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Az élet csodája 
VÉGH ATTILA 2021.november 6. MERÍTŐ 

 

Nem kell mindent megmagyarázni. Nem kell mindent azonnal 
elhelyezni az agysejtekből készült fiókokban. Nem kell azt 
képzelni, hogy az élet urai vagyunk, akiket már nem érhet 
meglepetés. Nem kell szavainkat olyan vésőként használni, 
mely önmagunknak a társadalmi lét múzeumának főlépcsője 
mellett álló sztoikus szobrát vési. Aggastyánként is nyugodtan 
megmaradhatunk gyereknek: kíváncsi, érdeklődő, csodálkozó 
lénynek.  

Az emberi lélek alapvető tulajdonsága a csodálkozásra való 
képesség. Az ember úgy él, hogy eredendő nyitottságát min-
dig újabb és újabb jelenségek felé fordítja. A megismert jelen-
ségekből áll össze a világ. Pontosabban: az ember eleve egy 
világba születik bele, amelyet később fokozatosan megismer. 
Ám a megismerés olykor kisiklik: egy jelenség nem fér bele 

előzetes elvárásunkba. Nem úgy van a dolog, ahogy azelőtt 
gondoltuk. Az ember ilyenkor elcsodálkozik.  

Amin elcsodálkozunk, az előzetes hitünk szerint nem fér bele 
a világunkba, de jelenlegi érzékelésünk szerint belefér. A cso-
dálkozás pillanatában a jelen a múlt fölé magasodik. Ha a dol-
got mi irányítanánk, ha tehát minden úgy történne mindig, 
ahogy előzetesen vártuk, akkor sosem csodálkoznánk sem-
min. Akkor minden pillanatunk csak a múlt árnyéka volna. Ak-
kor nem is élnénk. Lehet, hogy maga az élet is egy nagy cso-
dálkozás.  

A rácsodálkozásban rábízzuk magunkat a megcsodáltra. 
Puszta követők vagyunk. Erre az alázatra sem az nem képes, 
aki a modern civilizáció embereként mindenhatónak képzeli 
magát, sem az, aki ezzel az illúzióval leszámol ugyan, de csak 
egy másik kedvéért: hogy ő a lét urával üzleti kapcsolatban 
van.  

Ha valamire rácsodálkozunk, eláll a szavunk. Ez a jele annak, 
hogy a csoda él. Mert ami bennünk szavakat talál magára, az 
már birtok, és ahol birtoklás van, ott a létezés árama, öröme 
halott. A birtoklásra berendezkedett embert az érdekli, ho-
gyan lehetne mindent bebiztosítani. Az ő vágya az, hogy a lé-
tezés végére járjon. Hogy mindent dologiasítson, ami létében 
körülveszi. A birtokló ember azt képzeli, hogy ő csak akkor le-
het saját életének alanya, ha körülötte minden tárgy. Nehogy 
maradjon itt valami változó, áramló, élő. Nehogy maradjon 
valami, ami nem fér belém. A fogyasztói társadalom, ez a 
tárgyszerető világ reklámmondatokból épült. Célja, hogy 

https://magyarnemzet.hu/dosszie/merito
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bebiztosítsa magát a tekintetben, hogy halandói, amíg élnek, 
nem térnek le arról az útról, amelynek végén úgy hagynak ma-
guk után egy uravesztett birtokot, mintha ott se lettek volna. 
A modern lelkek elszabadult raktárok, melyek éteri ének-
hangban olvadnak össze világgá. Ez a mai kánon. Hogy hogyan 
lehetne másképp? Úgy, hogy egyetlen, megismételhetetlen 
életünket végre elkezdjük élni. Hogy ennek mi a módja? Hát 
például az, hogy a birtoklás helyett a létezésnek, a kispolgári 
biztonság helyett a nyitott jövőnek, a fásultság helyett a cso-
dálkozásnak engedjük át magunkat. Különben az életednek 
vége, mielőtt még elkezdődött volna. 

A borítókép a szerző felvétele 

Miért lett népbetegség az allergia? 

INNOTEKA.HU 

Horváth Dániel 2021. november 4. 

Az allergia a 21. század népbetegsége. Ha az immunológiai 
túlérzékenységek összes típusát figyelembe vesszük, a ma-
gyar betegek aránya biztosan eléri a népesség harmadát, de 
egyes becslések szerint a diagnosztizálatlan allergiásokkal 
együtt akár a felét is. Bár néhány speciális allergiát kivéve e 
betegség általában nem veszélyezteti a beteg életét, világ-
szerte emberek milliárdjainak rontja jelentősen az életminő-
ségét. De miért reagál az immunrendszer ilyen hevesen az 
olyan teljesen veszélytelen környezeti hatásokra is, mint egy 
pollenszem? Jóllehet elméletek vannak erre, valójában 

keveset tudunk az allergia kialakulásának okairól, és emiatt a 
betegség gyógyítása is meglehetősen nehéz. 

 

 

Az allergia napjainkban leginkább a Covid-19 koronavírus-be-
tegséggel összefüggésben kerül a hírekbe. Főként a virágpo-
rok okozta légúti allergiák időszakában sokan aggódnak ami-
att, hogy a náthaszerű tüneteiket vajon az allergia okozza, 
vagy esetleg vírusfertőzés (akár a SARS-CoV–2 vírus) követ-
kezményei. Noha a korábbi vírusváltozatok okozta megbete-
gedés tünetei jellemzően eltértek a szénanátha tüneteitől 
(tavaly elsősorban a lázzal, levertséggel és a száraz köhögés-
sel kötötték össze a Covidot), a delta-variáns okozta megbe-
tegedések tünetei igen gyakran már nehezen megkülönböz-
tethetők más megfázásos jellegű betegségektől – és az aller-
giától is. Teljes bizonyosságot csak teszteléssel lehet szerezni 
a Covid-fertőzésről. 

https://www.innoteka.hu/cikk/miert_lett_nepbetegseg_az_allergia.2378.html
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A tünetek pontos azonosítása azért is nehéz, mert Magyaror-
szágon, ahogy szerte a fejlett világban, meredeken emelkedik 
az allergiások száma. Jóllehet a becslések jelentősen eltérnek 
egymástól, nagyon valószínű, hogy az emberek legalább har-
mada allergiás, és számuk évente három-négy százalékkal nő. 
A leggyakoribb allergiatípus, a parlagfű-allergia legalább 
2,5 millió ember életét keseríti meg, vagyis a népesség ne-
gyede érintett. Ám emellett számos más környezeti hatásra is 
kialakulhat allergia, és sokan egyszerre több mindenre is túl-
érzékenyek. 

 

A virágporok okozta légúti allergiák időszakában sokan ag-
gódnak amiatt, hogy a náthaszerű tüneteiket vajon az aller-
gia okozza, vagy azok esetleg vírusfertőzés következményei. 
Magyarországon valószínű, hogy az emberek legalább har-
mada allergiás, és számuk évente három-négy százalékkal nő. 
A leggyakoribb allergiatípus, a parlagfű-allergia legalább 

2,5 millió ember életét keseríti meg, vagyis a népesség ne-
gyede érintett. 

A hajlam örökletes 

Kérdés, hogy mi okozza az allergia tömegessé válását és folya-
matos terjedését. Ahogy minden betegség esetén, az allergia 
kialakulásában is vannak öröklött tényezők, illetve a környe-
zeti tényezők is hatnak rá. A rohamos terjedés láttán hajlamo-
sak vagyunk azt feltételezni, hogy a környezeti hatások játsz-
szák a döntő szerepet az allergia kialakulásában, hiszen közis-
mertek az emberi tevékenység okozta környezeti károk, a lég-
szennyezés és a klímaváltozás. De vajon mekkora szerepük 
van az allergiában a géneknek? 

„Az allergiás hajlam örökletes. A kutatások szerint, ha mind-
két szülő allergiás, akkor hatvan-nyolcvan százalék eséllyel 
a gyermek is allergiás lesz. Ha csak az egyik szülő allergiás, 
akkor húsz-harminc százalék a gyermekben kialakuló beteg-
ség esélye – mondja Novák Zoltán, a Szegedi Tudomány-
egyetem egyetemi tanára, aki egyben a Magyar Allergológiai 
és Klinikai Immunológiai Társaság elnöke is. – Viszont a be-
tegség megjelenésének időzítésében és az allergia formájá-
ban, súlyosságában már számos külső tényező játszik szere-
pet.” 

Vagyis teljes bizonyossággal nem lehet kijelenteni, hogy az al-
lergiás szülőknek allergiás lesz a gyermekük is, de nagyon 
nagy a veszélyeztetettsége. Akiben pedig erősebb a hajlam, 
az kevésbé súlyos környezeti hatások esetén is allergiás tüne-
teket tapasztalhat, akár már egészen kis korban. Az allergia 
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a 21. század népbetegsége. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) becslése szerint az évszázad közepére várhatóan min-
den második ember allergiás lesz a Földön. Azonban azt sem 
szabad elfelejteni, hogy az orvosi statisztikákban azért is buk-
kanhatnak fel egyre gyakrabban bizonyos betegségek, mert 
fejlődik a diagnosztika, és így többet azonosítunk közülük. 
Számos kórképet csak az utóbbi évtizedekben tudunk felis-
merni, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy korábban ne lé-
tezett volna. 

Az allergia gyakoribbá válására számos elmélet létezik. Talán 
a legismertebb a higiéniahipotézis, amely szerint a modern 
korban elterjedt higiénés szokások kedveznek az allergiás tü-
netek kialakulásának. Az allergia alapvetően az immunrend-
szer hibás működéséből fakad: a szervezet védekezőrend-
szere ártalmatlan környezeti tényezőkre, például virágporra, 
különféle tápanyagokra vagy állati eredetű anyagokra is im-
munválaszt indít be, és ez okozza a tüneteket. A higiéniahipo-
tézis egyik feltételezett mechanizmusa szerint a tényleges 
kórokozók (vírusok, baktériumok) elleni immunválaszt az 1-es 
típusú segítő (helper) T-immunsejtek közvetítik. Ezzel párhu-
zamosan gátolják a 2-es típusú segítő T-sejtek (TH2) közvetí-
tette reakciót, ami számos allergiás tünet hátterében húzó-
dik. 

„Bizonyos gyermekkori fertőzések az immunrendszer sejtjei-
nek allergiát gátló vonalát erősíthetik, míg mások akár ked-
vezhetnek is az allergia kialakulásának – állítja Novák Zol-
tán. – Ennek az elméletnek számos bizonyítéka van, ugyanak-
kor vannak szkeptikus kutatók is.” 

Az elmélet szerint, ha túlzottan steril, patogénmentes környe-
zetben növünk fel, akkor az immunrendszer TH1 ága nem sti-
mulálódik eléggé, így az nem képes gátolni a TH2 választ, és 
ez váltja ki az allergiát. Másképpen fogalmazva, az emberi 
szervezet ahhoz alkalmazkodott a törzsfejlődés során, hogy 
nagyszámú kórokozóval kell megküzdenie, és ehhez rendel-
kezik megfelelő immunrendszerrel. Ha a szervezet nem talál-
kozik ezekkel a kórokozókkal, akkor egyéb, ártalmatlan anti-
gének ellen fordul. A higiéniahipotézist számos tapasztalat 
alátámasztja. A szénanátha és az ekcéma kevésbé gyakori 
a nagycsaládokban felnőtt gyerekeknél, hiszen elméletileg 
őket több kórokozóval fertőzik meg a testvéreik. 

Az egyre sterilebb környezet lehet az oka annak is, hogy az al-
lergia az iparosodottabb társadalmakban gyakoribb, mint 
a fejlődő világban, és a fejlett országokba bevándorlók annál 
gyakrabban mutatnak allergiás tüneteket, minél régebben él-
nek ott. Ahogy egy ország gazdagodik (és feltételezhetően 
egyre „tisztábbá” válik), úgy lesz mind gyakoribb az allergia 
a népességben. Egyértelmű különbség látszott például a Né-
met Szövetségi Köztársaságban és a Német Demokratikus 
Köztársaságban az emberek allergiára való hajlamában a két 
ország egyesítésekor. A nyugatiak voltak a gazdagabbak, és ez 
meglátszott az életmódjukon is. A keleti gyerekek közül sokan 
jártak bölcsődébe, mert a szüleiknek dolgozniuk kellett, így 
aztán több kórokozóval találkozhattak. Ezzel szemben a nyu-
gati kisgyerekek közül többen maradhattak otthon az édes-
anyjukkal, mert az apa jól keresett, képes volt eltartani 



Tudományról egyszerűen XIII. évfolyam 11. szám 

7. oldal 

a családot. Emiatt a nyugati gyerekek hajlamosabbak az aller-
giára és más immunrendszeri betegségekre, mint a keletiek. 

 

Az allergia az immunrendszer hibás működéséből fakad: 
a szervezet védekezőrendszere ártalmatlan környezeti ténye-
zőkre, például virágporra, különféle tápanyagokra vagy állati 
eredetű anyagokra is immunválaszt indít be, és ez okozza 
a tüneteket. A légúti allergiák gyakran együtt járnak az étel-
allergiákkal, amelyek a gyomor-bél rendszert érintő tüneteket 
okoznak, vagy atópiás bőrbetegséggel, például ekcémával 
járnak. 

A hímnemű fák ártalmai 

Egyes kutatások szerint eltérés van az azonos országban élő, 
városban és vidéken lakó emberek allergiára való hajlama kö-
zött is, bár e különbség kevésbé kifejezett, illetve más fakto-
rok is szerepet játszhatnak benne. Nagyon valószínű, hogy 
a városokban a közlekedési eredetű légszennyezés hat az al-
lergia kialakulására, bár telente a falvakban is erősen szeny-
nyezett lehet a levegő az elavult fűtési megoldások miatt. 

Viszont ugyancsak súlyosbíthatja az allergiás tüneteket az, 
hogy régebben a városok utcáira, parkjaiba főként hímnemű 
fákat telepítettek. Ezzel akarták megelőzni, hogy a nőnemű 
fák elhullajtott magvai és gyümölcsei beszennyezzék az utcá-
kat. Csakhogy a hímnemű fák virágport termelnek, ami sok 
emberben allergiás reakciókat vált ki. Mindez jól mutatja, 
hogy az allergia elterjedését, kialakulását nem lehet egyetlen 
okra visszavezetni. A betegség háttere rendkívül komplex, 
a klímaváltozás ugyanúgy hat rá, mint a gyermekkori fertőzé-
sek és a lakhely. 

„A környezeti faktorok nagyon fontos szerepet játszanak, hi-
szen például a globális felmelegedés miatt megnyúlik a növé-
nyek virágzásának időtartama, vagyis hosszabb ideig lesz ma-
gas a pollenkoncentráció a levegőben – folytatja Novák Zol-
tán. – De a légszennyezés is az allergia súlyosbodását okoz-
hatja.” 

A higiénián kívül több más életmódbeli és környezeti tényezőt 
is összefüggésbe hoztak az allergiával. A krónikus stressz pél-
dául súlyosbíthatja az allergiás tüneteket. Ezt a jelenséget 
az immunrendszer működésének szabályozásában fontos 
szerepet játszó interleukin-12 molekuláknak tulajdonítják. 
Ezek a molekulák normális esetben visszafogják a 2-es típusú 
segítő T-sejtek által közvetített allergiás reakciókat. Csakhogy 
súlyos stressz esetén a vegetatív idegrendszer, illetve a hor-
monrendszer működése gátolja az interleukin-12 működését, 
amely így nem tudja kontrollálni a TH2-sejteket, és súlyosbo-
dik az allergiás reakció. Mindezek miatt bizonyos esetekben 
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a súlyos allergiás tünetekkel küzdő emberek állapotán 
stresszcsökkentő kezeléssel lehet segíteni. 

A higiéniaelmélet újabban feltörekvő ága a bélbaktériumok, 
illetve a bélben élő paraziták szerepét hangsúlyozza az aller-
gia kialakulásában. A teória szerint az ivóvíztisztítás előtti 
időkben az emberek szervezetébe a vízzel számos parazita ju-
tott be. Ezek közül sok kifejezetten veszélyes betegségeket 
terjesztett, voltak közöttük azonban olyanok is, amelyek nem 
okoztak különösebb problémát a bélrendszerben, és az évez-
redek során, koevolúciós folyamatok révén, alkalmazkodtak 
az emberhez. Olyan anyagokat választottak ki, amelyek féken 
tartották az immunrendszert. Eközben pedig, mellékhatás-
ként, az allergiás reakciókat is blokkolták. 

Az allergiás tünetek gyakran kombinálódnak, vagyis több kü-
lönböző szervrendszert érintő allergia jelenik meg egyszerre. 
Novák Zoltán elmondta, hogy ha valakinek szénanáthája van, 
akkor mindig keresni kell, hogy nincs-e asztma is a háttérben. 
De a légúti allergiák nemritkán együtt járnak az ételallergiák-
kal, amelyek a gyomor-bél rendszert érintő tüneteket okoz-
nak, vagy atópiás bőrbetegséggel, például ekcémával járnak. 
Az atópia a fokozott hajlamot jelenti az immunglobulin-E an-
titestek termelésére, akár veszélytelen antigének hatására is, 
ami az allergia kialakulásának alapja. Az atópiás hajlamú gye-
rekeknél életük során rendszerint meghatározott sorrendben 
jelennek meg a különféle allergiás tünetek, amit az orvostu-
domány atópiás menetelésnek hív. 

Gyakran már csecsemőkorban megjelenik az allergiás bőrki-
ütés, ezt követik az asztmás tünetek, míg felnőttkorban je-
lentkezik a szénanátha. Természetesen ez a sorrend egyé-
nenként változhat, de a tendencia szerint így szoktak megje-
lenni a különböző szervrendszereket érintő allergiák. A külön-
böző allergiák együttes megjelenése is arra utal, hogy a hát-
térben globális okok, a teljes immunrendszer hibás működése 
húzódik. „Az allergia lényegében az immunrendszer kisiklása, 
hiszen teljességgel ártalmatlan tényezőkre is védőanyagokat 
termel. Ilyenkor megváltozik a sejtek működése, és a hibásan 
termelt immunanyagok miatt jelennek meg a klasszikus aller-
giás tünetek” – magyarázza Novák Zoltán. 

 

Az allergiás hajlam örökletes. Ugyanakkor az egyre sterilebb 
környezet is oka lehet, hogy az allergia az iparosodottabb tár-
sadalmakban gyakoribb, mint a fejlődő világban, de a klíma-
változás ugyanúgy hat rá, mint a gyermekkori fertőzések és 
a lakhely. A krónikus stressz pedig súlyosbíthatja az allergiás 
tüneteket. A higiéniaelmélet újabban feltörekvő ága 
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a bélbaktériumok, illetve a bélben élő paraziták szerepét 
hangsúlyozza az allergia kialakulásában. 

A kezelés általában csak tüneti 

Bár az allergia hátterét, kialakulásának mechanizmusait jól is-
merjük, a tünetek megállíthatatlanul terjednek a népesség-
ben. A betegség gyakoribbá válásának egyik legszembetű-
nőbb jele, hogy növekszik az allergiagyógyszereket használók 
száma, illetve az ilyen készítményekre költött pénz összege. 
Ugyanakkor e gyógyszerek szinte kizárólag csak az allergiás 
tüneteket csillapítják, vagyis szigorú értelemben nem a be-
tegséget gyógyítják, nem az okát szüntetik meg. Jelenleg 
az allergia ellen egyetlen oki kezelés érhető el, és ez az im-
munterápia. Ennek során tisztított, meghatározott dózisú al-
lergénkivonatot megfelelő ütemben adagolnak a betegnek. 
A szervezetben ennek hatására úgynevezett blokkoló ellen-
anyagok jönnek létre, amelyek megakadályozzák, hogy az al-
lergén természetes úton való bejutásakor olyan immunválasz 
induljon be, amely klinikai tüneteket okoz. 

Az immunterápia nem egyik napról a másikra szünteti meg 
az allergiát. A sikeres kezeléshez három-öt éven keresztül kell 
alkalmazni, ekkor van valós esély arra, hogy az allergia meg-
szűnik. Általában akkor alkalmazzák az immunterápiát sikere-
sen, ha a betegnek kevés allergénnel szemben diagnosztizál-
ható a túlérzékenysége. Viszont vannak, akik hat-nyolc vagy 
még több allergénnel szemben is túlérzékenyek. Novák Zoltán 
szerint ilyenkor már kisebb a sikeres hiposzenzibilizáló (érzé-
kenységet csökkentő) immunterápia sikerességének esélye. 

Jelenleg az immunterápiát főként légzőszervi és rovarcsípés-
allergiák ellen alkalmazzák, az ételallergiák esetén nem egy-
értelmű a pozitív hatása. Az allergén anyagot általában a bőr 
alá fecskendezik, ritkábban a nyelv alá helyezett tablettából 
szívódik fel. Jóllehet az utóbbi megoldás népszerűbb, főként 
a tűszúrástól ódzkodók körében, a vizsgálatok szerint a bőr 
alá fecskendezés erősebb hatást válthat ki. A legtöbb esetben 
a kezelés lezárulta után évekig tünetmentes maradhat a be-
teg. 

A növények és más allergén környezeti anyagok igen eltérő 
erősséggel képesek allergiás reakciót kiváltani. Bizonyos mo-
lekulák önmagukban is allergiás tüneteket okoznak, míg má-
sok csak egyéb körülmények teljesülése esetén, például ha 
kapcsolódnak más molekulákhoz. A gyengébben allergizáló 
anyagok molekulái rendszerint nem kötődnek olyan erősen 
azon sejtek receptoraihoz, amelyek beindítják a reakció 
mechanizmusát. 

Az allergia kezelésének, menedzselésének csupán egyik ága 
a gyógyszeres terápia. A betegek sokat tehetnek maguk is 
azért, hogy a tüneteik enyhébbek legyenek (még ha ezzel 
a betegség okát nem is tudják megszüntetni). Novák Zoltán 
szerint az egyik legfontosabb viselkedési védekezés alapja, 
hogy a beteg ismerje, hogy milyen hatások váltják ki a tüne-
teit, és azokat igyekezzen elkerülni. Ez természetesen nem 
mindig egyszerű, hiszen számos allergén, például a virágpor-
szemek a levegőben terjednek, és így korántsem csupán a vi-
rágos réten fordulnak elő, hanem szinte mindenütt. Vagyis 
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a légzőszervi allergének elkerülése, főképpen virágzási sze-
zonban, nagyon nehéz. 

Elméletben könnyebb elkerülni az emésztőszervi allergiás tü-
neteket okozó anyagokat, merthogy a táplálékot megválogat-
hatjuk, a belélegzett levegőt viszont nem. Ugyanakkor ez sem 
mindig egyszerű. A modern, feldolgozott élelmiszerek össze-
tétele már rendkívül komplex, így aztán gyakran olyan anya-
gok is előfordulnak bennük, amelyeket nem is feltételeznénk, 
és amelyek miatt allergizálók lehetnek. Kevesen gondolnák 
például, hogy sok felvágottban van laktóz és tejfehérje is. 

Az orvostudomány fejlődése mára szerencsére megkönnyít-
heti az allergiások életét, ugyanis sokkal pontosabban meg 
tudják határozni azt a molekulát, amely a betegben kiváltja 
az allergiás reakciót. Így nem feltétlenül kell teljesen lemon-
dania bizonyos táplálékokról, vagy egyszerű előkezeléssel 
semlegesíteni lehet a bennük lévő allergéneket. „Manapság 
már úgynevezett komponensalapú diagnosztikát is végezhe-
tünk, vagyis egy allergén anyagon belül is meg tudjuk hatá-
rozni, hogy mely fehérjekomponens a felelős az allergiás re-
akcióért – mondja Novák Zoltán. – Ennek révén sokkal na-
gyobb lesz az esély arra, hogy a megfelelően kiválasztott im-
munterápia hatékony legyen. Ám ha valaki tejfehérje-érzé-
keny, ma már azt is meg tudjuk neki mondani, hogy az aller-
giáját kiváltó fehérjekomponens hőstabil-e vagy sem. Vagyis 
elképzelhető, hogy forralással semlegesíthető az allergén, és 
így forralt tejet már nyugodtan fogyaszthat, nem fog nála tü-
neteket okozni. Korábban csak abban lehettünk biztosak, 

hogy a tej fehérjéire allergiás, és kerülnie kell a tejterméke-
ket.” 

A komponensalapú diagnosztika a betegség kilátásait is sok-
kal egzaktabban kiismerhetővé teszi. Az orvosoknak precí-
zebb adataik lehetnek arról, hogy pontosan milyen típusú al-
lergiája van a betegnek, ezáltal pedig az adott betegséghez 
kötődő klinikai tapasztalatokat vehetik alapul a terápia, il-
letve a prognózis meghatározásakor. Vannak allergiatípusok, 
amelyek jellemzően csak egy adott életszakaszra jellemzők, 
vagy a betegek tünetei néhány év múlva maguktól elmúlnak 
(mondhatni: kinövik az allergiát). Az allergénkomponens ak-
kurátus azonosításával az orvosok pontosabban tájékoztat-
hatják a beteget a lehetőségeiről. 

 

A gyógyszerek az allergiás tüneteket csillapítják, nem az oko-
kat szüntetik meg. Az immunterápia az egyetlen kezelés, me-
lyet három-öt éven keresztül is alkalmazni kell, és főként 
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légzőszervi és rovarcsípés-allergiák ellen alkalmazzák. Az étel-
allergiák esetén nem egyértelmű a pozitív hatása. Az emész-
tőszervi allergiás tüneteket okozó anyagokat könnyebb elke-
rülni, sőt meg tudják határozni azt a molekulát, amely a be-
tegben kiváltja az allergiás reakciót. Így nem kell teljes egé-
szében lemondani bizonyos táplálékokról, mert akár egyszerű 
előkezeléssel is semlegesíteni lehet a bennük lévő allergéne-
ket. 

Számos gyermekkori betegség esetén nyugtatják azzal az ag-
gódó szülőket, hogy a gyermek felnőtt korára „kinőheti” a be-
tegséget, és tipikusan ilyen az allergia is. A valós kép azonban 
lényegesen összetettebb. Bár sok allergia már gyermekkor-
ban kezdődik (ahogy korábban már volt szó az úgynevezett 
atópiás menetelésről), és olyan allergiák is vannak, amelyek 
nem egész életen át tartanak, más túlérzékenységek viszont 
csak felnőttkorban jelentkeznek. Vagyis nem lehet egyértel-
műen kijelenteni, hogy a gyerekek körében gyakoribb az al-
lergia, amely aztán felnőttkorra gyakran elmúlik. Az Allergia-
társaság elnöke szerint azonban arra viszonylag kicsi az esély, 
hogy a diagnosztizált allergia felnőttkorra teljesen elmúljon. 
Inkább a változásban lehet bízni. Ha valaki fiatalkorában több 
allergénre is erősen érzékeny, előfordulhat, hogy később egy-
egy allergénre gyengül az allergiája, ez főként az ételallergiák 
esetében lehetséges. A teljes gyógyulás azonban igen ritka. 

A rák kialakulásának újabb rejtélyei derül-
nek ki 
ORIGO 2021.11.05. 

A sejtjeinket felépítő molekulák építőegységei között fontos 
folyamatok játszódnak le. A folyamatokban bekövetkező hi-
bák, vagy az építőegységek torzulása súlyos betegségekhez 
vezethet. Azért, hogy ezt a mikroszkopikus világot jobban 
megértsük, magyar és német kutatók közösen olyan eljárást 
dolgoztak ki, ami hatékonyan és az eddigieknél sokkal precí-
zebben mutatja meg a fehérjék szerkezetében bekövetkező 
változásokat – derül ki a kémia egyik vezető szaklapjában, az 
Angewandte Chemie című folyóiratban megjelent tanulmá-
nyukból. 

Szervezetünkben a fehérjék építőkövei az aminosavak. Az 
aminosavak sorrendje határozza meg a fehérjék tulajdonsá-
gait és azt, hogy milyen folyamatokban játszanak szerepet. Az 
utóbbi években egyre nagyobb az érdeklődés a rendezetlen 
fehérjék iránt, melyek nem rendelkeznek stabil szerkezettel, 
mozgékonyak és szerkezeti sokaságok halmazaként írhatók le 
- innen ered a megnevezésük is. A kutatások rávilágítottak, 
hogy a rendezetlen fehérjék, illetve rendezetlen fehérje sza-
kaszok fontos szabályozó szerepet játszanak különböző bio-
kémiai folyamatokban, és több megbetegedés kialakulásához 
is hozzájárulnak.  
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ÍGY KAPCSOLATBA HOZHATÓK A PARKINSON- ÉS ALZHEI-
MER-KÓRRAL, RÁKOS MEGBETEGEDÉSEKKEL, VALAMINT A 
2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉGGEL IS.  

Egy rendezetlen fehérje bővelkedik hidrofil oldallánccal és 
töltéssel rendelkező aminosavakban, illetve gyakori a „szer-
kezettörő" tulajdonsággal bíró prolin jelenléte is. A prolin kü-
lönleges felépítésének köszönhetően nehezen vizsgálható, 
ugyanakkor jelentős biokémiai szabályozási folyamatokban 
vesz részt, így átfogó jellemzése kiemelt fontossággal bír. 

 

Ráksejtek számítógépes grafikán FORRÁS: AFP 

Az ELTE TTK, a német karlsruhei KIT egyetem és a Bruker cég 
kutatói közösen  

OLYAN, ÚJ MÁGNESES MAGREZONANCIA MÉRÉSEKEN ALA-
PULÓ (NMR: NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE) SPEKTRO-
SZKÓPIAI MÓDSZERT FEJLESZTETTEK KI, AMIVEL 

PONTOSABBAN, KÖNNYEBBEN ÉS GYORSABBAN LEHET EGY 
RENDEZETLEN FEHÉRJE MŰKÖDÉSÉT FELTÉRKÉPEZNI.  

A módszertani áttörés lehetővé teszi, hogy eddig feltáratlan, 
vagy nehezen tanulmányozható biokémiai folyamatokat jelle-
mezni lehessen. 

A születendő eredmények rávilágítanak a lejátszódó folyama-
tok mechanizmusára és nagymértékben hozzájárulnak egyes 
betegségek kialakulásának megértéséhez. 

Szörnyű kínok, szupernóva-robbanás és 
halálos sugárzás után a végső pusztulás vár 
rá 
ELTER TAMÁS 2021.11.06. origo.hu 

Az asztrofizikusok először találtak bizonyítékot egy Tejútrend-
szeren kívüli exobolygó létezésére, a NASA Chandra X-ray Ob-
szervatórium segítségével. A bolygót a tőlünk mintegy 28 mil-
lió fényévre fekvő M 51-es jelű Örvénygalaxis egyik spirálkar-
jában fedezték fel, egy úgynevezett röntgenbináris rendszer-
ben. A Szaturnuszhoz hasonló méretű bolygó a létezését fe-
nyegető rendkívül veszélyes környezetben kering az anyacsil-
laga körül. 

Sokáig csak a sci-fi világában léteztek 

Extraszoláris, vagy rövidített nevükön exobolygóknak hívjuk 
azokat a sötét égitesteket, amelyek a Naprendszeren kívül, 
más csillagok körül keringenek. A távcsöves csillagászat 
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hajnalától majdnem négyszáz évnek kellett eltelnie az első 
exobolygó azonosításáig. 

 

Galilei volt az első, aki 1610-ben a távcsövet csillagászati meg-
figyelésekre használta FORRÁS: FROM SPACE WITH LOVE 

A kozmoszban még az azonos galaxist alkotó csillagok között 
is olyan irdatlanok a távolságok, hogy sokáig még a legna-
gyobb teleszkópokkal is csak fényes pontokként lehetett ész-
lelni a hozzánk legközelebb fekvő, vagy a távolabbi, de hatal-
mas, több százszoros naptömeggel rendelkező óriáscsillago-
kat.  

A KOZMIKUS TÁVOLSÁGOK ÉRZÉKELTETÉSÉRE:  

ha a Földet egy narancsméretű gömbbé kicsinyítjük, ebben a 
modellben a pingponglabda méretű Hold 3,8 méterre kering 
a Föld körül, viszont ahhoz, hogy eljussunk a Naphoz, már ti-
zenöt kilométert kellene gyalogolnunk. 

 

Egészen az 1990-es évek elejéig csupán a Naprendszer boly-
góit ismertük FORRÁS: HTTP://WWW.ESA.INT/SCI-
ENCE_EXPLORATION/SPACE_SCIENCE/ESA_S_NEW_MIS-
SION_TO_INTERCEPT_A_COMET 

Ebben a lekicsinyített rendszerben a hozzánk legközelebb 
fekvő csillag, a 4,22 fényévre fekvő Alfa Centauri C viszont 
már olyan messze van, mint a Föld-Hold tényleges távolsága, 
vagyis megközelítőleg 400 ezer kilométerre. Ezért sem vélet-
len, hogy az űrtávcsövek korszakáig a Naprendszeren kívüli 
bolygók csupán a sci-fi világában léteztek, egészen az 1990-es 
évek elejéig, az első exobolygók felfedezéséig. 
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Az alfa Centauri csillagpár, pirossal bekarikázva pedig a Pro-
xima, a hozzánk legközelebb fekvő csillag FORRÁS: WIKI-
MEDIA COMMONS 

2012 februárjában már 760 exobolygót ismert a tudomány, 
és 609 galaxison belüli bolygórendszert. A folyamatosan kor-
szerűsödő észlelési technikáknak, illetve az egyre nagyobb 
felbontóképességgel rendelkező óriásteleszkópoknak kö-
szönhetően, a NASA 2021. augusztusi adatai szerint (NASA 
Exoplanet Archive) már 4512 exobolygót katalogizáltak, ame-
lyeknek folyamatosan gyarapszik a száma. 

 

Egy exobolygó (illusztráció) FORRÁS: NASA 

Bebizonyosodott, hogy a Naprendszer egyáltalán nem tekint-
hető egyedi bolygó-oázisnak a galaxisunkban, amit nagy való-
színűség szerint számtalan, hozzánk hasonló bolygórendszer 
népesít be.  

A TEJÚTRENDSZEREN BELÜL AZ EDDIG TŐLÜNK LEGMESZ-
SZEBB FELFEDEZETT EXOBOLYGÓ TÁVOLSÁGA MINTEGY 
3000 FÉNYÉV.  

Azonban egészen mostanáig a távoli galaxisok exobolygóinak 
léte ugyanúgy elméleti feltevéseken alapult, mint az 1990-es 
évekig a már bizonyossággá vált „házi", vagyis Tejútrendsze-
ren belüli exobolygóké. 

Három extragalaxist is átfésültek exobolygók után kutatva 

A Nature Astronomy szaklapban publikált szenzációs felfede-
zés szerint a NASA Chandra X-ray Obszervatórium 
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segítségével először sikerült egy Tejútrendszeren kívüli exo-
bolygó nyomaira bukkanni a Vadászebek (Canis Venatici) csil-
lagképben, tőlünk mintegy 28 millió fényév távolságra fekvő 
M 51-es spirális galaxisban. 

 

A Messier M 51 Örvény-galaxis kifejlett spirálkarokkal rendel-
kezik FORRÁS: NASA/ESAS. BECKWITH (STSCI), AND THE 
HUBBLE HERITAGE TEAM STSCI/AURA) 

Az M 51-es extragalaxist jellegzetes profilja miatt Örvény-ga-
laxisként is emlegetik az asztrofizikusok valamint a műked-
velő csillagászok, amit már egy 15-20 centiméteres átmérőjű 
optikával rendelkező amatőr tükrösteleszkóp is szépen meg-
mutat. "Megpróbálunk egy teljesen új színteret nyitni más vi-
lágok megtalálására azáltal, hogy bolygójelöltek után kuta-
tunk röntgen hullámhosszon. Ez a stratégia lehetővé teszi, 
hogy más galaxisokban is felfedezhessünk exobolygókat" - 
nyilatkozta Rosanne Di Stefano, a Harvard & Smithsonian 

Asztrofizikai Központ munkatársa (Cambridge Massachu-
setts), a tanulmány társszerzője. 

 

Az M 51 galaxis képe a fény különböző tartományaiban fo-
tózva FORRÁS: NASA/JPL-CALTECH 

Di Stefano és munkatársai a Tejútrendszeren túli három gala-
xisban keresték exobolygók nyomait, az úgynevezett röntgen-
sugár-áthaladásos módszerrel, a Chandra és az Európai Űr-
ügynökség XMM-Newton űrtávcsövének segítségével. A ku-
tatás 55 extragalaktikus rendszerre terjedt ki az M 51-ben, 64 
rendszerre az M 101-es jelű „Pinwheel" galaxisban, valamint 
további 119 rendszerre az M 104-es „Sombrero" galaxisban. 
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A Messier M 101 Szélkerék-galaxist is átfésülték FOR-
RÁS: ESA/HUBBLE 

A három csillagvárosra kiterjedt kutatás azonban csak egyet-
len exobolygójelöltet eredményezett, az M 51-ULS-1 rend-
szerben. A Tejútrendszeren belüli exobolygókat eddig a földi 
és űrteleszkópok segítségével elsősorban az optikai fény és az 
ember számára észlelhető más elektromágneses sugárzástar-
tományban kutatták. Az exobolygók felfedezése a roppant tá-
volság, illetve a bolygók kis tömege, valamint az anyacsillaguk 
erős fénye miatt számít különösen nehéz tudományos vállal-
kozásnak. 

 

A Messier M 104-es Sombrero-galaxis az élével fordul felénk. 
Minden egyes galaxis sok milliárd csillagból áll FOR-
RÁS: NASA/ESA AND THE HUBBLE HERITAGE TEAM 
(STSCI/AURA) 

Ennek ellenére már számos jól működő módszert kidolgoztak 
az exobolygók azonosításához, amelyeknek az a közös jellem-
zője, hogy az optikai fényben, a spektrumban, valamint a csil-
lag mozgásában mutatkozó gravitációs eredetű anomáliákra 
koncentráltak. Di Stefano és munkatársai most ehelyett a 
röntgensugárzást kibocsátó kettős rendszerekből származó 
röntgensugarak intenzitásában mutatkozó gyengülést keres-
ték. Az úgynevezett röntgen bináris rendszerek olyan kettős-
csillagok, amelyeknek vagy egy neutroncsillag, vagy pedig fe-
kete lyuk az egyik tagja. 
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A Messier M 51 Örvény-galaxis röntgentartományban készí-
tett képe, a kék négyzet jelöli az M 51-ULS-1 rendszer helyét
 FORRÁS: DI STEFANO ET AL., ARXIV: 2009.08987. 

A szupersűrű és ezért rendkívül erős gravitációval rendelkező 
neutroncsillag vagy a fekete lyuk, mint egy halálos parazita, 
anyagot szív el normál csillagpárjától. A neutroncsillaghoz, il-
letve a fekete lyuk eseményhorizontjához közel kerülő „kiszí-
vott" anyag túlhevül, és röntgensugarakat bocsát ki. Mivel a 
fényes röntgensugarakat produkáló régió kicsi és rendkívül jól 
körülhatárolható, ezért az e régió előtt elhaladó bolygó a 

röntgensugárzás nagy részét vagy akár egészét is időlegesen 
blokkolhatja. 

 

Az M51-ULS-1-ről röntgentartományban készített kép. A bal 
oldali felvételen még látszik a fényes röntgenforrás, a jobb ol-
dali képen viszont már nem, ami az exobolygó blokkolására 
vezethető vissza FORRÁS: SCIENCEALERT 

Mindez jelentősen megkönnyíti az átvonulás észlelését, mivel 
a bolygó hatására átmenetileg teljesen eltűnhetnek röntgen-
sugarak. 

Szörnyű lehetett a múltja, és szörnyű a jövő is, ami rá vár 

Az új módszer lehetővé teszi az exobolygók sokkal nagyobb 
távolságból történő észlelését, a jelenlegi optikai fénytranzit-
vizsgálatokhoz képest. Az M51-ULS-1 kettős rendszerben a 
neutroncsillag vagy fekete lyuk kísérőjét alkotó „normál" csil-
lag a mérések szerint hússzoros naptömegű égitest. A 
Chandra mérési adatai szerint a röntgensugárzás körülbelül 
három órán át tartott, ami ezután nullára csökkent. 
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A Chandra röntgensugár obszervatórium művészi ábrája
 FORRÁS: NASA/JPL-CALTECH 

A mérési eredményekből a kutatók arra jutottak, hogy az 
M51-ULS-1 rendszer exobolygójelöltje nagyjából akkora le-
het, mint a Szaturnusz, amely körülbelül kétszer olyan távol-
ságra kering a neutroncsillagától, vagy a rendszer másik tagját 
alkotó fekete lyuk eseményhorizontjától, mint a Szaturnusz a 
Naptól. 

Ez a tény pedig roppant veszélyes hellyé teszi a tőlünk 28 mil-
lió fényév távolságra fekvő bolygót. A bolygónak már a múlt-
ban is szörnyű megpróbáltatásokat kellett elviselnie, de való-
színűsíthető, hogy így lesz ez a jövőben is.  

 

Művészi ábra az M51-ULS-1 rendszer apró és szupersűrű vagy 
neutroncsillag, vagy pedig fekete lyuk tagjáról, amely anyag-
felhőt szivattyúz ki a távolabbi és nagyméretű párjából. Az 
apró, de rettenetes gravitációs erővel rendelkező égitest mö-
gött az M51-ULS-1 exobolygó kontúrja látszik FOR-
RÁS: NASA/JPL-CALTECH 

AZ M51-ULS-1 EXOBOLYGÓJÁNAK MÁR BIZONYOSAN TÚL 
KELLETT ÉLNIE EGY SZUPERNÓVA-ROBBANÁST,  

amelyből a bináris rendszer neutroncsillaga vagy fekete lyuka 
keletkezett. A hússzoros naptömegű másik kísérőcsillag a csil-
lagfejlődés törvényszerűségei alapján igen nagy valószínűség-
gel szintén szupernóva-robbanásban fog kimúlni, ami halálos, 
rendkívül magas dózisú sugárzással fogja elárasztani a hozzá 
közel keringő bolygót. 
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Egy szupernóva-robbanás illusztrációja FORRÁS: AFP 

De könnyen lehetséges, hogy még mielőtt ez bekövetkezne, 
az iszonyatos gravitációs erő a neutroncsillagba olvasztja, 
vagy a fekete lyuk eseményhorizontja mögé „szipkázza" a sze-
rencsétlen sorsú bolygót. A jövő szempontjából azonban 
egyik forgatókönyv sem tűnik túl megnyugtatónak az M51-
ULS-1 exobolygója számára. A kutatók hangsúlyozzák, hogy 
noha még további mérések szükségesek a felfedezés megerő-
sítéséhez, de az új módszer ablakot nyit a távoli galaxisokban 
rejtőzködő exobolygók felfedezésére. 

 

Művészi ábra arról, amint egy csillagot beszippant a fekete 
lyuk FORRÁS: ESO/M. KORNMESSER 

A tudósok a Chandra és az XMM-Newton archívumában is ku-
tatni fognak más galaxisokban lévő további exobolygójelöltek 
után. Jelentős Chandra-adatkészletek állnak rendelkezésre 
legalább 20 galaxishoz, köztük néhány olyan csillagvároshoz, 
mint például az M 31-hez és az M 33-hoz, amelyek sokkal kö-
zelebb vannak az M 51-nél, lehetővé téve a rövidebb áthala-
dások észlelését. Egy másik érdekes kutatási irány a röntgen-
sugár áthaladásának keresése a Tejútrendszer röntgenforrá-
saiban, hogy új közeli bolygókat fedezzenek fel szokatlan kör-
nyezetben. 

Felhasznált forrás: 

NASA Exoplanet Extraploration, The first evidence of a planet 
beyond our galaxy 
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Mi történne, ha a fény jóval lassabb lenne? 

index.hu  2021.11.06. 

Mint ismert, a fény sebessége másodpercenként háromszáz-
ezer kilométer, és ez egyben az univerzális felső sebességkor-
lát anyag és információ számára. A valaha létező leggyorsabb, 
embert szállító eszköz értelemszerűen egy űrhajó, az Apollo–
10 volt, amely 39 938 km/órával haladt – ez a fénysebesség 
0,0037 százaléka. Tömören tehát lassúak vagyunk, ezért na-
gyon feltűnő lenne, ha a fény egy nagyságrenddel lassabban 
mozogna. 

 

Fotó: Tim Graham / Getty Images Hungary 

A gondolatkísérletet először George Gamow orosz szárma-
zású amerikai fizikus végezte el. Gamow egy tudományos is-
meretterjesztő könyvsorozat szerzője volt. Könyveinek 

főszereplője, a bizonyos Mr. Tompkins kalandjai során olyan 
világokba kerül, ahol mások a fizika törvényei. Az 1939-ben 
kiadott Mr. Tompkins Csodaországban arról szól, hogy a cím-
szereplő biciklivel kel át egy olyan városon, amelyben lelassult 
a fény, ezért különböző relativisztikus érzékcsalódásokkal ta-
lálkozik. 

Gamow könyve egyébként magának Albert Einsteinnek, a re-
lativitáselmélet felfedezőjének is nagy kedvence volt. 

Még több diszkó 

Ha az ember közelebb kerülne a fény sebességéhez, az a 
Doppler-effektus vizuális változatának megjelenésével járna. 
A Doppler-effektus lényege, hogy a hullámokat másképp ér-
zékeljük attól függően, hogy a forrásuk közeledik vagy távolo-
dik hozzánk képest. A természetben leginkább hanghatásként 
ismerhetjük meg, mondjuk egy elsüvítő vonat hangjának vál-
tozásából, esetleg az alábbi videóból. 

 

https://index.hu/tudomany/til/2021/11/06/fizika-fenysebesseg-relativisztikus-szineltolodas-torzulas-idodilatacio-mit-game-lab/
https://youtu.be/8WgSQlRymwE
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Fény esetében ez a hatás azt jelenti, hogy ami felé mozgunk, 
annak a kék és a viola felé változik a színe, amitől pedig távo-
lodunk, az a vörös felé tolódik. A mozgás irányától függően 
megváltozna a fényerő is: ahogyan esőben sétálva elöl több 
víz éri az embert, mint hátul, a relativisztikus mozgás során 
több fény éri abból az irányból, amerre mozog, míg sötétbe 
borul az, ahonnan távolodik. Ez a két effektus egyben a fény 
részecske- és hullámtermészetét is példázza. Egy másik hatás, 
hogy a tárgyak eltorzulnak, alacsonyabbnak és hosszabbnak 
tűnnének. 

Még több labda  

Mindez könnyen átélhető az MIT Game Lab játékával, ame-
lyet a zürichi ETH fizikaprofesszora, Gerd Kortemeyer részvé-
telével fejlesztettek 2012-ben. A Slower Speed of Light, ma-
gyarul a Lassabb fénysebesség egyetlen pályáján a játékos 
száz gömböt gyűjthet össze, és  

MINDEN BEGYŰJTÖTT GÖMBBEL EGYRE LASSABB LESZ A 
FÉNY. 

A nyílt forráskódú játékban a fény lassulásával egyre furcsább 
képet mutat a világ. Egyre erőteljesebbé válnak a fent emlí-
tett színeltolódások, vizuális torzulások, sőt az is, hogy a késve 
beérkező fotonok miatt az oldalazó mozgás fordulásként ér-
zékelhető. 

A fénysebesség közelségének egy másik fontos következmé-
nye az idődilatáció, ami annyit tesz, hogy aki közelebb van a 
fénysebességhez, annak lassabban telik az idő, mint annak, 
aki nem mozog. Ezt a hatást a játék nem tudja megjeleníteni, 

ezért az MIT Game Lab fejlesztői feliratban tájékoztatnak a já-
ték végén, hogy kevesebb idő telt el, mint amennyit a falióra 
mutat. 

Nagyon furcsák lehetnek az exobolygók 
index.hu  2021.11.06.  

Először következtettek Naprendszeren kívüli bolygók össze-
tételére. 

A közeli csillagrendszerekben keringő kőzetbolygók nagyon 
mások lehetnek, mint amilyenekkel a Naprendszerben talál-
kozhattunk az amerikai NOIRLab és a Kaliforniai Egyetem kö-
zös kutatása szerint. A szakemberek a csillagok egy szűkebb 
csoportját, az úgynevezett „szennyezett” fehér törpéket vizs-
gálva jutottak arra a következtetésre, hogy a bolygók jóval 
sokszínűbbek lehetnek, mint azt korábban képzeltük. 

A csillagászat több ezer, távoli csillag körül keringő világot, 
vagyis exobolygót fedezett fel az elmúlt évtizedekben. Az 
ilyen égitesteket nemcsak felfedezni, de megismerni is ne-
héz – pedig minket elsősorban az izgat, hogy mennyire hason-
lítanak a Földre, milyen például a kémiai összetételük. Ez 
utóbbiról igyekezett közelebbit megtudni Siyi Xu csillagász és 
Keith Putirka geológus. 

https://index.hu/techtud/2021/11/06/exobolygok-geologiai-osszetetel-feher-torpek-elemek/
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A fehér törpe a csillagrobbanás után maradt gázfelhő köze-
pén látható apró pötty Fotó: Photo 12 / Getty Images Hun-
gary 

A fehér törpék csillagok összeomlása után megmaradó csillag-
magok, tömegük a Napéhoz, méretük viszont a Földéhez ha-
sonló. Az egykor körülötte keringő bolygók a csillagba zu-
hanva „szennyezik” annak atmoszféráját, amely alapértelme-
zetten kizárólag hidrogénből és héliumból állna. A tudósok 
ezt a szennyezést elemezve következtetnek az egykori boly-
gók összetételére. 

Putirka és Xu 23 szennyezett fehér törpét vizsgáltak a Nap-
rendszer 650 fényéves környezetében a hawaii W. M. Keck 

obszervatórium és a Hubble űrteleszkóp segítségével. A kal-
cium, szilícium, magnézium, vas és egyéb elemek mennyisége 
alapján rekonstruálták, hogy milyen kőzetekből állhattak az 
egykori bolygók. 

Egzotikus világok 

Az eredmények sokkal változatosabb összetételt mutattak, 
mint amit a Nap körül keringő bolygóknál ismerünk. 

A szennyezett fehér törpék körül keringő egykori bolygók kö-
zül sok hasonló a Földhöz, de a többség a Naprendszerben 
szokatlan kőzetekből áll 

– magyarázza Siyi Xu. 

Bizonyos kőzetek több vizet kötnek meg, mint a földiek, ami 
komoly hatással lehet az esetleges óceánok kialakulására. 
Más kőzetek sokkal alacsonyabb hőmérsékleten olvadnak, és 
vastagabb kérget képeznek, mint a Földé, és vannak gyen-
gébb kőzetek, amik elősegítik a lemeztektonika kialakulását 

– mutatott rá Putirka. 

A pontos összetétel megismeréséhez a fő elemek mellett a 
kevésbé gyakori elemek mennyiségét is megmérték, mint az 
alumínium vagy a lítium. Putirka és Xu megállapította, hogy 
sok esetben a magnézium szokatlanul nagy mennyiségben 
van jelen, ami a kutatók szerint a bolygók belsejéből szárma-
zik. 

A páros cáfolta azokat a korábbi következtetéseket, amelyek 
a fehér törpékből származó adatok alapján kontinenseket 
hordozó bolygókérgek meglétére vonatkoztak. Mint 
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mondták, a bolygó felszínén található kéreg olyan elenyésző 
részét képezi a bolygó tömegének, hogy az adatokból lehetet-
len annak minőségére következtetni. 

A felmelegedés a globális vízkörzést is fel-
borítja 
2021.10.26. TUDOMÁNY VAJNA TAMÁS 

„A klímaváltozás a globális vízkörzésre is hatással van. A hid-
rológiai ciklus felgyorsulásának következtében a szélsőségek 
irányába eltolódó csapadéktöbblet és a csapadékhiány is 
egyre jelentősebb kockázatot jelent. Az éghajlatváltozás ha-
tásai ráerősítenek bizonyos meglévő természeti veszélyekre, 
így az esőzések hevesebbek lesznek, az áradások intenzíveb-
bek, az aszályos időszakok pedig hosszabbak” – olvasható a 
Másfélfok klímapolitikai blogon kedden megjelent elemzés-
ben.  

Szabó Amanda Imola éghajlatkutató-meteorológus szerint a 
szélövek eltolódása és a viharok kialakulásának, valamint út-
vonalának változása befolyásolja a csapadék időbeli és meny-
nyiségbeli eloszlását. A melegedő légkör egyre több vízgőzt 
képes magában tartani, 1 Celsius-fokonként körülbelül 7 szá-
zalékkal, és ez a víztöbblet, amellett, hogy tovább erősíti a fel-
melegedést, üzemanyagként szolgálhat a heves esőzések-
nek.  

Jelenleg az olyan extrém forró és száraz területek, mint az af-
rikai Szahara, a szárazföldek körülbelül 1 százalékát teszik ki, 
a megfigyelt trendek alapján felvázolt forgatókönyvek szerint 

azonban öt évtized múlva 19 százalékra nőhet ez az érték. A 
ma még élhető klímájú indiai kelet-kínai régióban olyan ma-
gas lehet a hőmérséklet, hogy az emberi szervezet néhány 
óránál többet nem bír majd ki a szabadban – írja a meteoro-
lógus-éghajlatkutató.  

 

A heves esőzéseket és árvizeket befolyásoló legfontosabb té-
nyezők Grafika: Szabó Amanda Imola 

A növekvő intenzitású vízkörforgás az extrém száraz és ext-
rém csapadékos időszakokat egyaránt még szélsőségesebbé 
teszi, ez a hatás időben és térben eltérő módon jelentkezhet. 
A legfrissebb modellszámítások szerint Magyarország terüle-
tén az éghajlatváltozás hatására az éves átlagos 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2021%2F10%2F26%2Fexobolygo-felfedezes-orveny-galaxis%2F
https://qubit.hu/category/tudomany
https://qubit.hu/author/vajnat
https://masfelfok.hu/2021/10/26/szelsoseges-csapadekeloszlas-aszaly-arviz-globalis-felmelegedes-ipcc
https://masfelfok.hu/2021/10/26/szelsoseges-csapadekeloszlas-aszaly-arviz-globalis-felmelegedes-ipcc
https://masfelfok.hu/2021/04/25/para-paradoxon-szen-dioxid-kibocsatas-vizgoz-magunk-ellen-forditjuk-klimavaltozas-novenyzet/
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--uCgeg0Vq--/7fSjeX6WBGH2MzHus.png
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csapadékösszegben ugyan nem várható drasztikus változás, 
azonban megváltozik annak évközi eloszlása, ez pedig növeli 
a Kárpát-medence aszály- és árvízkockázatát.  

Eső után köpönyeg? Az éghajlatváltozás 
hatása a magyarországi csapadékelosz-
lásra. Mire számíthatunk a klímaválság ko-
rában? 
Kis Anna 2019-06-09 

Talán nem meglepetés, hogy a globális éghajlatváltozás ha-
tására a jövőben magasabb hőmérsékleti értékek várhatóak 
hazánkban is. Jóformán minden regionális klímamodell-szi-
muláció melegedést valószínűsít a Kárpát-medence térsé-
gére. Felmerül a kérdés, hogy a csapadék esetén mire szá-
míthatunk? Kis Anna vendégcikke. 

 

A csapadék az egyik legváltozékonyabb meteorológiai elem, 
térbeli és időbeli eloszlását tekintve egyaránt, hiszen 

kialakulásában meghatározó szerepet játszik többek között a 
domborzat, a hőmérsékleti rétegződés, az aeroszolrészecskék 
száma és a talajnedvesség. Éppen ezért nem könnyű model-
lezni, meglehetősen nagy a bizonytalanság. A csapadék jö-
vőre becsült változásait így általában nem egy modellre ala-
pozva határozzuk meg, hanem több modell eredményeit is fi-
gyelembe vesszük – ezáltal számszerűsíthetővé válik a szórás, 
a bizonytalanság. 

 

Az átlagos éves csapadékösszeg az 1971-2000 közötti időszak 
alapján Magyarországon. Forrás: OMSZ 

A globális modellszimulációk szerint Észak-Európa csapadéko-
sabbá, Dél-Európa pedig szárazabbá fog válni az elkövetke-
zendő évtizedekben (1). A Kárpát-medence térsége pont e két 
régió között foglal helyet: ezért különösen fontos, hogy kife-
jezetten erre a területre fókuszálva is készüljenek becslések. 
Több (> 10) regionális klímamodell-szimuláció eredménye is 

https://masfelfok.hu/2019/06/09/eghajlatvaltozas-klimavalsag-magyarorszag-csapadek-eloszlas/
https://masfelfok.hu/author/kis-anna/
https://masfelfok.hu/2019/06/09/eghajlatvaltozas-klimavalsag-magyarorszag-csapadek-eloszlas/
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/csapadek/
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azt mutatja, hogy Magyarországon nem fog változni az éves 
átlagos csapadékmennyiség, azaz továbbra is 500‒850 mm 
közötti értékekre számíthatunk a XXI. század során. Továbbá 
a csapadék térbeli eloszlását tekintve sem mutattak jelentős 
változást a szimulációk. Azt gondolhatnánk, akkor nem is kell 
aggódni, itt nem lesz hatása a globális klímaváltozásnak e te-
kintetben. Csakhogy van egy kulcsszó: éves. Az egy év alatt 
lehullott csapadék valóban nem mutat sem növekvő, sem 
csökkenő tendenciát a modelleredmények szerint, de ha en-
nél finomabb időskálán (évszakos, havi) vizsgálódunk, más kö-
vetkeztetésekre juthatunk. 

 

 

A 2018. évi csapadékösszeg (homogenizált, interpolált adatok 
alapján) Magyarországon. Forrás: OMSZ 

 

A 2018. évi csapadékösszeg az 1981-2010-es normál %-ában 
(homogenizált, interpolált adatok alapján) Magyarországon. 
Ehhez képest mit láthattunk eddig 2019 első felében? Extrém 
szárazság és aszály egészen április végéig, majd roppant csa-
padékos május. Forrás: OMSZ 

Jelenleg a legcsapadékosabb évszakunk a nyár, a legszára-
zabb pedig a tél (2). A regionális klímamodell szimulációk 
becslései szerint ezek az éven belüli különbségek csökkenni 
fognak: nyáron az eddig megszokott mennyiséghez képest 
kevesebb, télen viszont több csapadék várható majd ha-
zánkban. Ez a természetes vegetáció, illetve a mezőgazda-
sági termelés szempontjából különösen kritikus lehet, hi-
szen éppen a vegetációs időszak alatt lenne szüksége több 
nedvességre a növényeknek. 

https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/eghajlati_visszatekinto/elmult_evek_idojarasa/main.php?ful=csapadek
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/eghajlati_visszatekinto/elmult_evek_idojarasa/main.php?ful=csapadek
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Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a szélsőséges csapa-
dékesemények terén is változás valószínűsíthető: nemcsak az 
intenzitásuk, de a gyakoriságuk is növekedni fog a jövőben a 
szimulációk szerint. 

A becslések szerint többször fordul majd elő, hogy a napi csa-
padékösszeg meghaladja a 10, illetve 20 mm-t. Ezt azt jelenti, 
hogy az a csapadékmennyiség, amely az elmúlt évtizedekben 
néhány nap alatt hullott le, sokkal koncentráltabb lesz, előfor-
dulhat, hogy pár órás intenzív esőzések formájában érkezik 
majd (akár > 50 mm napi csapadékösszeg – jelenleg a februári 
átlagos csapadékmennyiség 30 mm körüli!). Ez újfent kedve-
zőtlen a növényzet szempontjából, mivel a mechanikai károk 
mellett a talajba szivárgás mértéke is kisebb egy hosszabb 
idejű, csendes esőzéshez képest. Ugyanakkor nyáron növe-
kedni fog a száraz időszakok hossza a becslések szerint, azaz 
hosszabbak lesznek az olyan időszakok, amikor egymást kö-
vető napokon a napi csapadékmennyiség nem éri el az 1 mm-
t. 

A XXI. század során tehát hazánkban és a környező térségek-
ben nem csak a hőmérséklet emelkedése, de a csapadék-
mennyiség időbeli átrendeződése és a szélsőséges esemé-
nyek gyakoriság- és intenzitásbeli növekedése valószínűsít-
hető a regionális klímamodell-szimulációk szerint, amely 
megfelelő alkalmazkodási stratégiák kidolgozását igényli a 
potenciális károk mérséklésének érdekében. 

1: https://www.ipcc.ch/site/assets/up-
loads/2018/02/WG1AR5_TS_FINAL.pdf 

2: https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghaj-
lata/altalanos_eghajlati_jellemzes/csapadek/ 

A műanyagevő baktériumok segíthetik a 
globális újrahasznosítási erőfeszítéseket 
ORIGO 2021.11.05. 

A baktériumok, amelyekről kimutatták, hogy lebontják és asz-
szimilálják a műanyagot, 2016 óta a nemzetközi kutatás kulcs-
területe. Most a Manchester Egyetem egy tudós csapata bio-
technológiai áttörést vitt végbe, amely segíthet az emberek-
nek, hogy konstruált baktérium sejtekkel csökkentsék a mű-
anyag hulladékot. 

A PET műanyagok régóta aggodalomra adnak okot a világ-
szerte előállított műanyagok hatalmas mennyisége, valamint 
az ivópalackok, elvihető tartályok és mikroműanyagok kör-
nyezetére gyakorolt hatása miatt. 
Hogy a műanyag nehezen bomlik le, annak részben kémiai 
struktúrája az oka, amely monomerekből áll – kis molekulák, 
amelyek egymáshoz kötődnek és így polimereket alkotnak. A 
mai napig sok tanulmány született a baktériumok PET mű-
anyagot monomerekre való lebontó képességről. Azonban 
kevés tanulmány született ezeknek a baktériumoknak azon 
képességéről, hogy felismerik és elnyelik sejtjeikbe a hasonló 
monomereket. 
A Nature Communications magazinban október 29-én publi-
kált új tanulmányban az egyetem kutatói tanulmányozták a 
polietilén-tereftalát, azaz PET  (a terephthalate:TPA), 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_TS_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_TS_FINAL.pdf
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/csapadek/
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/csapadek/
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monomer sejtfelvételében szerepet játszó kulcsfontosságú 
fehérje felismerési potenciálját az oldathoz kötődő TphC pro-
teinnel.  

 

FORRÁS: HTTPS://WWW.MANCHESTER.AC.UK/DIS-
COVER/NEWS/PLASTIC-EATING-BACTERIA-COULD-HELP-AID-
GLOBAL-RECYCLING-EFFORTS/ 

A műanyag használat várhatóan megtriplázódik 2050-re és 
gyakran csak egyszer kerül felhasználásra a műanyag csoma-
golás. Az otthoni és ipari újrahasznosításra való törekvés elle-
nére létezik egy szisztémás probléma, de egy üzleti lehetőség 
is. 

A MŰANYAG MIKROBÁS LEBONTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE 
KULCSFONTOSSÁGÚ LEHET ENNEK A  GLOBÁLIS PROBLÉMÁ-
NAK A MEGOLDÁSÁBAN. 

„Annak megértése, hogy a bacik hogy ismerik fel és bontják le 
a xenobiotikus vegyszereket fontos ökológiai és biotechnoló-
giai perspektívából is. Molekuláris szinten megérteni, hogy 
ezek a lebontott termékek hogyan kerülnek be a baktérium 
sejtekbe azt jelenti, hogy akkor transzportereket használha-
tunk megtervezett sejtekben biokármentesítő alkalmazások-
hoz a sürgető környezeti problémák megoldására." – mondja 
Dr Neil Dixon tanulmány vezető szerzője. 

(Forrás: The University of Manchester) 

Nem a bioműanyag oldja meg a globális 
műanyagproblémát 
Jurecska Laura 2021-08-31 

Évente annyi műanyaghulladék kerül hulladéklerakóra, il-
letve jut ki a környezetbe, hogy a kínai nagy fal jelenleg álló 
6000 km hosszú szakaszát újra fel lehetne belőle építeni. És 
ez is csak az összes felhasznált műanyag 60%-a. A műanyag-
szennyezés itthon és világszerte is egyre növekvő probléma, 
ami a környezetszennyezésen túlmenően az éghajlatválto-
zást is fokozza a gyártási folyamaton keresztül. A megoldást 
sokan a bioműanyagokban keresik, azonban ezekből to-
vábbra is nagyon keveset gyártunk, a világ műanyaggyártá-
sának csupán 1%-át teszik ki. A kínálati oldal problémáit fo-
kozza, hogy ezek a lebomlónak mondott műanyagok sokszor 
csak ipari körülmények között bomlanak le, de más környe-
zetben (pl. óceánokban) nem. A globális műanyagproblémát 
biztosan nem oldja meg a bioműanyag, azt továbbra is csak 

https://masfelfok.hu/author/jurecska-laura/
https://masfelfok.hu/2021/08/31/nem-a-biomuanyag-oldja-meg-a-globalis-muanyagproblemat/
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a használat jelentős és gyors visszaszorításával tudnánk ke-
zelni. 

 

A Földön felhasznált műanyag 

• 60%-a hulladéklerakóba kerül, 

• közel egynegyedét elégetik, 

• az újrahasznosítás pedig a 20%-ot sem éri el. 

Eközben műanyagfogyasztásunk és a vele járó szennyezés év-
ről-évre nő. A műanyagok széleskörű elterjedésének egyik 
oka pontosan az volt, hogy ezek az anyagok kémiailag ellenál-
lóak. Ez az eredetileg igen előnyösnek tartott tulajdonságuk 
azonban mára inkább hátránnyá változott, különösen az egy-
szer használatos műanyagtermékek esetében, amelyek né-
hány óra, de legkésőbb pár hét vagy hónap után hulladékká 
válnak, ugyanakkor évszázadokba, évezredekbe is telhet, 
mire lebomlanak. 

A kereskedelmi forgalomban elérhető három biológiailag 
bontható plasztikfajtából évente jelenleg néhány százezer 

tonnát állítanak elő. Egyes szakemberek nagy lehetőségeket 
látnak a polihidroxi-alkanoátokban (PHA) is, amelyeket mik-
robák segítségével, elsősorban cukorból és olajból állítanak 
elő, évente mintegy 25 ezer tonnás volumenben. A PHA elter-
jedését elősegítheti, ha szintézisét sikerül olyan alternatív 
alapanyagokból megoldani, mint a mezőgazdasági hulladék, 
szennyvíz, élelmiszerhulladék vagy használt olaj. 

A biológiailag bontható műanyagok kb. 60%-át csomagolásra 
használják, de az összes felhasznált műanyag csomagolóanya-
gon belül még az 1%-ot sem éri el a biológiai úton lebomlók 
aránya. 

A biológiailag lebomló műanyagok előállítási költsége jelenleg 
átlagosan duplája egy nem lebomló műanyag gyártási költsé-
gének, ami azt jelenti, hogy számos alkalmazási területen egy-
előre nem versenyképesek. 

Ha mindehhez hozzátesszük, hogy azoknak a lebomló mű-
anyagoknak az esetében, amelyeket emberi fogyasztásra al-
kalmas alapanyagokból (pl. kukoricából, burgonyából, manió-
kából vagy cukornádból) állítanak elő, 

a bioműanyagok iránti kereslet növekedése azt eredményez-
heti, hogy az élelmiszerfeldolgozóknak versengeniük kell a 
műanyaggyártókkal az alapanyagért. 

Jelenleg Európában és Észak-Amerikában a legnagyobb az 
igény a lebomló műanyagok iránt, de a műanyagtermékekre 
vonatkozó – egyre szigorodó – szabályok miatt Ázsia egyes ré-
szein is a kereslet növekedése várható. 

https://ourworldindata.org/plastic-pollution
https://masfelfok.hu/2021/03/14/a-bakelit-lemeztol-a-mikromuanyagokig-a-szennyezes-ami-tenyleg-mindenhol-ott-van/
https://masfelfok.hu/2020/03/13/tudatos-hulladekgazdalkodas-klima-es-okologiai-valsag-elso-resz/
https://masfelfok.hu/2020/03/13/tudatos-hulladekgazdalkodas-klima-es-okologiai-valsag-elso-resz/
https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/84075f56-biodegradable-plastics-report.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/84075f56-biodegradable-plastics-report.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/84075f56-biodegradable-plastics-report.pdf
https://www.fortunebusinessinsights.com/north-america-and-europe-bioplastics-market-105290
https://www.fortunebusinessinsights.com/north-america-and-europe-bioplastics-market-105290
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Bioműanyag és lebomló műanyag között is van különbség 

Sokan összetévesztik a lebomló műanyagokat a bioműanya-
gokkal. Bár egységes terminológia nincs, az utóbbi csoportba 
általában nemcsak a biológiailag lebomló műanyagokat értik 
bele, hanem azokat is, amelyeket – legalább részben – vala-
milyen biológiai alapanyagból gyártottak. 

Egy biológiai alapanyagból készült műanyag azonban nem 
mindig bontható biológiai úton. 2019-ben mintegy 2,1 millió 
tonna bioműanyagot gyártottak világszerte, de ennek csak 
alig több, mint fele volt biológiailag bontható. A világ mű-
anyaggyártásának így is jelenleg kevesebb, mint 1%-át teszik 
ki a biológiai alapanyagból készült műanyagok. 

Már több, mint 20 féle biológiailag bontható műanyagot is-
merünk, ezek közül jelenleg 3 érhető el kereskedelmi forga-
lomban: a legismertebb a politejsav, találkozhatunk to-
vábbá keményítő alapú és polibutilén alapú műanyagokkal. 

A keményítő ára kedvező és a világ legnagyobb részén köny-
nyen elérhető alapanyagnak számít. Mivel vízállósága és 
mechanikai szilárdsága gyenge, általában más polimereket 
adnak hozzá, hogy ezeket a tulajdonságait javítsák. A kemé-
nyítőhöz hasonlóan a politejsav alapú műanyagokat is növé-
nyi alapanyagból állítják elő. A politejsavval találkozhatunk 
műanyagpalackok alkotóelemeként, de a 3D nyomtatásban is 
egyre gyakrabban alkalmazzák. A keményítő alapú műanya-
gokat elsősorban csomagolóanyagként használják. Mind a po-
litejsav, mind a keményítő alapú műanyagok előfordulnak or-
vostechnikai eszközökben is. 

Bár számos kísérlet zajlik arra, hogy az ember által fogyaszt-
ható növények helyett inkább mezőgazdasági melléktermé-
kek szolgáljanak alapanyagul ennél a két műanyagfajtánál, 
egyelőre még nem sikerült olyan technológiát kidolgozni, 
amely ipari szinten is gazdaságosan alkalmazható. 

A harmadik, biológiailag bontható csoportba tartozó polibu-
tilének az eddigiekkel szemben fosszilis alapúak, vagyis a ha-
gyományos műanyagokhoz hasonlóan főként kőolajból állít-
ják elő őket.  Ezeknek a műanyagoknak a csomagolástechni-
kai, ill. mezőgazdasági felhasználása a legjelentősebb (pl. ta-
lajtakaró fóliaként), de gyártanak belőlük például halászhálót 
is. Bár elméletben a  polibutilén-szukcinát teljes egészében, a 
polibutilén-adipát-tereftalát pedig mintegy 50%-ban biológiai 
alapanyagokból is szintetizálható, ezek az előállítási módok 
még fejlesztés alatt állnak. Mivel a műanyagipar további 
igényt támaszt a szénhidrogének kitermelésére, ezért az ég-
hajlatváltozást is fokozza. 

A lebomló műanyag, ami mégsem bomlik le, vagy nem úgy 

A lebomló műanyagokat úgy tervezték, hogy kémiai (fény, 
oxigén) vagy biológiai hatásra egyszerű, a környezetre ártal-
matlan anyagokká alakuljanak át. A gyakorlati tapasztalatok 
azonban azt mutatják, hogy környezeti körülmények között a 
bomlás nem feltétlenül gyors és sokszor nem is megy teljesen 
végbe. 

Hiába tartjuk számon a lebomló műanyagok között a politej-
savat, tengervízben kb. ugyanannyi idő alatt bomlik le, mint a 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542504820300014
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542504820300014
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.9b06635
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.9b06635
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nem lebomlónak számító polietilén. A szárazföldön azonban 
hússzor gyorsabb a bomlása, mint a polietiléné. 

A fény-, illetve oxigén hatására lebomló műanyagok gyártása 
során általában ugyanazokból az alapegységekből (monome-
rekből) indulnak ki, mint a nem lebomlók gyártása során, csak 
adalékanyagok hozzáadásával segítik azt, hogy a bomlási fo-
lyamatok gyorsabban végbemenjenek. 

A műanyag lebomlását nemcsak a kémiai szerkezetük, hanem 
méretük és alakjuk, valamint a környezeti körülmények (hő-
mérséklet, nedvesség és oxigén jelenléte vagy hiánya) is je-
lentősen befolyásolják. Mivel a műanyagok bomlása a felüle-
ten kezdődik, a nagy felülettel rendelkező műanyagok (pl. egy 
szatyor) bomlása gyorsabb, mint a tömör szerkezetű plasztik-
daraboké (pl. műanyaggolyó). 

Egy vékony polietilén szál például 260-szor lassabban bomlik 
le, mint egy ugyanolyan alapanyagból gyártott vékony film-
réteg (pl. egy műanyag zacskó). Egy tömör polietilén gyöngy 
és az imént említett zacskó bomlási sebessége között pedig 
1100-szoros a különbség. 

A lebomló műanyagok is tartalmaznak adalékanyagokat, és 
nehezen újrahasznosíthatók 

Bár a műanyagok esetében (is) hajlamosak vagyunk azt gon-
dolni, hogy ha a termék biológiai eredetű vagy biológiai úton 
bontható, akkor a környezetre nem lehet káros, ez azonban 
általánosságban nem jelenthető ki. 

A bioműanyagok is tartalmaznak számos adalékanyagot, 
melyeknek célja például az alapanyag előnytelen fizikai-ké-
miai tulajdonságainak javítása, vagy a későbbi lebontható-
ság elősegítése. Ezeknek az adalékanyagoknak a környezeti 
és egészségügyi hatásaival azonban ugyanúgy számolni kell, 
mint a „hagyományos” műanyagok esetében. 

A gyártónak a termék rendeltetésének megfelelően döntést 
kell hoznia arról, hogy újrahasznosítható vagy lebomló termé-
ket állít elő inkább. Bár előremutatónak tűnhet pl. az, hogy 
egy PET-palackba néhány tizedszázalék, esetleg néhány szá-
zalék politejsavat (PLA) kevernek annak érdekében, hogy 
gyorsabban bontható legyen, de ezzel megakadályozzák a pa-
lack újrahasznosítását. 0,1% PLA jelenlétében a palack átlát-
szósága romlik, 0,3% PLA hozzáadása már sárgás színű termé-
ket eredményez. 2-5%-nyi hozzáadott PLA – az eltérő olvadás-
pontja miatt – pedig már technológiai problémákat okozhat 
az újrahasznosítás (elsősorban az olvasztás) során. 

Hogyan tájékozódhat a fogyasztó? 

Nincs könnyű dolga annak, aki a bioműanyag, illetve a bioló-
giailag bontható műanyag termékek között tájékozódni sze-
retne. Európában és az USA-ban már létezik minősítési rend-
szer ezekre a plasztik termékekre, de ezek még nem terjedtek 
el széles körben. A European Bioplastics nevű szakmai szer-
vezet megkülönbözteti az iparilag és házilag komposztál-
ható műanyagokat, illetve talajban, tengervízben, valamint 
édesvízben lebomló műanyagokat. 

https://www.european-bioplastics.org/
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Ahogyan azt már korábban is említettük, a lebomlást számos 
tényező befolyásolja, emiatt egy ellenőrzött, laboratóriumi 
körülmények között kimért bomlási idő nem biztos, hogy 
környezeti körülmények között reprodukálható. 

Számos gyártó előszeretettel dobja piacra „környezetbarát”, 
„zöld”, „természetben lebomló”, „természetes alapanyagok-
ból származó”, és „komposztálható” termékeit, miközben azt 
nem közli, milyen körülmények szükségesek a biológiai bon-
tás végbemeneteléhez. 

A világon előállított lebomló műanyagok nagy része (83%-a) 
csak ipari körülmények között komposztálható. Ha ilyen kerül 
a fogyasztó kezébe, akkor csalódni fog, amikor arra számít, 
hogy ez a termék lebomlik pl. a házi komposztban vagy kiskert 
talajában. 

Az EU-ban a gyártókat egyelőre nem terheli semmilyen köte-
lezettség arra vonatkozóan, hogy a termékükben található bi-
ológiai eredetű anyagok arányáról tájékoztassák a fogyasztót. 
Jelenleg két olyan szervezet van Európában, amelynél – a ter-
mék bevizsgáltatását követően – igényelni lehet a termék 
ilyen jellegű minősítését: a független belga minősítő intézet, 
a Vincotte és a német TÜV Rheinland csoporthoz tartozó mi-
nősítő szervezet, a DIN CERTCO. 

 

A komposztálhatóságot jelző címke elfogadottnak számít Né-
metországban, Svájcban, Belgiumban, Hollandiában, az Egye-
sült Királyságban és Lengyelországban. Jó azonban tudni, 
hogy az ilyen címkével ellátott terméket ipari komposztá-
lásra tervezték. 

 

Ha házi körülmények között komposztálható műanyagot ke-
resünk, akkor az alábbi címkék nyújtanak tájékoztatást: 

 

A Vincotte „OK compost – HOME” címkéjével ellátott termé-
kek legalább 90%-a lebomlik egy év alatt a házi komposztban, 
míg a német „DIN Geprüft – HOME COMPOSTABLE”  eseté-
ben ilyen arányt, illetve időtartamot nem közölnek, de ez a 
címke is a házilag komposztálható anyagot jelöli. 

Az igazi megoldás továbbra is a műanyaghasználat vissza-
szorítása volna 

Az, hogy szélesebb körben elterjednek akár a lebomló, akár a 
bioműanyagok, önmagában még biztosan nem fogja megol-
dani a műanyagok okozta környezeti problémákat. Bár a 

https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/84075f56-biodegradable-plastics-report.pdf
https://www.vincotte.be/nl
https://www.dincertco.de/din-certco/de/
https://masfelfok.hu/2021/05/12/az-ivovizunk-egyelore-nincs-veszelyben-de-folyoinkban-mar-ott-van-a-mikromuanyag/
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biológiai eredet és a biológiai bonthatóság azt az érzést kelt-
heti a fogyasztóban, hogy környezetbarát alternatívát választ, 
ez nem feltétlenül igaz. Tudatosítani kell továbbá azt is, hogy 
a jelenleg piacon lévő biológiailag lebomló műanyagok nagy 
részét ipari komposztálásra tervezték, ezért házi körülmények 
között nem fognak lebomlani. A legfőbb cél továbbra is a mű-
anyaghasználat jelentős visszaszorítása kellene, hogy legyen. 

Jurecska Laura 

Környezetkémikus, a környezettudományok doktora (PhD), 
az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszékének tudományos munka-
társa. 

Hajóüzemanyag készülhet az óceáni mű-
anyagszemétből 
ORIGO 2021.11.03. 

A vízben felhalmozódott hulladék hajthatná az óceánok sze-
métgyűjtő hajóit a Worcesteri Politechnikai Intézet, a Woods 
Hole Oceanográfiai Intézet és a Harvard Egyetem kutatói sze-
rint. 

A szemétszigetek komoly fenyegetést jelentenek a tengeri 
élővilágra 

A tudósok az amerikai tudományos akadémia folyóiratában 
(PNAS) megjelent tanulmányukban mutatják be, hogyan ala-
kítható át a műanyagszemét a hajók üzemanyagává. 
Évente több millió tonnányi műanyag kerül az óceánokba, en-
nek egy része darabokra esik és lebomlik, másik része viszont 

hatalmas szeméthalommá áll össze, amely az óceánok távo-
leső területeire is elsodródik. 

 

A tenger mélyén évtizedek alatt se bomlanak el a műanyag
 FORRÁS: BIOSPHOTO VIA AFP/PAULO DE OLIVEIRA / 
BIOSPHOTO/PAULO DE OLIVEIRA 

Mivel ezek a szigetek óriási veszélyt jelentenek az óceánok 
élővilágára, 

A KÖRNYEZETVÉDŐK KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZEREKKEL PRÓ-
BÁLJÁK MEGTISZTÍTANI TŐLÜK AZ ÓCEÁNOKAT. 

E projektek során a szemétszigethez általában hajót külde-
nek, amely a lehető legtöbb hulladékot összegyűjti, majd ra-
kományát a kikötőbe viszi, hogy ott feldolgozzák. 

https://masfelfok.hu/author/jurecska-laura/
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A műanyag - így például a leszakadt szellemhálók és kötelek - 
súlyos veszélyt jelentenek a tengeri állatokra FOR-
RÁS: NOAA FISHERIES 

Az új tanulmány szerzői szerint sokkal hatékonyabb és jóval 
inkább környezetbarát lenne, ha magát a műanyag szemetet 
alakítanák át üzemanyaggá, amely a szemétfeldolgozó gépet 
és a hajót is hajtaná, így a folyamatot nem kellene megszakí-
tani - olvasható a techxplore.com. technológiai hírportálon. 

Cseppfolyósítanák a műanyagot, olaj válna belőle 

A szakemberek szerint a műanyag hidrotermikus cseppfolyó-
sítás (HTL) révén olajjá alakítható. A folyamatban a műanya-
got 300-550 Celsius-fokra kell melegíteni a tengerszinti nyo-
más 250-300-szorosán. 

 

A világtengerbe évente több mint 10 millió tonna műanyag-
hulladék kerü lFORRÁS: ZAK NOYLE/FOUNDATION FOR 
DEEP ECOLOGY 

Kiszámolták, hogy egy HTL-átalakítót szállító hajó elég olajat 
képes előállítani ahhoz, hogy üzemanyagot biztosítson az át-
alakító és a hajó motorja számára is. 
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A Manta nevet viselő tisztítóhajó FORRÁS: THE SEACLEAN-
ERS 

A tudósok elismerik, hogy az olaj égetése szén-dioxidot bo-
csátana a légkörbe, 

DE KIEMELIK, HOGY A KIBOCSÁTOTT MENNYISÉG MÉG MIN-
DIG KISEBB, 

mint az, amennyit a hajó a hagyományos olaj elégetésével bo-
csát ki a kikötőbe tartó útjain és vissza. Hozzátették: a hidro-
termikus cseppfolyósítás is jár némi szilárd melléktermékkel, 
amelyet idővel a kikötőbe kell szállítani, de elég lenne ezt né-
hány havonta megtenni. 

(Forrás: MTI) 

Egy új tanulmány szerint a Nap, és nem a 
szén-dioxid okozza a globális felmelege-
dést 
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2021/10/egy-uj-tanul-
many-szerint-nap-es-nem.html 

A "klímaváltozás" fő hajtóereje nem az emberi tevékenység 
egy új szakértői vélemény szerint, hanem inkább a Nap. 

Ronan Connolly, a Környezettudományi és Földtudományi 
Központ (CERES) munkatársaival együtt szisztematikus elfo-
gultságot azonosított az Egyesült Nemzetek Szervezete 
(ENSZ) programja, a Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 
(IPCC) narratívájában, miszerint a "globális felmelegedést" 

olyan dolgok okozzák, mint az emberek légzése és a szarvas-
marhák által termelt gáz. 

 

A szén-dioxid kibocsátás valójában a természetes napfény 
eredménye, amely kölcsönhatásba lép a természeti világgal, 
állapította meg Connolly és csapata. Kiderült, hogy az embe-
rek, akik pusztán léteznek és folytatják tevékenységüket, nem 
játszanak szerepet az éghajlati mintákban vagy a hőmérsék-
letben. (1) 

A napenergia messze a legnagyobb tényező a világ egyes ré-
szein megfigyelt hőmérséklet növekedésben. Ezzel szemben 
a napenergia hiánya az év bizonyos időszakaiban, főleg télen 
megmagyarázza, hogy néha miért van olyan hideg, ami meg-
dönti a korábbi rekordokat. 

Az ENSZ nemrég tette közzé hatodik "Értékelő jelentését," 
amely AR6 néven ismert, és amely ismét azt állítja, hogy a 
fosszilis tüzelőanyagok felhasználása és a tehenek által 

https://ujvilagtudat.blogspot.com/2021/10/egy-uj-tanulmany-szerint-nap-es-nem.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2021/10/egy-uj-tanulmany-szerint-nap-es-nem.html
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termelt gázok miatt a bolygó nyáron "felmelegszik," télen pe-
dig "lehűl". Connolly és csapata ezt hamisnak ítélte. 

Amit az ENSZ tett, hogy válogatott adatokkal támogatta napi-
rendjét, ehelyett "szűk és hiányos adatokat mutatott be a 
Nap teljes besugárzásáról," - mondja Connolly tanulmányá-
ban. Ez bizonyítja az ENSZ szándékos és szisztematikus elfo-
gultságát a globális éghajlati minták állítólagos változásával 
kapcsolatos alternatív nézetekkel szemben. 

"Attól függően, hogy mely közzétett adatokat és tanulmá-
nyokat használja, kimutathatja, hogy a felmelegedést a Nap 
okozza, de az IPCC más adathalmazt használ az ellenkező kö-
vetkeztetés levonására," - tette hozzá Connolly a The Epoch 
Times-nak adott interjúban. (2) 

 

"Az úgynevezett tudományos konszenzus kikényszerítése 
iránti ragaszkodásában az IPCC úgy tűnik úgy döntött, hogy 
csak azokat az adathalmazokat és tanulmányokat veszi 

figyelembe, amelyek alátámasztják a kiválasztott narratívá-
ját." 

Fontos megjegyezni, hogy az ENSZ téves következtetései az 
"ember által okozott éghajlatváltozásról" katasztrofális kö-
vetkezményekkel járnak a globális gazdaságra nézve. Ha a glo-
balista testület utat tör magának, akkor a társadalom, ahogy 
ismerjük, drámaian átrendeződhet azon hamis elképzelés kö-
rül, hogy az emberek okozzák az éghajlatváltozást. 

A valóság az, hogy végső soron külső tényezők irányítják a vál-
tozó éghajlatot, és talán az emberiségnek alaposan meg kel-
lene vizsgálnia, hogy mit próbál kommunikálni az összes tom-
boló bozóttűzzel, földrengéssel és a tartós aszályokkal kap-
csolatban. 

Az, hogy továbbra is az embereket okolják az éghajlatváltozás 
globális változásaiért, bolond játék, az ENSZ azonban mégis 
eltökélten játssza, valószínűleg még elég sokáig. Rajtunk és az 
olyan embereken múlik, mint Connolly, hogy tovább harco-
lunk a hazugságok ellen. 

Connolly és csapata 16 különböző becslést használva a Nap-
ból kibocsátott energia mennyiségére vonatkozóan, amelyet 
"teljes napsugárzásnak" neveztek el, megállapította, hogy 
legalább az 1800-as évekre visszamenőleg a Nap mindig meg-
határozta az éghajlati viszonyokat. 

"Azt, hogy szándékosan tették -e, vagy egyszerűen megerő-
sítési torzításról van szó, nehéz megmondani, de nyilván-
való, hogy olyan adathalmazokat választanak ki, amelyek 

https://youtu.be/TouUU6EmE1M
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támogatják az IPCC nézetét, miközben az ezzel ellentétes 
adatokat kizárják," - mondta Connolly az ENSZ-ről. (3) 

(1) - https://www.raa-journal.org/raa/index.php/ 

(2) - https://www.theepochtimes.com/mkt_app/ 

(3) - https://www.naturalnews.com/2021-08-18 

Plazmával lőhetnék a tehéntrágyát, hogy 
ne legyen olyan káros a környezetre 
FENNTARTHATÓSÁG | Stuth-Nagy Niki | 2021-10-15 08:35 

Nagyon furcsa megoldást találtak ki brit tudósok arra, hogy 
a tehéntrágya kevésbé legyen környezetszennyező: egész 
egyszerűen plazmával lövöldöznének rá. 

 

Mi a közös a földönkívüliekben, a szellemekben és a tehéntrá-
gyában? Egyértelmű: az, hogy mindegyiket plazmával kell 
lőni. A folyamatosan súlyosbodó klímaválság lassítása érdek-
ében brit tudósok plazmanyalábokkal kezdték lőni a 

tehéncitromot, hogy a legkárosabb összetevőket, vagyis a 
metánt és az ammóniát, eltávolítsák belőle. 

A metán a gyors lebomlása miatt nem halmozódik fel és nem 
növeli a légkör felmelegedési potenciálját, míg a fosszilis tü-
zelőanyagokból származó szén-dioxid- és metán felhalmozó-
dik a légkörben és növeli a globális felmelegedés lehetőségét. 
Ennek figyelembevétele a globális felmelegedés pontos mo-
dellezésénél elengedhetetlen, ha a gyors lebomlású üvegház-
hatású gázok is a modell részét képezik. A mezőgazdaságban 
a metán képződésének két forrása van: a trágya és a haszon-
állatok emésztőrendszere. Az EU mezőgazdasága 1990 óta 
nagyjából 20% -kal csökkentette metánkibocsátását. 

A trágyával kapcsolatos csökkentést, úgy tűnik, a britek újra-
gondolták: mesterséges villámok, vagyis plazmanyalábok se-
gítségével túlhevítik az atomokat, amelyek így képesek a mo-
lekuláris kötések megbontására, és így részeire bontják a me-
tánt és az ammóniát is. Az eredmény tiszta nitrogén lesz, ami 
már nem okoz problémát a légkörben. A mezőgazdászoknak 
még jól is jön a többletnitrogén, ugyanis trágyázásra használ-
ják. Azzal, hogy a tehén ürülékét gyakorlatilag átküldik egy 
másik dimenzióba, nagyon jó minőségű trágyát hoznak létre. 

Az ammónia 90 százaléka átalakul nitrogénné, a metánnál a 
feldolgozási arány még jobb: a mesterséges villám 99 százalé-
kától szabadul meg. A metánkibocsátás a mezőgazdaság óri-
ási problémája, az IPCC legújabb jelentésében konkrétabban 
is foglalkozik a kibocsátás következményeivel. Ez a megoldás 
segíthet zöldebbé tenni a folyamatokat. 

https://www.raa-journal.org/raa/index.php/raa/article/view/4920/6080
https://www.theepochtimes.com/mkt_app/challenging-un-study-finds-sun-not-co2-may-be-behind-global-warming_3950089.html
https://www.naturalnews.com/2021-08-18-co2-isnt-causing-global-warming-sun-is.html
https://nrgreport.com/tema/fenntarthatosag
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Az ammónia mérgező, ezért a „porrá robbantása” jót tesz a 
környezetnek, és megszabadítja attól a jellegzetes bűztől, 
amely a gazdálkodó közösségek körül érezhető. Ezek az am-
móniafelhők potenciális veszélyt is jelentenek egyébként a 
városokra – ha forgalmas városi környezetbe sodródnak, rea-
gálhatnak más légszennyező anyagokkal, mérgező kombiná-
ciókat hozva létre, ez pedig súlyos egészségügyi következmé-
nyekkel járhat. 

Bár a technológia ígéretes, egyelőre valószínűleg nem fogja 
megoldani a mezőgazdaság metán- és ammóniakibocsátását: 
nagyon drága ugyanis, így rá kell jönni, hogyan lehet gazdasá-
gosabban alkalmazni világszerte. 

Stuth-Nagy Niki | Forrás: IFL Science 

Ezt kell tennünk, ha meg akarjuk védeni a 
Földet 
 Lugosi Péter TUDOMÁNY ZÖLDÖVEZET     2021. 10. 24.  

 

EKATERINA ANISIMOVA / AFP 

Amikor a természet pusztulásáról és a globális felmelege-
désről van szó, a tudomány és a sajtó is hajlamos a negatí-
vumokra, az elkeserítő jövőre fókuszálni. Ennek a szemlélet-
nek is köszönhető, hogy egyre többen igénylik a változást. 
Ebben a cikkben ugyanakkor a környezeti krízis lehetséges 
megoldásai révén egy pozitívabb jövőt rajzolunk meg. 

A bolygó átalakulása nem csupán a természetet fenyegeti: a 
klímaváltozás és a biodiverzitás csökkenése olyan komplex fo-
lyamatok, amelyek közvetve vagy közvetlenül az emberiséget 
is veszélybe sodorják. A szélsőséges időjárási eseményektől 
az élelmiszerhiányon és a betegségeken át a tömeges migrá-
cióig a változások számtalan módon érintik a fajunkat. 

Nem csoda, hogy a kutatók régóta hangsúlyozzák a környezeti 
válság orvoslásának fontosságát, és a téma napjainkra a köz-
életben is hangsúlyossá vált. Noha a kilátások nem túl kedve-
zők, hiszen az adatok alapján az emberiség egyelőre nem tesz 
eleget a káros hatások mérsékléséért, az mindenképp bizako-
dásra ad okot, hogy egyre több jelenlegi és jövőbeli választó-
polgár követel lépéseket, így helyezve nyomást a döntésho-
zókra. 

Bár a téma boncolgatásakor gyakran a rossz kilátásokra kon-
centrálunk, ezúttal egy kifejezetten pozitív forgatókönyvet 
mutatunk be. 

Milyen eszközökkel küzdhetnénk hatékonyan a bolygó át-
alakulása ellen? 

Az évek során a kutatók és a mérnökök megannyi módszert 
javasoltak, melyek hozzájárulhatnak a környezeti krízis 

https://www.iflscience.com/environment/cow-poop-shot-with-plasma-bolts-to-fight-the-climate-crisis/
https://24.hu/author/lugosip/
https://24.hu/tudomany/
https://24.hu/tag/zoldovezet/
https://24.hu/tudomany/2021/10/15/klimavaltozas-fejlett-orszagok-szenkibocsatas-novekedes-atlathatosagi-jelentes-cop26/
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enyhítéséhez. Az első és legfontosabb az lenne, hogy minél 
gyorsabban és nagyobb mértékben – lehetőleg nullára – csök-
kentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezzel, ha az ég-
hajlati átalakulást nem is semlegesíthetnénk azonnal, gátat 
szabhatnánk a felmelegedésnek. 

 

VAN NIKIFOROV / ANADOLU AGENCY / AFPSzmogtakaró bo-
rítja az oroszországi Kharyyalakh falut az erdőtüzek miatt. 

Modern, urbanizálódott világunkban sem szabad megfeled-
keznünk arról, hogy a természettől függünk. A biodiverzitás 
szempontjából az elsődleges feladat az, hogy a lehető legna-
gyobb területeket helyezzük védelem alá. 

Teljesen le kell mondanunk a szénről 

Tudományos konszenzus, hogy az emberi tevékenység jelen-
tős hatást gyakorol az éghajlatra. A legnagyobb problémát a 
fosszilis energiahordozók, így a szén vagy az olaj használatával 
felszabaduló, üvegházhatású gázok okozzák. A klímaváltozás 
elleni küzdelem legfontosabb lépése éppen ezért az energeti-
kai szektor megreformálása. 

A megújuló energiaforrásokat, így a szél-, nap- és vízenergiát 
egyre hatékonyabban és egyre több helyen alkalmazzák – 
igaz, az átállás egyelőre nem elég gyors. Biztató, hogy a zöld 
energiák használata folyamatosan olcsóbbá válik, míg a fosz-
szilis tüzelőanyagok egyre kevésbé gazdaságosak. 

Az már most látható, hogy korábbi energiaforrásaink elha-
gyása nem lesz problémamentes. Az egyik legfőbb kihívást az 
jelenti, hogy a megújuló technológiák működtetéséhez a ha-
gyományosnál jóval több helyre van szükség. Egy korábbi 
szénerőmű szélfarmmal történő leváltásához például új terü-
leteket kell átadni az energiatermelésnek, ami környezeti ag-
gályokat vet fel, arról nem is beszélve, hogy az új erőművek a 
zajszennyezésük révén nemcsak az élővilágot, hanem a közeli 
lakosságot is zavarhatják. 

 

BAY ISMOYO / AFPFüst száll fel a cilegoni Suralaya szénerőmű 
kéményeiből. 

https://24.hu/tudomany/2021/10/20/klimavaltozas-globalis-felmelegedes-tudomanyos-konszenzus/
https://24.hu/tudomany/2021/01/27/elektromos-aram-europa-megujulok-fosszilis-energiahordozok/
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Szerencsére folyamatosan keresik azokat a megoldásokat, 
amelyekkel a fenti problémát orvosolhatják. Egyes szakértők 
a partoktól távol lebegő szélfarmokat álmodtak meg, többen 
pedig az óceánok és a tengerek erejét kihasználó árapályerő-
művekben látják a jövőt. Ami a napenergiát illeti: rengeteg 
mérnök dolgozik azon, hogy a fotovoltaikus technológia minél 
több felületen jelenhessen meg az épületek homlokzatától a 
járművek tetején át az útburkolatokig. 

Az sem zárható ki, hogy a jövőben az űrben, Föld körül ke-
ringő napelemekkel állíthatjuk elő az áramot. 

Ezekkel a megoldásokkal tovább enyhíthetjük az alternatív 
energia használatának negatív következményeit. 

Az üvegházhatás csökkentésében a kibocsátás mérséklése 
mellett ígéretes terület a karbonelnyelés is. A légköri szén-di-
oxid berendezésekkel történő kivonása egyelőre nagyon költ-
séges, igaz, így is léteznek már ilyen üzemek, sokan pedig 
nagy potenciált látnak a technológiában. Ehhez képest jóval 
egyszerűbb, olcsóbb és kivitelezhetőbb megoldás az erdők te-
lepítése, ami a karbonmegkötés mellett a természet regene-
rálódásához is hozzájárulhat. 

Megreformált közlekedés 

Az átállásnak nem csupán az energiatermelésben kell lezajla-
nia, hanem a közlekedésben is. Az elektromos autók térnye-
rése mellett a tömegközlekedés és a teherszállítás zöld re-
formjára is szükség van a szárazföldi, vízi és légi közlekedés-
ben egyaránt, a járművek okozta emisszióhoz ugyanis az au-
tók, hajók és repülőgépek egyaránt hozzájárulnak. 

 

SEBASTIAN KAHNERT / PICTURE ALLIANCE / GETTY IMAGESA 
drezdai Volkswagen-telephelyen naponta 35 teljesen elektro-
mos járművet gyártanak. 

A folyamatot minden bizonnyal infrastrukturális átalakulás 
fogja kísérni, az egykori benzinkutak helyét például elektro-
mos töltőállomásoknak kell átvenniük, hogy az új járművek 
hosszabb utakon is használhatók legyenek. Egyre inkább tö-
rekszenek arra is, hogy a közlekedés energiáját egyből a fel-
használás helyén, a járműveknél állítsák elő. Bizonyos gyártók 
már most kísérleteznek az elektromos autók beépített nap-
elemeivel, de az ötlet a repülőknél is megjelent. 

A legfőbb felelős az energetika 

Az üvegházhatású gázok globális emissziójához több szektor 
is hozzájárul, ezek közül az energetikai a legjelentősebb, ide 
tartozik a közlekedés, az ipar és az épületek energiahaszná-
lata. Az Our World in Data becslése alapján ez az ágazat fele-
lős a kibocsátás több mint 73 százalékáért. Az emisszióban a 
mezőgazdaság, az erdészet és a földhasználat (18,4 százalék), 

https://24.hu/tudomany/2021/05/26/oceanok-megujulo-energia-arapaly/
https://24.hu/tudomany/2021/09/10/szen-dioxid-elnyelo-befogo-klimavaltozas/
https://24.hu/tech/2021/08/06/skydweller-napelemes-repulogep-video-amerikai-hadsereg/
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az ipar (5,2 százalék), illetve a hulladékgazdálkodás (3,2 szá-
zalék) is részt vesz. 

A mesterséges intelligencia (MI) egyébként a környezetbarát 
közlekedésben különösen fontos szerepet kaphat majd. A 
megfelelő fejlettségi szintet elérve a részben vagy egészben 
MI által vezérelt járművek és közlekedési rendszerek sokkal 
energiatakarékosabban működhetnek, mintha teljes egészé-
ben emberek irányítanák azokat. 

Elképzelhető, hogy egy nap önvezető, napelemes autók fog-
ják uralni az utakat. 

Egy ilyen forgatókönyv ráadásul nem pusztán a környezetnek 
lenne hasznos, az utazás egyúttal gyorsabbá és biztonságo-
sabbá is válhatna. 

Fenntartható mezőgazdaság 

Az energetika mellett a mezőgazdaság a legjelentősebb kibo-
csátó. A hústermelés különösen nagy mennyiségű üvegház-
hatású gázt hoz létre: az állatok, legfőképp a szarvasmarhák, 
emésztésük során rengeteg metánt bocsátanak ki, gondozá-
suk ráadásul sok területet, vizet, energiát és takarmányt kö-
vetel. 

Ez az oka annak, hogy több kutató is azt javasolja, alakítsuk át 
diétánkat, mérsékelve az elfogyasztott hús mennyiségét, 
esetleg el is hagyva a bevitelt – érdemes ugyanakkor megem-
líteni, hogy az agrár-ökoszisztémának bizonyos mértékig 
szüksége van haszonállatokra. Az állattenyésztésből származó 
hús helyett már most is sok alternatíva közül válogathatunk. 

A legelterjedtebbek kétségkívül a növényi fehérjék, az elmúlt 
években azonban a laboratóriumi körülmények között, sej-
tekből kitenyésztett húsokkal is elkezdtek vizsgálatokat foly-
tatni. 

HIRDETÉS 

Akadnak olyan szakértők is, akik szerint a szükséges proteint 
a rovarokból nyerhetjük ki. A megoldás előnye, hogy az ízelt-
lábúak fehérjetartalma magas, a haszonállatokhoz képest ki-
magaslóan hasznosítják a bevitt táplálékot, aránylag alacsony 
az emissziójuk, kevés területet és vizet igényelnek, fenntartá-
suk pedig az alacsony jövedelmű régiókban is megoldható. 

 

DING LEI / XINHUA / XINHUA / AFPEgy gazda eteti szarvas-
marháit Yining megyében, Északnyugat-Kínában. 

Noha az állattenyésztést az utóbbi időkben rengeteg kritika 
érte, a növénytermesztésben is változtatásokra van szükség. 
Haszonnövényeink fenntartásához például szintén sok vízre 
van szükség, a földművelés pedig óriási területeket foglal el, 
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ráadásul – az állattenyésztéshez hasonlóan – egyre terjed a 
természet kárára. 

Egyes elképzelések alapján, ahogy azt már épületeink eseté-
ben megvalósítottuk, a növénytermesztésben is el kellene 
kezdenünk horizontális helyett vertikális irányba is terjesz-
kednünk. 

Kísérleti telepeken már manapság is próbálgatják a techni-
kát, lehetséges, hogy a jövőben az ilyen, égig érő farmok tel-
jesen megszokottak lesznek. 

Vízgazdálkodás szempontjából az infrastrukturális átalakítá-
sok mellett az segíthet, ha a növénytermesztésben ellenálló 
fajokat vagy fajtákat választanak. Ez már csak amiatt is fontos, 
mert a klímaváltozás hatására sok mai mezőgazdasági terüle-
ten bizonyos növények egyszerűen fenntarthatatlanok lesz-
nek. 

A mezőgazdaságnak a fentiek mellett a jövőben arra is töre-
kednie kell, hogy kiszorítsa a mesterséges, a természetet fe-
nyegető megoldásokat, például a káros műtrágyák vagy a ro-
varirtók használatát. Ezek a technológiák hosszabb távon sok-
szor épp az agráriumnak, és így az emberiségnek okozhatnak 
gondot, a beporzók számának csökkenése például megnehe-
zítheti egyes haszonnövények termesztését. 

A természet egészségétől függünk 

Nem a beporzók jelentik az egyetlen bizonyítékot arra, hogy 
a legmodernebb társadalmak is a természetre támaszkodnak. 
Az élővilág tápanyagforrásként vagy az idegenforgalom révén 

sok térségben az emberek megélhetését adja; az erdők képe-
sek szabályozni az éghajlatot, védeni az áradások és földcsu-
szamlások ellen; a természetes környezet ráadásul az emberi 
jólétnek is kedvez. 

 

JOSH EDELSON / AFPTűzoltók beszélik át az oltási terveket a 
Twin Bridges-i tűzvészben, Kaliforniában 2021. augusztus 29-
én. 

A vadonba már csak azért sem jó ötlet még inkább benyomul-
nunk, mert olyan kórokozók rejtőzhetnek a mélyén, ame-
lyek az emberre is átterjedhetnek – gondoljunk csak a koro-
navírusra. 

Nem véletlenül hangoztatja sok kutató, hogy az ember 
egészsége nagyban függ a természet egészségétől. 

A szakértők úgy vélik, hogy a legtöbbet a minél nagyobb vé-
dett területek kialakításával, illetve az erdőirtás és az emberi 
terjeszkedés csökkentésével tehetjük. Azonosítani kell és meg 
kell óvni a veszélyeztetett fajokat, valamint törekednünk kell 

https://24.hu/tudomany/2020/10/29/koronavirus-pandemia-zoonozis-termeszet-ipbes-jelentes/
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a természetes állapotok visszaállítására – utóbbi folyamatnak 
az invazív fajok kiszorítása, a regionálisan kipusztult fajok visz-
szatelepítése vagy az emberi tevékenység mérséklése egy-
aránt a része lehet. 

A fenyegetett fajok védelméhez a terepen folyó munka mel-
lett a tenyésztési programok is hozzájárulhatnak. Manapság 
az efféle projektek számára az olyan nem hagyományos tech-
nológiák is komoly segítséget jelentenek, mint a genetika 
vagy a mesterséges megtermékenyítés. Akadnak olyan kuta-
tók is, akik elképzelhetőnek tartják, hogy a génszerkesztő 
technológiák idővel a természetvédelem sikeréhez is hozzá 
fognak járulni. 

Ellenállóvá kell válnunk 

Az éghajlati átalakulás és a biodiverzitási krízis hatásai már 
most kimutathatók. Számos kulcsfontosságú élőhely a hozzá 
kapcsolódó közösségekkel együtt egyre pusztul, a bolygó fo-
lyamatosan melegedik, olvadnak az állandó jégtömegek, 
emelkedik a tengerek szintje, és nő a szélsőséges időjárási 
események gyakorisága, illetve intenzitása. A kutatók szerint 
amennyiben gyors és drasztikus lépésekkel el is érjük a zéró 
kibocsátást, és megállítjuk a természet pusztulását, a Föld 
megváltozásának bizonyos következményeivel így is szembe 
kell nézniük a mostani és a későbbi generációknak. 

Ez azt jelenti, hogy az emberiségnek alkalmazkodnia kell az 
új körülményekhez, növelnie kell az ellenállóságát. 

HIRDETÉS 

Saját fajunk védelmének érdekében csökkentenünk kell a jö-
vőbeli gazdasági és társadalmi károkat, a cél elérésében pedig 
épp a természet jelenthet komoly segítséget. 

A városokban az okosépületekkel és a zöldfelületekkel mérsé-
kelhetjük az extrém hőhullámok veszélyét. A szárazságok el-
len az újragondolt vízelosztási rendszerek és vízhasználat mel-
lett növényekkel védekezhetünk, melyek a földcsuszamlások 
kockázatát is mérséklik. Az erdőtüzek által egyre súlyosabban 
sújtott Kaliforniában a kutatások azt is kimutatták, hogy a 
jobb erdőgazdálkodással csökkenthető a nagyobb lángok ki-
alakulásának esélye. 

A tengerszint emelkedéséhez való alkalmazkodás különösen 
fontos lesz, hiszen többszáz millió ember él jelenleg fenyege-
tett területen. A veszélyeztetett települések között olyan 
nagyvárosokat is találni, mint New York, Rio de Janeiro, Amsz-
terdam, Isztambul, Fokváros, Sanghaj, Kanton vagy Mel-
bourne. A szakértők úgy vélik, hogy a speciális gátrendszerek 
létrehozásával, illetve a természetes infrastruktúra, így a szi-
getek, korallzátonyok, mangrove erdők és sós lápok helyreál-
lításával orvosolhatók a tengerszint-emelkedés okozta prob-
lémák. 

Az ellenállóság kiépítésekor nélkülözhetetlen, hogy a kedve-
zőbb gazdasági helyzetben lévő országok támogassák a sze-
gényebb régiókat. Ha ez nem történik meg, az érintett térsé-
gekben különösen súlyos következményekkel jár majd a kör-
nyezet átalakulása, ami helyi konfliktusokhoz, vízhiányhoz és 

https://24.hu/tudomany/2021/09/12/amazonas-medence-amazonia-pusztulasa-erdoirtas-jair-bolsonaro-klimavaltozas/
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éhínségekhez vezethet. Ez olyan migrációs hullámot indíthat 
el, amely már a gazdagabb államokat sem kíméli. 

Kihalhat valaha az emberiség? 
 Lugosi Péter TUDOMÁNY  AZ ÉLET NAGY KÉRDÉSEI 

2021. 11. 01. 

Az igazi kérdés talán nem is az, hogy eltűnik-e majd fajunk, 
hanem hogy mikor. Az állatvilágban páratlan alkalmazkodó-
képességünk mindenesetre azt jelzi, hogy az emberiség kife-
jezetten ellenálló lehet a veszélyekkel szemben. 

 

BRUZÁK NOÉMI / MTI 

Az emberiség hosszú története során számos olyan fenyege-
tést élt át, amely más fajokat eltörölt a föld színéről. Gondol-
junk csak azokra a hatalmas állatokra, amelyek a pleisztocén 
idején éltek, és amelyekkel eleink is találkoztak, a megválto-
zott körülményekkel viszont nem tudtak megküzdeni – ilyen 
faj többek között a jól ismert gyapjas mamut. Vajon egy nap 

az emberiségre is a bukás vár? Nicholas R. Longrich, a Bathi 
Egyetem evolúciós biológusa és paleontológusa a The Con-
versationön járja körbe a problémát. 

Ha rövidre akarjuk zárni a témát, a kérdésre a válasz egy 
meglehetősen magabiztos igen, a fosszilis rekord ugyanis ar-
ról árulkodik, hogy idővel minden élőlény eltűnik. 

A világ valaha élt fajainak több mint 99,9 százaléka mára ki-
pusztult. Míg bizonyos organizmusok hagytak hátra leszárma-
zottakat, addig a fajok többségének vonala megszakadt. 
Longrich a fentiek alapján úgy látja, a valódi kérdés inkább az, 
hogy mikorra tűnhet el az ember. 

Jók az esélyeink 

Az embereket ősidők óta foglalkoztatja a kérdés, hogy a fa-
junk miként bukik majd el – gondoljunk csak a vallások világ-
végével kapcsolatos elképzeléseire. Napjainkban a tudomány 
természetes és mesterséges tényezőkben egyaránt lát fenye-
getést: a szélsőséges vulkáni aktivitás, egy esetleges becsapó-
dás, egy új kórokozó megjelenése, a klímaváltozás, egy nukle-
áris háború vagy adott esetben az extrém naptevékenység 
egyaránt komoly veszélybe sodorhatja az emberiséget. 

https://24.hu/author/lugosip/
https://24.hu/tudomany/
https://24.hu/tag/az-elet-nagy-kerdesei/
https://theconversation.com/will-humans-go-extinct-for-all-the-existential-threats-well-likely-be-here-for-a-very-long-time-135327
https://theconversation.com/will-humans-go-extinct-for-all-the-existential-threats-well-likely-be-here-for-a-very-long-time-135327
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ARTURO JIMENEZ / ANADOLU AGENCY / AFPA Cumbre Vieja 
tűzhányó kitörését nézik a Spanyolországhoz tartozó Kanári-
szigetek La Palma szigetén, 2021. október 23-án 

Ugyan vannak olyan gyengeségeink, amelyek bizonyos hely-
zetekben nehezítik a túlélést, Longrich szerint az ember meg-
lehetősen ellenálló a kihalással szemben. Mivel fajunk igen el-
terjedt és nagy egyedszámú, ráadásul kifejezetten ügyesen al-
kalmazkodik, feltételezhető, hogy jó ideig fennmaradunk 
még. Az emlősök közül az ember a legelterjedtebb. Fajunk je-
len van minden kontinensen, az óceánok elzárt szigetein, rá-
adásul a sivatagoktól a tundrán át az esőerdőkig nagyon kü-
lönböző környezeteket hódított meg. 

Az, hogy az emberek a Föld egy jelentős részén fellelhetőek, 
nagyban növeli az esélyeket az olyan súlyos katasztrófák ese-
tén, mint amilyen egy aszteroida becsapódása. Amennyiben 
az egyik élőhely egy ilyen csapás során mindenestül meg is 
semmisül, más területeken az emberek fennmaradhatnak. 

7,8 milliárdos egyedszámunkkal ráadásul a leggyakoribb állat-
fajok közé tartozunk, ami tovább javíthatja túlélésünk valószí-
nűségét. 

Az intelligencia ereje 

Szintén kedvező, hogy mindenevőként az élelemhiány kisebb 
fenyegetést jelent ránk, mint a specifikus táplálékokat fo-
gyasztó állatokra. A legelőnyösebb tulajdonságunk azonban 
kétségkívül alkalmazkodóképességünk. 

Az állatvilágban egyedülálló módon adaptációnk alapja tu-
lajdonképpen már nem a genetika, hanem a kultúra, a gene-
rációról generációra öröklődő tudás. 

Ahelyett, hogy fajunk nemzedékek alatt, a gének révén ido-
mulna a környezet változásaihoz, intelligenciánkat, tudásun-
kat és technológiánkat segítségül hívva evolúciós szempont-
ból szempillantás alatt tudunk alkalmazkodni. Úgy tűnik, ez a 
képességünk jelentősen megnehezíti kipusztulásunkat. 
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ALAIN PITTON / NURPHOTO / GETTY IMAGESA Toulouse-i 
Természettudományi Múzeum és a Londoni Természettudo-
mányi Múzeum közös Kihalás: a világvége? című kiállítása 

A kulturális fejlődés egyébként nem csupán gyorsabb a gene-
tikai evolúciónál, egészen más természetű is. A természetes 
szelekció hatására az ember révén egy olyan faj jelent meg, 
amely nemcsak alkalmazkodik környezetéhez, hanem tudato-
san, a saját igényei szerint alakítja is azt. Míg a gepárdok úgy 
fejlődtek, hogy képesek legyenek lefutni a zsákmányt, őseink 
idővel felismerték, hogy a húsforrások háziasításával nincs is 
szükség vadászatra. Míg egy mocsár megkerülhetetlen aka-
dályt jelent egyes állatok számára, addig az ember le tudja 
csapolni azt. 

Túlélni egy kihalási hullámot 

A földi élet története során több úgynevezett kihalási hullá-
mot is tapasztalt, ezen folyamatok idején a korábbi fajok vi-
szonylag gyorsan és nagy számban tűntek el. Az ilyen tömeges 
kihalások közül a legismertebb a mintegy 66 millió évvel ez-
előtti kréta-tercier kihalási esemény, amely elhozta a dino-
szauruszok korának végét. Longrich páratlan alkalmazkodá-
sunk miatt azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az emberiség 
még egy tömeges kihalást is átvészeljen. 

Amennyiben például időben sikerülne észlelni egy, a bolygónk 
felé tartó hatalmas aszteroidát, kialakíthatnánk óvóhelyeket, 
felhalmozhatnánk készleteket, és ily módon az emberiség egy 
része túlélhetné a kataklizmát. Sőt egy nap talán olyan mód-
szerek is elérhetővé válnak majd, melyekkel elterelhetnénk, 

esetleg megsemmisíthetnénk a becsapódással fenyegető égi-
testet. 

Kultúránk ugyanakkor esetenként veszélyt is jelent fajunkra: 
a nukleáris háborúk, a környezetszennyezés, a túlnépesedés, 
a járványok és a globális felmelegedés egyaránt olyan veszé-
lyek, melyeket részben vagy teljesen magunknak köszönhe-
tünk. Egyes szakértők azt sem zárják ki, hogy bukásunkat vé-
gül saját teremtményünk, a mesterséges intelligencia fogja el-
hozni. 

 

NIKOLAY DOYCHINOV / AFPA heves esőzések következtében 
összegyűlő szemét a Svoge-gátnál, Szófia közelében, Bulgári-
ában 2021. január 16-án 

A magunk okozta veszélyek egy részére szerencsére már sike-
rült megoldást találni. A nemzetközi atommegállapodások, a 
szennyezés szabályozása, a családtervezés, az alternatív ener-
giaforrások, illetve a vakcinák például eszközt jelenthetnek a 
megküzdésben. 

Meddig maradhatunk fenn? 
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A Homo sapiens nagyjából 250 ezer éve jelent meg, az azóta 
eltelt idő alatt fajunk túlélt jégkorszakokat, természeti csapá-
sokat, járványokat és megannyi háborút. 

Longrich szerint az elkövetkező 250 ezer évet is átvészelhet-
jük. 

A pesszimista forgatókönyv alapján viszont valamilyen termé-
szetes vagy ember okozta csapás már jóval előbb elhozhatja 
bukásunkat. Amennyiben egy potenciális becsapódás nem is 
törölné el teljesen fajunkat, a civilizáció összeomlásával az 
emberiség, ahogy ma ismerjük, megszűnne. Avi Loeb, a Har-
vard Egyetem csillagásza a statisztikákból kiindulva egyene-
sen úgy véli, hogy a modern társadalom legfeljebb néhány év-
századig létezhet még – persze elképzelhetőnek tartja, hogy 
a civilizáció végül felülkerekedik majd a kihívásokon. 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Mennyi ideje lehet hátra az emberiségnek? 

Avi Loeb, a Harvard Egyetem kutatója szerint nem biztos, 
hogy az emberiség le tudja majd küzdeni a korábban nem lá-
tott akadályokat. 

Végezetül arról is érdemes beszélni, kérdés, hogy tulajdon-
képpen meddig is beszélhetünk emberi fajról. Noha a termé-
szetes szelekció erejét a modern időkre jelentősen csökken-
tettük, az ember manapság is fejlődik. Lehetséges, hogy a tá-
voli jövőben a civilizáció valahogy fennmarad, de abban már 
egy, a maitól különböző faj él majd, amely talán nem is a ter-
mészetes evolúció, hanem mesterséges módszerek, például 
génszerkesztés révén jött létre. 

Milyen állat lenne a Föld ura bukásunk 
után? 
 Lugosi Péter TUDOMÁNY AZ ÉLET NAGY KÉRDÉSEI 

 2021. 10. 02. 
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Az ember hajlamos azt hinni, hogy a Föld ura. Bár fajunk va-
lóban óriási hatást gyakorol a bolygóra, a dominancia kér-
dése rendkívül komplex. Éppen ezért annak megállapítása 
sem egyszerű, hogy kihalásunkat követően mely élőlények 
lépnének a helyünkbe – már ha a potenciális utódokat a bi-
ológiai értelemben vett létformák között kell keresni. 

A filmtörténet egyik legikonikusabb zárójelenete, amikor az 
1968-as A majmok bolygója című filmben a Charlton 
Heston alakította George Taylor a tengerparton lovagolva a 
Szabadság-szoborra bukkan. A főhős ekkor döbben rá, hogy 
valójában nem egy idegen égitesten, hanem a Földön jár, ahol 
az emberiség hanyatlása után a majmok vették át az uralmat. 

 

20TH CENTURY FOX / PHOTO12 / AFPA majmok bolygója 
című, 1968-ban megjelent film 

Nem egy film, regény és egyéb alkotás foglalkozik azzal a kér-
déssel, hogy miként festene égitestünk eltűnésünk után, mely 
faj válna dominánssá a Földön. A téma egyáltalán nem légből 
kapott, sok szakértő is azon az állásponton van, hogy az 

emberiség jóval azelőtt ki fog halni, hogy a bolygó a Nap öre-
gedése miatt több milliárd év múlva lakhatatlanná válna. 

A klimatikus átalakulás, a heves vulkanizmus, a becsapódá-
sok, a pandémiák, a háborúk és más tényezők egyaránt az em-
beriség bukásához vezethetnek. Tudományos szempontból 
viszont egyáltalán nem egyszerű kérdés, hogy civilizációnk ha-
nyatlását követően milyen faj vagy fajok emelkednének fel. 

Luc Bussière evolúcióbiológus úgy látja, a probléma tárgyalá-
sakor az első és legfontosabb annak vizsgálata, hogy mit is tar-
tunk domináns fajnak. Tény, hogy az emberek kiirtották, vagy 
visszaszorították a potenciális vetélytársaikat; a fejlett eszköz-
használatnak köszönhetően a világ szuperragadozóivá váltak; 
drámaian átalakították a bolygót; ráadásul az energiahaszná-
latban is kimagaslóan teljesítenek. Az uralkodás kérdése 
ugyanakkor igen komplex, hiába állítunk fel magunknak ked-
vező kritériumokat a vezetői státusz meghatározásakor. Luis 
Villazon zoológus is hasonló állásponton van: a hangyák pél-
dául többen vannak nálunk, sok fafaj pedig jóval tovább él az 
embereknél, mégis fajunkban látjuk a bolygó urát. 

Bussière szerint az egyszerűség kedvéért érdemes az állatok-
nál maradni, noha egyes növények is látványos eredménye-
ket értek el az evolúció során, a mikrobák pedig ősidők óta 
jelen vannak a Földön, a talajtól a vízen át a légkörig minden-
hova eljutottak, és az egész bolygó működését befolyásolják. 

Világunkban egyszerűen komolyabb jelentőséget tulajdoní-
tunk a többsejtű állatoknak, mint a többi létformának. 

https://theconversation.com/what-species-would-become-dominant-on-earth-if-humans-died-out-53340
https://www.sciencefocus.com/science/if-the-human-race-was-wiped-out-which-species-would-dominate/
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Mint a kutató írja, egyes szakmai vélemények alapján boly-
gónkon öt állatból négy fonálféreg, ezeket az élőlényeket 
mégsem tekintjük dominánsnak. Az elterjedés, az egyedszám 
és a változatosság tehát kevéssé fontos, a kérdés elemzése-
kor inkább a nagyobb, karakteresebb fajokra koncentrálunk. 

Nem a majmok lesznek a befutók 

Bár szeretjük azt hinni, hogy képzeletbeli trónunkra egy nap 
legközelebbi rokonaink fognak ülni, nem túl valószínű, hogy a 
többi főemlős közül kerülnek majd ki utódaink. Ennek oka az, 
hogy ezen állatok feltételezhetően már előttünk ki fognak 
pusztulni – gondoljunk csak bele: jelenleg az ember az egyet-
len élő hominidafaj, amely természetvédelmi szempontból 
nem fenyegetett. 

Az a folyamat, amely a jövőben eltörli az emberiséget, való-
színűleg az emberfélék megmaradt populációit is elpusztítja 
majd. Bussière szerint az is feltételezhető, hogy azok a kiha-
lási események, amelyek fajunkat érinthetik, épp a hozzánk 
leginkább hasonló organizmusokra jelentik a legnagyobb fe-
nyegetést. 

A kutató úgy gondolja, igen kicsi az esély arra, hogy jóval tá-
volabbi rokonainknál a miénkhez hasonló kognitív képessé-
gek fejlődjenek ki. A földtörténet vitathatóan domináns fajai 
közül egyedül az embernél alakult ki a kimagasló intelligencia 
és kézügyesség. Mindez azt jelenti, hogy az általunk sokra tar-
tott vonások rendkívül nehezen jelennek meg, és nem is fel-
tételei annak, hogy egy állat úgymond uralkodóvá váljon. „Az 
evolúció nem önmagában kedvez az intelligenciának, hanem 

csakis akkor, ha magasabb túlélési esélyhez és reprodukciós 
sikerhez vezet” – írja Bussière. 

A szakértő kiemeli: tévedés azt feltételezni, hogy örököseink 
mindenképp intelligens, társas, beszédre képes, vagy az em-
berihez hasonló technológiát használó élőlények lesznek. 

HIRDETÉS 

Jan Zalasiewicz paleobiológus viszont nem zárja ki, hogy az 
egyébként is összetett társas struktúrákban élő, meglehető-
sen okos patkányok vagy disznók a távoli jövőben még intelli-
gensebbé fejlődjenek. Amennyiben több millió év alatt töké-
letesítik az eszközhasználatot, egy nap akár hozzánk hasonló 
szerepet is betölthetnek a Földön. 

 

JIMMY BEUNARDEAU / HANS LUCAS / AFP 

Bussière szerint összességében lehetetlen megmondani, 
hogy mondjuk 50 millió évvel fajunk eltűnése után kik vagy 
mik kerülnek a helyünkre. Egy dolog ugyanakkor nagy 

https://www.livescience.com/46866-planet-apes-next-dominant-species.html
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bizonyossággal megállapítható: a Föld új királyai nem beszélő 
csimpánzok lesznek. 

Érdemes kiemelni, hogy egy-egy kihalási hullám során a ko-
rábban dominánsnak tekinthető fajok mind eltűntek, az ese-
ményeket követően pedig gyors fejlődés és diverzifikáció kez-
dődött, melynek következtében gyakran valószínűtlen, ko-
rábban egyáltalán nem meghatározó állatcsoportok emelked-
tek fel. Éppen ezért, ha egy olyan csapás érné a bolygót, 
amely az emberiségen kívül sok más fajt is elsodorna, talán 
olyan állatok törnének előre, amelyekre nem is számítanánk. 

Vajon élőlények követnek minket? 

Az intelligencia kérdéséhez visszatérve: Zalasiewicz úgy látja, 
hogy nem feltétlenül természetesen fejlődő organizmusok-
ban kell gondolkodnunk. A szakértő szerint ha újabb intelli-
gencia emelkedik fel, az talán elektronikus lesz. 

A mesterséges intelligencia az utóbbi időszakban elképesztő 
átalakuláson esett át, Ray Kurzweil futurista évekkel ezelőtt 
azt jósolta, hogy a gépek már 2045-ben okosabbá válhatnak 
nálunk. A folyamat az élet sok területét könnyebbé teszi, de 
rengeteg szakember kifejezetten aggasztónak érzi a jelensé-
get. 

Stephen Hawking például attól tartott, hogy a gépek egyszer 
az emberiség vesztét is elhozhatják. A legendás kutató elkép-
zelhetőnek tartotta, hogy a mesterséges intelligencia a jövő-
ben elszabadul, és minket felülmúlva átveszi a helyünket. 

HIRDETÉS 

Bár a gépekre nem tekintünk biológiai értelemben vett élő-
lényekként, ily módon ők léphetnének elő új királyokká. 

A mesterséges intelligencia mellett szól továbbá, hogy sok or-
ganizmushoz képest nagyobb eséllyel vészelhetne át egy-egy 
kataklizmát. 

A sci-fibe illő gondolatmenet végén, azt folytatva, tételezzük 
fel, hogy kordában tudjuk tartani a gépeket, az emberiség pe-
dig több égitesten létező civilizációvá fejlődik. Ilyen esetben 
fajunk felkerekedhetne a Földről, amikor érzékelné a közelgő 
veszélyt, például egy bolygónk felé tartó aszteroidát. Később 
aztán leszármazottaink visszatérhetnének, ily módon pedig 
fajunk sosem veszítené el valójában dominanciáját. Ebben a 
forgatókönyvben persze talán már nem is lenne olyan fontos 
az egykori otthon sorsa, hiszen az emberek más objektumo-
kon is be tudnának rendezkedni. 

 

https://24.hu/tech/2018/03/14/stephen-hawking-figyelmeztetett-fold-emberiseg-tuleles/

