöttek havat, 
olyan rétegekből, amelyek még a kutatóállomás létesítése 
előtt alakult ki.  

 

Mikrometeoritok gyűjtése az antarktiszi jégmintákbólFotó: 
Jean Duprat/ Cécile Engrand/ CNRS Photothèque 

A minták kiolvasztása és szűrése után méretük, tömegük és 
Földre érkezésük időpontja szerint osztályozták a 

mikrometeoritokat. A két évtizedet átfogó gyűjtésben több 
ezer darab, 30-200 mikrométeres nagyságú bolygóközi ere-
detű szemcsét sikerült azonosítani – összehasonlításul: egy 
átlagos emberi hajszál 70 mikrométer vastagságú. 

 

ŰrporszemFotó: Cécile Engrand/Jean Duprat 

A francia kutatók ezek alapján számították ki a Födre hulló űr-
por éves mennyiségét. Mint írják, mivel a nagyobb meteori-
tokból évente kevesebb mint 10 tonna éri csak el a felszínt, 
így azok nem nyomnak túl sokat az éves mennyiségben. 

Miért nem lőjük ki a veszélyes szemetein-
ket az űrbe? 
KOVÁCS RÓBERT  2021.04.21.  

KAPCSOLÓDÓ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X21000534?via%3Dihub
http://www.cnrs.fr/en
mailto:kovacsr@index.inda.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/til/2021/04/21/miert-nem-lojuk-ki-veszelyes-szemetunket-az-urbe-/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--QIrhyVFq--/7aZ0ukzrzJVlBI7Xs.jpeg
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--ZLFNaImA--/7aZ1V1lAn6h3B27js.jpeg
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Szekunder szégyen a köbön 

A Tisza meggyalázása egy hatásos dokumentumfilmben. 

A természet nem ismeri a hulladékot, egyszerűen nincs olyan 
benne, ugyanis minden hasznosul a nagy körforgásban. A hul-
ladék kizárólag az emberhez kötődik, talán az egyik legembe-
ribb dolog a világon. Amerre csak járunk, önfeledten „alko-
tunk”, és kellemetlen nyomokat hagyunk magunk után. 

 

Műanyag hulladék borítja a Mahim tengerparti strandot Ma-
hárástra szövetségi állam fővárosában Mumbaiban 2018. jú-
nius 22-án Fotó: Divjakant Szolanki / MTI / EPA 

Például sok tízezer tonna radioaktív hulladékot termelünk, és 
próbálunk eltárolni geológiailag stabil ősmasszívumokba, 
mindenkit messzemenően biztosítva a lehető legnagyobb biz-
tonságról.  

Műanyagból évente 275 millió tonnát dobunk ki, és mivel túl-
nyomó részben csak egyszer használjuk őket, ugyanennyit 
gyártunk is. Ezt körülbelül úgy képzelhetjük el, mintha 

65 KILOMÉTERES ÉLŰ MŰANYAG JÁTÉKKOCKÁT GYÁRTA-
NÁNK ÉS DOBNÁNK EL. ÉVENTE. 

Persze ha nem lennének mesterséges anyagaink, valószínűleg 
gondban lennénk. Fából és más, természetben található 
anyaggal ugyanis nehezen lehetne kiváltani őket ekkora 
mennyiségben. Kétségtelen, hogy az emberi civilizáció egyik 
nélkülözhetetlen találmányai a műanyagok. És az is kétségte-
len, hogy műholdról is jól látható, Texas méretű lebegő mű-
anyag szemétszigetek úszkálnak a világtengereken. 

NEM TUDUNK UGYANIS MIT KEZDENI VELÜK. 

A műanyagok 80 százalékát kidobjuk szeméttelepekre, óceá-
nokba, vagy csak úgy, valahová. A maradék felét újrahaszno-
sítjuk, a másik felét pedig csak úgy elégetjük. 

Időről időre felbukkannak világrengető újdonságok lebomló 
műanyagokról, vagy plasztikot evő baktériumokról, szu-
perenzimekről, esetleg üzemanyagot (hidrogént) kinyerő 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fkulfold%2F2021%2F03%2F31%2Fa-tisza-neveben-dramai-hulladekszennyezes-a-tiszan%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fkulfold%2F2021%2F03%2F31%2Fa-tisza-neveben-dramai-hulladekszennyezes-a-tiszan%2F
https://ourworldindata.org/plastic-pollution
https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/28/new-super-enzyme-eats-plastic-bottles-six-times-faster
https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/28/new-super-enzyme-eats-plastic-bottles-six-times-faster
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fkulfold%2F2021%2F03%2F31%2Fa-tisza-neveben-dramai-hulladekszennyezes-a-tiszan%2F
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felfedezésekről, de igazság szerint foglyai vagyunk saját pro-
duktumainknak. Még a lebomlónak nevezett műanyagok sem 
tűnnek el és olvadnak bele a természetbe. Mind a biológiailag 
lebomló (növényi eredetű), mind a komposztálható műanyag 
csakis speciális körülmények között (például magas hőmér-
sékleten) esnek szét. 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Tevék tömegeit pusztítja a műanyag: azt hiszik, étel 

A sivatagi állat számára, ami nem homok, az mind ehető. Sok 
tétova teve pusztul a mesterséges anyagokba bele. 

A többi sok száz tonna viszont évszázadokig tartja magát a 
földben vagy a vizekben. Nem bomlanak, de különféle mecha-
nikai hatásokra (tengeri hullámzás) szétesnek ők is, apró da-
rabokra. Így válnak idővel mikroműanyaggá. Az állatok pe-
dig megeszik őket, és elpusztulnak, mert medúzának nézik a 
kiflis zacskót, vagy finom gyümölcsnek a színes darabokat. A 
természetre zúdított mesterséges anyagok pedig különféle 

utakon visszakerülnek az emberek szervezetébe. És egyálta-
lán nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen hatással vannak 
ránk a plasztikok. 

Ha ennyire nem tudunk velük mit kezdeni, akkor 

MIÉRT NEM LŐJÜK KI ŐKET AZ ŰRBE, 

és szabadulunk meg tőlük örökre? Sokan feltettük, és tesszük 
fel most is ezt a kézenfekvő kérdést. 

 

Bálákba préselt műanyag palackok a Poly Recycling hulladék-
feldolgozó cég újonnan átadott telephelyén a svájci Biltenben 
2019. április 3-án    Fotó: Gian Ehrenzeller / MTI / EPA 

Szinte menetrendszerűen röpködünk az űrbe, és ha műholda-
kat, embereket, űrsiklókat fel tudunk juttatni, akkor összepré-
selt PET-palackot, PVC-csövet is, vagy kidobott műszálas ru-
határat is. 

A VÁLASZ POZITÍV. MINDEN TOVÁBBI NÉLKÜL MEGTEHET-
NÉNK. ELVILEG. 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2021%2F01%2F13%2Ftevek_tomegeit_pusztitja_a_muanyag_azt_hiszik_etel%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2021%2F01%2F13%2Ftevek_tomegeit_pusztitja_a_muanyag_azt_hiszik_etel%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2021%2F01%2F13%2Ftevek_tomegeit_pusztitja_a_muanyag_azt_hiszik_etel%2F
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A valóságban azonban olyan csillagászati összegekbe kerülne, 
hogy eddig még senki nem vágott bele. Egyszerűen nem éri 
meg. Becslések szerint 40-50 ezer dollárba kerül egy kilo-
gramm teher Föld körüli pályára juttatása. Az emberiség évi 
275 millió tonna műanyag-produkciója pedig évente 12 ezer 
ezer milliárd dollárba (12 és 15 darab nulla). 

ÉS AKKOR OTT KERINGENE MILLIÁRDNYI PRÉSELT PET-PA-
LACK A FEJÜNK FELETT? 

Nem igazán vonzó ötlet. Különben is: milyen alapon szeme-
teljük tele az űrt is? Már most is óriási fejtörést okoz az a 29 
ezer tízcentisnél nagyobb körülöttünk keringő űrszemét. Ezek 
a repkedő rakétafokozatok, űrséták alkalmával elszabadult 
szerszámok, szétesett, működésképtelen műholdak 36 ezer 
kilométer/óra sebességgel száguldoznak. Közülük már a leg-
kisebb darabok is végzetes károkat okozhatnak, ha ütköznek 
valamivel. 

Az sem jobb idea, ha veszünk egy gyorsabb rakétát, és 

EGYENESEN A NAPBA IRÁNYÍTJUK VESZÉLYES SZEMETEIN-
KET. 

Persze pillantok alatt semmivé égne, és letudnánk a gondo-
kat. Ez az ötlet azonban még csillagászatibb pénzbe kerülne. 
És nem valószínű, hogy az olcsóbban felszálló Space-X és más 
kereskedelmi rakéták alapvetően változtatni fognak ezen a 
következő évtizedekben. 

Sokkal jobbnak tűnik, ha nem használunk annyi egyszer hasz-
nálatos műanyagot. Arra a negyedórára, amíg 

hazacipekedünk, jó a vászon is. Bár azon is el lehet gondol-
kodni, nagyságrendileg mennyire jutnánk előbbre, ha min-
denki vászonra váltana? Mennyire javítanánk a plasztikvész-
helyzeten? 

Az biztos, 2025-ben elindul az első kukás űrhajó hogy lomta-
lanítson egy alaposat fenn az égen. A kukásszakma pedig le-
het, hogy újra vonzó és érdekes lesz. És sok kisgyerek megint 
kukás akar majd lenni.  

A Föld napja 
Az emberiség egész létmódjának kell megváltoznia, ha el 
akarjuk kerülni a katasztrófát 

2021. ÁPRILIS 22. Bogár László 

David Attenborough, a világhírű természettudós új dokumen-
tumfilmmel jelentkezett, amely a The Year Earth Changed (Az 
év, amikor megváltozott a Föld) címet kapta. Filmjében azt 
mutatja be, hogy a koronavírus-járvány okozta lezárások és 
korlátozások milyen hatással voltak a környezetre és az élővi-
lágra. 

A film premierjét a Föld napjára időzítették, és az ennek kap-
csán adott interjúban Attenborough úgy fogalmazott, hogy az 
emberiség csak betolakodóként érkezett a Földre, ezért az 
élővilág összességében sokkal jobban járna, ha nem lenne 
ember. Érdemes hát eltöprengenünk azon, hogy Isten kép-
mása, az ember, akinek a jó gazda gondosságával kellene a 
szakrális felelősségére bízott Földdel bánnia, miként jutott 
ide. 

https://www.studioroosegaarde.net/project/space-waste-lab
https://www.magyarhirlap.hu/szerzo/bogar-laszlo
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Kiindulni mindig csak abból tudunk, hogy a világegyetemben, 
a Teremtésben a rend és rendezetlenség vívja örök küzdel-
mét. Márpedig az élet és azon belül az emberi társadalmak 
léte a legmagasabban szervezett formája a rendnek. Vajon 
mitől, miért és hogyan bomlott meg a rend az emberi világban 
annyira, hogy az egész élővilágnak megkönnyebbülés lenne e 
„rendbontó” eltűnése? És ami legalább ilyen fontos kérdés, 
van-e, lehet-e egyáltalán visszafordulás a rendezetlenség lej-
tőjéről? 

A rend megbomlásának legfőbb oka viszonylag egyszerű, ez 
az a kettősség, ami miatt az antik görög létszemlélet két fo-
galmat használt az idő megnevezésére, a kronoszt és a ka-
iroszt. A kronosz az élet rövid távú folyamatait mérte, míg a 
kairosz a végtelen idő, az öröklét. A rövid távú időben átélt 
élvezet gyönyöre és az ebben az időben meghozott áldozat 
gyötrelme mindig sokkal közvetlenebb, mint a most megho-
zott áldozat hosszú távon megtermő gyümölcse és a most át-
élt gyönyör későbbi ára. Ez újra és újra kísértésbe ejti az em-
bert, és e kísértés az elmúlt fél évezred során a nyugatias mo-
dernitás nagy találmánya, a profit. A profit látszólag logikus 
dolog, ám lételméleti értelemben a rendezetlenség legfőbb 
vivőanyaga. Azt a hamis látszatot kelti, hogy létezik, pedig 
csak virtuálisan kimutatható, mert csak úgy tud „létrejönni”, 
hogy valahol felsérti a lét szövetét, elmocskolja, tönkreteszi, 
pusztítja az élet feltételeit a Földön. 

Az, amit hamis módon a jólét legfőbb feltételének tekint az 
uralkodó elbeszélési mód, vagyis a gazdasági növekedés nem 
más, mint az előző ciklusban szerzett profit újrabefektetése, 

hogy a következő ciklusban még több létsebet okozva még 
több profitot szüljön. Hogy a gazdasági növekedés hosszú tá-
von a semmibe vezet, az egy nagyon egyszerű gondolatkísér-
lettel könnyen igazolható. A történelem egyik legrégibb nagy 
kultúrája az ősi Egyiptom volt, ami 3500 éven át tartott fenn 
egy olyan méltóságteljes, kifinomult és elképesztő teljesítmé-
nyekre képes létberendezkedést, ami ma is ámulattal tölt el 
minket, hisz teljesítményeinek egy részét még ma sem igazán 
tudjuk megérteni. A nyugatias globalomodernitás mai rend-
szerében a népesség nagyjából mostanában egy százalékkal – 
de előzőleg negyed évszázadon át ennél nagyobb mértékben 
–, a gazdasági teljesítmény pedig három százalékkal növekszik 
évente. Tételezzük fel, hogy ez a rendszer is legalább 3500 
évig szeretne fennállni, nagyjából ilyen növekedési ütemet 
fenntartva. 

Az évi egyszázalékos növekedés azt jelenti, hogy hetven év 
alatt megy végbe a megkétszereződés, ami elég szerénynek 
látszik. Ám ez azt jelenti, hogy hétszáz év alatt ezerszeres a 
növekedés, 3500 év alatt pedig a tíz tizenötödik hatványa 
ezerbillió embert jelentene, vagyis a Föld minden négyzetcen-
timéterén egytucatnyi embernek kellene szorongania. Ha pe-
dig az évi háromszázalékos gazdasági teljesítményt vetítjük ki 
3500 évre, akkor az nagyjából akkora össznövekedés, mint 
amennyi atomból áll az egész Föld. 

Vagyis ha Egyiptom évi három százalékkal növekedett volna, 
akkor a naprendszer minden energiája és anyagmennyisége 
sem lett volna elégséges ahhoz, hogy működni tudjon. Tehát 
az ősi Egyiptom úgy volt képes évezredeken át méltóságteljes, 
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elegáns, gazdag és kifinomult kultúrát fenntartani, hogy sem 
népességnövekedés, sem gazdasági növekedés nem volt ér-
telmezhető ebben az elképesztően magas szintű rendben. A 
nyugatias modernitás ma fennálló, a rendezetlenség, a teljes 
felbomlás, a káosz felé vezető önfelszámoló rendszerének 
sem lesz más választása: vagy önkorrekciók egész során át 
„visszaépíti” a rendet, vagy megsemmisül. 

A rossz hír, hogy egyelőre sem átfogó elmélet nincs e vissza-
épülésre, sem olyan eljárásmód, amely képes lenne a min-
dent elpusztító globális háborút elkerülve, viszonylag békés 
úton véghezvinni ezt a visszaépülést. Sőt, egyelőre a globális 
beszédteret is azok a hamis narratívák uralják, amelyek azt az 
illúziót keltik, hogy a globális tőkestruktúrák is érdekeltek eb-
ben a visszaépítésben, mi több, alapvetően ők lesznek e vál-
tozás motorjai. Ez nagyjából annyira látszik logikusnak, 
mintha kerozinnal próbálnánk tüzet oltani. A jó hír egyelőre 
csak annyi, hogy egyre többen ismerik fel, hogy az emberiség 
egész létmódjának kell megváltoznia, ha el akarjuk kerülni a 
mindent elpusztító katasztrófát. 

És hogy e nagy drámai feszültséget kicsit oldani próbáljam, itt 
van a végén egy személyes élmény. Mi tagadás, én a Föld nap-
ján születtem, így ma lettem hetvenéves. Amikor az egyik ki-
sunokám óvodás lett, és a Föld napján virágokat ültettünk az 
óvoda kertjében, hirtelen rádöbbenve a nagy összefüggésre, 
azt mondta, de jó, akkor, nagyapa, te egyidős vagy a Földdel. 
Hát, válaszoltam neki, egy kicsit fiatalabb vagyok, de igazad 
van, kicsi unokám, az én koromban az a pár milliárd év már 
nem oszt, nem szoroz. Hát így lettem én egyidős a Földdel. 

Isten éltesse a Földünket! 

(A szerző közgazdász 

A nagy tengeri szélturbina-parkok úgy rosz-
szak, ahogy vannak 
2021 / 05 / 03 / RÁCZ TAMÁS 

 

Egy számítógépes szimulációsorozat eredménye szerint a füg-
gőleges tengelyű szélturbinák nagy szélparkokban sokkal ha-
tékonyabbak, mint az elterjedt háromlapátos szerkezetek. 

A függőleges vagy a vízszintes tengelyű szélturbina a jobb? 
VAWT vagy HAWT? (Előbbi a Vertical, utóbbi a Horizontal Axis 
Wind Turbine írott anyagokban elterjedt angol rövidítése.) 

https://raketa.hu/szerzo/racz-tamas
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A kérdést régóta boncolgatják a téma kutatói, bár az ipar már 
jó néhány évszázada döntött. A gyakorlatban az első szélmal-
mok óta hagyományosan sokkal inkább a vízszintes tengelyű 
megoldás terjedt el. Egy brit kutatócsoport viszont most egy 
példátlanul kiterjedt számítógépes szimulációsorozat után ta-
nulmányában azt mondja, a nagy szélparkok építésénél az 
emberiség eddig a rosszabb megoldást választotta. 

 

A hegyláncokon, egy sorban telepített szélturbináknál nem 
gond, de a nagy területen mátrixba rendezett szélturbina-par-
kok esetében (tipikusan ilyenek a tengeri szélerőművek) ko-
moly probléma, hogy az első sorban vagy sorokban keletkező 
turbulenciák rontják a hátul lévő turbinák teljesítményét. A 
teljesítménycsökkenés a hátsó sorokban akár a 40%-ot is el-
érheti! 

A függőleges tengelyű szélturbinák viszont jól tervezett elhe-
lyezéssel akár még segíthetik is egymást a munkavégzésben, 
összhatékonyságuk nagyobb. További előnyük, hogy 

műszakilag lényegesen egyszerűbbek, mint a vízszintes tenge-
lyű turbinák, amelyeket különböző állítómechanikákkal 
szélbe kell tudni fordítani és a lapátszögeket is folyamatosan 
korrigálni kell. 

 

Az első sorokban keletkező turbulenciák rontják a hátsó tur-
binák teljesítményét. Függőleges tengelyű turbinákkal megfe-
lelő elhelyezéssel még ennek az ellenkezője, a további sorok 
hatásfokának növelése is elérhető 

Hogy akkor miért nem VAWT-okat látunk mindenütt HAWT-
ok helyett? Egyrészt azért, mert a függőleges tengelyű turbi-
nák egyesével kevésbé hatékonyak. Egy klasszikus, háromla-
pátos szélturbina hatásfoka 50% körüli, a függőleges tengelyű 
turbináké csak 30-40%. Másrészt a függőleges tengelyű 
konstrukciók némelyike gyengébb szélben nem tud magától 
felpörögni az optimális fordulatszámra, külső motorral kell 
annyira felpörgetni, hogy utána már képes legyen hozni a ma-
ximális teljesítményt. 

A VAWT-ok a felskálázásánál is vannak gondok. A háztartási 
méretű, néhány kilowattot termelő függőleges tengelyű tur-
bináknál elhanyagolható mértékű a tartószerkezetre ható, 
folyton változó erők hatása, de egy nagy erőműnél már 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096014812100344X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096014812100344X?via%3Dihub
https://raketa.hu/uploads/2021/05/t1.jpg
https://raketa.hu/uploads/2021/05/sea-water-ocean-horizon-lake-wind-1096110-pxhere.com_-1600x591.jpg
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elméletileg komolyabb alépítmény kellene a függőleges ten-
gelyű, mint az azonos teljesítményű vízszintes tengelyű turbi-
nához. 

Ezek a problémák nem megoldhatatlanok, de egyelőre a há-
romlapátos turbinatípus jött ki hosszú távon a legolcsóbbra, 
gazdaságilag tehát a leghatékonyabbra a kalkulációk szerint. 
A brit kutatásban viszont egy összesen 11.500 órányi számí-
tógépes szimuláció-sorozat elvégzése után az derült ki, hogy 
ha a függőleges tengelyű turbinákat megfelelő tervezéssel, 
egymástól meghatározott távolságra telepítik, akkor a teljes 
erőmű hatékonysága lényegesen jobb lesz a klasszikus tengeri 
szélparkokénál. 

A számszerűsített végeredmény: a VAWT-okból álló tengeri 
szélturbina-park összesített hatásfoka 15%-kal jobb lehet a 
klasszikus, vízszintes tengelyű turbinás parkokénál. Ez a több-
lethatékonyság pedig egy ilyen erőmű 20-25 éves tervezett 
élettartamában már megindokolhatja a nagyobb kezdeti be-
ruházást és HAWT-ok helyett VAWT-ok telepítését. Könnyen 
lehet, hogy a jövőben a tengeri szélparkok egészen másképp 
néznek majd ki, mint ahogy mostanra megszoktuk őket. 

A munkavégzés változásai a kutatók jövő-
jét is átírják: Mi lesz velük a járvány után? 
2021 / 05 / 03 / PEREI DÓRA 

 

A tudósok többsége szívesen dolgozna többet otthonról, mint 
a karantén előtt, és csak egyharmaduk tart attól, hogy a táv-
munka fenntartása a hatékonyság romlásához vezetne a jár-
vány után. Aczél Balázs, Kovács Márton, Tanja van der Lippe 
és Szászi Barnabás tanulmányát a PLOS ONE szaklap publi-
kálta. 

Newton élete legproduktívabb időszakaként emlékezett visz-
sza arra a másfél esztendőre, amit a Cambridge-et is elérő 
nagy pestisjárvány elől menekülve vidéki házában töltött. Ek-
kor írta le például a gravitáció törvényét, ami alapjaiban hatá-
rozta meg a tudomány fejlődését. De hogyan alakult volna a 
történet, ha az alkotói magányt digitálisan oktatott általános 
iskolások, hangoskodó szomszédok vagy napi háztartási ten-
nivalók fűszerezik? Vajon napjainkban is az elszigeteltség 
lenne a produktivitás záloga? 

Egy nemzetközi felmérésben most több mint hétszáz kutató 
osztotta meg tapasztalatait az elmúlt másfél éves időszakról, 
amikor a laborok, kutatószobák és könyvtárak helyett főleg 

https://raketa.hu/szerzo/perei-dora
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otthon dolgoztak. Aczél Balázs, az ELTE PPK habilitált egye-
temi docense, Szászi Barnabás, a PPK Pszichológiai Intézet ad-
junktusa és kollégáik arra voltak kíváncsiak, hogyan látják a 
tudósok a járvány által kikényszerített új munkaforma hatá-
sait. 

A megkérdezettek csaknem fele (negyvenhét százaléka) arról 
számolt be, hogy a járványügyi karantén alatt csökkent a 
munkája hatékonysága, míg huszonhárom százalékuk javulást 
tapasztalt. Ugyanakkor a kutatók negyvenegy százaléka sze-
rint nem változna, huszonkilenc százaléka szerint javulna a 
hatékonyságuk, ha továbbra is otthonról dolgoznának. 

Míg harminc százalékuk attól tart, hogy a távmunka fenntar-
tása a járvány után a hatékonyság romlásához vezetne. 

Az eredmények alapján valószínűsíthető, hogy a hatékonyság 
csökkenését kezdetben az új helyzethez való alkalmazkodás, 
az online módszertan elsajátítása, illetve a kisgyermekes vagy 
idős hozzátartozóikat gondozók többletterhelése okozhatta. 
Az internet-alapú kommunikációs eszközök által biztosított 
folyamatos elérhetőség miatt a kutatóknál is elmosódtak a 
munka és a magánélet határai. Egyre inkább saját döntései-
ken múlik, hogy mikor, hol, hogyan és mennyit dolgoznak, így 
az ő esetükben is újra kell definiálni a munka és a magánélet 
egyensúlyának fogalmát – világít rá a tanulmány. 

A kutatók kétharmada azt tartaná ideálisnak, ha a jövőben 
többet dolgozna otthonról. A távmunkát támogatók nyolc-
vanhat százaléka úgy látja, hogy ennek adottak a feltételei is. 
A távmunka kifejezetten segíti az olyan munkafolyamatokat, 

mint például az adatelemzés, a cikkírás vagy a szakirodalom 
nyomon követése. Vannak ugyanakkor olyan tevékenységek, 
amelyek sokkal hatékonyabban végezhetők a laborokban, ku-
tatóhelyeken, ahol 

rendelkezésre áll a megfelelő infrastruktúra a vizsgálatokhoz 
és a csapatmunkához. 

Szinte biztos, hogy a járvány után a kutatók körében is megnő 
az otthoni munka részaránya. A munkaadóknak, egyetemek-
nek, kutatóintézeteknek ezért kiemelt figyelmet kell fordíta-
niuk arra, hogy a tudósok családi helyzetét szem előtt tartva 
alakítsák ki a munkafeltételeket, emellett a kutatóknak ma-
guknak is törekedniük kell az optimális egyéni megoldások 
megtalálására. Aczél Balázs, Kovács Márton, Tanja van der 
Lippe és Szászi Barnabás tanulmánya teljes terjedelmében a 
PLOS ONE folyóiratban olvasható. 

(Forrás, szerző: ELTE, Fotó: Pixabay) 

Iszonyúan szennyezik a környezetet az el-
hagyott olajkutak 
2021.04.30.   DIPPOLD ÁDÁM 

A megújuló energiaforrások iránti növekvő kereslet miatt va-
lószínű, hogy egyre több olajkúton szűnik majd meg a kiter-
melés, ez pedig nem várt környezeti terhelést jelent majd 
– állítja Amy Townsend-Small, a Cincinnati Egyetem geoló-
gusa. A kutató 37, magánterületen lévő elhagyott kút vizsgá-
lata során kiderítette, hogy van olyan elhagyott texasi 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249127
https://www.ppk.elte.hu/kutatok-es-a-home-office
https://qubit.hu/author/dippolda
https://www.uc.edu/news/articles/2021/04/inactive-oil-wells-could-be-major-source-of-methane-releases.html
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kitermelőhely, ahol óránként 132 gramm metán jut a lég-
körbe, míg más, megfelelően lezárt kutaknál elhanyagolható 
a kibocsátás. 

A metánon kívül a szennyezett víz feltörése is problémát je-
lent: a kutatók a vizsgált kutak közül öt esetben figyelték meg, 
hogy a környéken feltört a különböző anyagokkal szennyezett 
víz, és pocsolyákat vagy tavakat képezett. Volt olyan helyszín, 
ahol több ezer liternyi víz tört a felszínre percenként, a kén-
hidrogénnel szennyezett víz pedig súlyos környezeti és egész-
ségügyi kockázatot jelent. 

A probléma nem egyedül Texast érinti, de ott a legnagyobb a 
baj, a kutatók szerint pedig ez csak rosszabb lesz, ahogy egyre 
több kutat zárnak majd be. Townsend-Small korábbi becslé-
sei szerint Amerikában 3,1 millió elhagyott olajkút található, 
ezek 6,4 százalékánál figyelhető meg komolyabb metánkibo-
csátás, a megfelelően lezárt kutak többségénél nem, vagy 
csak alig kerül metán a légkörbe.  

Nincs felelős 

A kibocsátáson és a környezeti károkon túl további problémát 
jelent az elhagyott kutak későbbi sorsa is: szarnak, bajnak 
nincs gazdája, tartja a mondás, és a magánterületen fekvő ku-
tak esetében ez igaznak is tűnik. Townsend-Small szerint ezt 
a 37 olajkutat eddig senki sem vizsgálta, így a helyieken kívül 
más nem is nagyon törődött velük, pedig komoly környezeti 
károkat okoznak. Felelős pedig nincs: a gyakran átláthatat-
lan tulajdonosváltások után megmarad a kút, ezzel együtt 

pedig a metán- és kénhidrogén-kibocsátás, a szivárgással pe-
dig senki sem törődik.  

Az eddig vizsgált kutak kibocsátásának átlaga alapján való-
színű, hogy egyedül Texasban évente 5,5 millió kilogrammnyi 
metán jut a légkörbe az elhagyott telepekről, méghozzá telje-
sen feleslegesen, a hiba elhárítása viszont pénzbe kerül. Joe 
Biden a nagy környezetvédelmi csomagjában 16 milliárd dol-
láros mentőcsomagot jelentett be a bezárt kutak rendbeho-
zatalára. Jacob Hoschouer, a tanulmány társszerzője szerint a 
mostani kutatás alapján megállapítható lenne, hogy mely ku-
tak jelentik a legnagyobb problémát, az elhagyott kutak infra-
vörös kamerával történő vizsgálata alapján pedig azt is ki le-
hetne deríteni, hogy az eddig nem kutatott régi lelőhelyeken 
mekkora a baj. 

Több százmillió génmódosított szúnyogot 
eresztenek szabadon florida szigetein 
2021.04.29. BODNÁR ZSOLT 

Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélküle-
tek. Támogasd a munkánkat! 

Ezen a héten elkezdődik a génmódosított szúnyogok szélnek 
eresztése a kontinentális Egyesült Államok legdélebbi pont-
ján, a Florida Keys szigetcsoport szigetein, a rovarok által ter-
jesztett betegségek (mint a Zika, a dengue vagy a sárgaláz) 
megfékezése céljából. Eleinte heti 12 ezer szúnyogot enged-
nek szabadon szigetenként, de összesen több százmillió 
egyeddel számolnak a programban. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abf06f
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2015GL067623
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2015GL067623
https://www.reuters.com/article/us-usa-drilling-abandoned-specialreport-idUSKBN23N1NL
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-04/uoc-iow042821.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-04/uoc-iow042821.php
https://qubit.hu/author/bodnarzs
https://qubit.hu/tamogatas
https://www.theguardian.com/us-news/2021/apr/28/florida-keys-genetically-modified-mosquito-larvae
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A Florida Keys-i szúnyogirtásért felelős hivatal és az Oxitec 
nevű brit biotechnológiai cég akciójában hím, tehát nem vér-
szívó egyiptomi csípőszúnyogok (Aedes aegypti) lárváival lát-
ják el a közösségeket, hogy a kifejlett hímek majd a helyi nős-
tényekkel párosodva továbbörökítsék a módosított géneket. 
A beavatkozás során a szúnyogok egy speciális piros fény alatt 
világító markergént, valamint egy olyan gént kaptak, amely 
meggátolja a nőstény ivadékok kifejlődését. 

A kezdeti szakaszban az amerikai járványügyi hivatal (CDC) 
együttműködésével monitorozzák a szúnyogpopuláció alaku-
lását, és azt a még kezeletlen területek adataival hasonlítják 
össze. Az Oxitec szerint az egyiptomi csípőszúnyogok mind-
össze a Florida Keys-i szúnyogok 4 százalékát teszik ki, de 
szinte egyedüliként felelnek az összes szúnyog által embe-
rekre terjesztett betegségért, és még az állatokat is veszélyez-
tetik, a szívféreg terjesztésével. 

 

Egyiptomi csípőszúnyog Fotó: CDC 

Az Egyesült Államokban 2010 és 2020 között 7300 esetben 
számoltak be dengue-lázról, és bár leggyakrabban külföldről 
cipelik be a vírust, Floridában még így is sokan kapnak el szú-
nyogok által terjesztett betegséget. Az amerikai környezetvé-
delmi ügynökség (EPA) 2019-ben adott kísérleti engedélyt az 
OX5034 fedőnevű szúnyogok felhasználására, miután az 
Oxitec a cég állítása szerint sikeresen zárta a génmódosított 
egyedek brazíliai vizsgálatait, amelyek során a szúnyogok 
„nem maradtak fenn a környezetben, és nem okoztak kárt a 
hasznos rovarokban.” A Yale Egyetem kutatóinak elemzése 
szerint azonban a brazíliai vizsgálat során több ivadék kiját-
szotta a génmódosítást, és megérte a felnőttkort – ezt az 
Oxitec tagadja. 

Több környezetvédő mindenesetre szkeptikus vagy kifejezet-
ten ellenzi a projektet, és a lakosság beleegyezése nélkül vég-
rehajtott emberkísérletnek tartják, vagy épp a Jurassic Park-
hoz hasonlítják. Korábban a Kajmán-szigeteken terveztek ha-
sonló programot, de ott a lehetséges kockázatokról szóló in-
formációk hiánya miatt leszavazták a projektet, míg nemrég 
az is kiderült, hogy az Oxitec szúnyogaiból több Florida Keys-i 
sziget sem kért. 

 

 

 

 

https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2019-0274-0353
https://gizmodo.com/genetically-modified-mosquitoes-are-breeding-in-brazil-1838146152
http://apnews.com/article/2e3d9f687afc4c54a679147cd6382b7c
https://undark.org/2021/04/12/gmo-mosquitoes-to-be-released-florida-keys/
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--rdb71ta1--/6omLBiXgbCjZyGdos.jpeg

