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Halhatatlan klónsereget hozott létre egy af-
rikai méh 
ORIGO 2021.06.30. 

A foki mézelő méhek dolgozói egész klónsereget képesek létre-
hozni magukból - derítette ki egy most publikált kutatás. A kló-
nok beszivárognak a rivális méhfajok kaptáraiba, és átveszik az 
uralmat a kolónia felett.  

Ismert, hogy egyes élőlények nőstényei képesek aszexuálisan, 
vagyis hím közreműködése nélkül szaporodni. A szűznemzés 
(partenogenezis) előnye, hogy nem kell időt és energiát fordí-
tani a párosodásra, a génállomány pedig nem hígul fel. Hátrá-
nya, hogy csökken a genetikai változatosság, ami megnehezíti 
az adott faj alkalmazkodását az állandóan változó környezeti vi-
szonyokhoz.  

A partenogenezis nem hibátlan szaporodási mód, mivel a gene-
tikai anyag egy kicsiny része a rekombinációként ismert folya-
mat során rosszul rendeződik át, ami fejlődési rendellenessé-
gekhez, vagy steril peték létrejöttéhez vezet. 

A FOKI MÉZELŐ MÉHEK (APIS MELLIFERA CAPENSIS) DOLGO-
ZÓI AZONBAN MUTÁCIÓ RÉVÉN KÉPESSÉ VÁLTAK ARRA, 
HOGY A REKOMBINÁCIÓ ELKERÜLÉSÉVEL TÖKÉLETES KLÓNO-
KAT HOZZANAK LÉTRE MAGUKBÓL. 

Míg a tanulmányozott méhfaj királynője szexuálisan, dolgozója 
aszexuálisan szaporodik. A Sydney-i Egyetem kutatói egy kísér-
letben megakadályozták, hogy a királynő hímekkel (herékkel) 
párosodjon, így ő is szűznemzésre kényszerült. Ezt követően 
megvizsgálták, hogy a királynő és a dolgozók peterakása során 
milyen gyakorisággal fordult elő rekombinációs folyamat. 

 

Méh (illusztráció)  FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY 
VIA AFP/OZGUR KEREM BULUR/SCIENCE PHOTO LIBRARY/OZ-
GUR KEREM BULUR/SCIENCE PHOTO 

https://phys.org/news/2021-06-south-african-worker-honeybees-near-perfect.html
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Meglepetésre azt találták, hogy a királynő utódaiban százszor 
több rekombináció ment végbe, mint a dolgozók ivadékaiban, 
akik ezzel tulajdonképpen önmaguk közel tökéletes kópiáit hoz-
ták létre.  

AZT IS SIKERÜLT KIMUTATNI, HOGY A VIZSGÁLT KAPTÁR 
KLÓNJAINAK JELENTŐS RÉSZE EGYETLEN FELMENŐRE VEZET-
HETŐ VISSZA - EGY DOLGOZÓRA, AMI AZ ELMÚLT HARMINC 
ÉVBEN TÖBB MILLIÓSZOR "MÁSOLTA LE" MAGÁT. 

A klónok mindegyike egészséges és termékeny volt, valamint a 
szaporodás során sikerrel akadályozták a rekombinációs folya-
matot. 

A klónok támadása 

Benjamin Oldroyd, a Sydney-i Egyetem viselkedésgeneti-
kusa szerint ezek a klónok meglehetősen önző viselkedést mu-
tatnak - előfordul, hogy a kolónia királynőjének elhullásakor, a 
jövőbeni királynőket tartalmazó petéket egyszerűen kihajítják, 
és saját tojásaikat rakják a helyükre. 

ILYEN TEKINTETBEN A KLÓNOK INKÁBB RÁKSEJTEKRE HASON-
LÍTANAK, AMIK KONTROLLÁLHATATLAN SZAPORODÁSUKKAL 
FELEMÉSZTIK A "SZERVEZETET", VAGYIS SAJÁT KOLÓNIÁJU-
KAT. 

 

Illusztráció FORRÁS: STVORECZ ADRIÁN 

A foki mézelő méhek klónjainak másik csoportja azonban egé-
szen más utat választ - a rivális afrikai síkvidéki mézelő méh 
(Apis mellifera scutella) fészkeit szállják meg. 

KÉMIAI ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁVAL ARRA KÉNYSZERÍTIK AZ 
OTT DOLGOZÓKAT, HOGY SAJÁT IVADÉKAIK HELYETT AZ EL-
LENSÉG UTÓDAIT NEVELJÉK, ÉS EZZEL RÖVIDESEN A KOLÓNIA 
ÖSSZEOMLÁSÁT IDÉZIK ELŐ. 

Becslések szerint a síkvidéki mézelő méh kolóniák 10 százaléka 
válik évente a parazita életmódot folytató klónok áldozatává.  

(Phys.org/Live Science) 

https://www.livescience.com/bee-creates-perfect-clone-army.html
https://phys.org/news/2021-06-south-african-worker-honeybees-near-perfect.html
https://www.livescience.com/bee-creates-perfect-clone-army.html


Tudományról egyszerűen XIII. évfolyam 7.-8. szám 

5. oldal 

Sok százmillió ember lakóhelyét moshatja el 
a jövőben a tenger 
ORIGO 2021.06.30. 

A század végére akár 410 millió ember élhet kétméteres ten-
gerszint feletti magasságnál alacsonyabb területeken, amelye-
ket veszélyeztet a vízszint emelkedése - állapította meg egy új 
tanulmány. 

A Nature Communications tudományos lap friss számában kö-
zölt kutatás szerint a világon jelenleg 267 millióan élnek kétmé-
teres tengerszint feletti magasság alatt. Holland kutatók a Lidar 
lézeres távérzékelési módszerrel megmérték a parti területek 
magasságát, és azt jósolják, hogy 2100-ra - egyméteres vízszint-
emelkedéssel számolva, népességnövekedés nélkül - ez a szám 
410 millióra emelkedhet. 

Térképük azt mutatja, hogy a legnagyobb kockázatú területek 
62 százaléka a trópusokra esik, a legtöbb Indonéziában talál-
ható. A jövőben tovább nőhet ez az arány, a területek 72 száza-
léka lesz a trópusokon, 59 százalék a trópusi Ázsiában. 

 

A tengerszint emelkedése sok száz millió embert fenyeget
 FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY/FANATIC STU-
DIO/GARY WATERS/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FANATIC STU-
DIO/GARY WATERS/SCIEN 

"Sok tudós hosszú távú forgatókönyveket vizsgál, de a világ 
egyes részein, leginkább a trópusokon már zajlanak a nagy ára-
dások, nemcsak Délkelet-Ázsiában, hanem például a Niger del-
tájában is. A kutatások eddig nagyrészt a tengerszint emelkedé-
sének forgatókönyveit határozták meg, a földfelszín 
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magasságának adataira kevesebb figyelem jutott, mert az em-
berek úgy érezték, ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni" - 
mondta Aljosja Hooijer, a független holland delfti Deltares víz-
kutató intézet vízforrás-szakértője, a tanulmány vezető szer-
zője. 

A felszíni magasság pontos adatai nem állnak rendelkezésre a 
világ sok tájáról. "Hollandia, az Egyesült Királyság, az Egyesült 
Államok partvidékeiről kitűnő adataink vannak, mert négy-
évente Lidarral felmérik őket felülről, ez Hollandiában például 
minden alkalommal több tízmillió euróba kerül. A világ nagyobb 
részén erre nyilvánvalóan nincs pénz" - tette hozzá. 

Egymilliárd tonna szén-dioxidot kell kivonni 
a légkörből 2025-ig 
ORIGO 2021.06.30. 

Egymilliárd tonna szén-dioxidot kell kivonni a légkörből 2025-
ig, hogy a katasztrofális felmelegedés elkerülhető legyen - álla-
pította meg egy szerdán közzétett jelentés. 

A 2015-ös párizsi klímaegyezményben több mint 190 ország írta 
alá, hogy a globális felmelegedés mértékét 1,5 Celsius-fokban 
korlátozzák az iparosodás előtti átlaghőmérséklethez képest. 
Sok tudós azonban úgy véli, hogy az üvegházhatású gázok 

jelentős kibocsátásának csökkentésére tett ígéretek mellett 
szén-dioxid-kivonási technológiákra is szükség van. 

Ha nem sikerül egy gigatonnányi szén-dioxidot kivonni, nem ér-
hető el az 1,5 fokos klímacél - áll a Koalíció a Negatív Emisszió-
ért (CNE) nevű szervezet és a McKinsley tanácsadó cég friss je-
lentésében. 

 

Egymilliárd tonna szén-dioxidot kell kivonni a légkörből 2025-ig
 FORRÁS: PEXELS.COM 

A kutatók szerint 2025-ig egymilliárd tonna szén-dioxidot, ez-
után évente több mint egymilliárdot kell az atmoszférából ki-
vonni. A jelenleg fejlesztés alatt álló projektek 2025-ig mintegy 
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150 millió tonna szén-dioxid eltávolítására lesznek elegendőek, 
ami töredéke a szükségesnek - írják a jelentésben. 

Az úgynevezett negatív emissziós projektek között szerepelnek 
a kibocsátott szén-dioxid felszívására és tárolására szolgáló bio-
energiatervek, a szén-dioxid közvetlenül a levegőből való ki-
emelését célzó technológiák, valamint természetes megoldá-
sok, például az erdősítés. 

A jelenlegi technológiák drágák, a jelentés szerint azonban a 
technológiák fejlesztése és kiterjesztése alacsonyabb költsé-
gekhez vezetne. Az átlagos költség tonnánként valószínűleg 41-
138 dollár (12 000-40 800 forint) lesz 2050-re. 

A több mint húsz vállalatot tömörítő CNE tagja többek közt a 
negatív emissziós erőművek fejlesztésén dolgozó Drax, vala-
mint befektetők és kereskedelmi szövetségek, köztük a Bank of 
America és a Brit Iparszövetség (CBI). 

Nincs magyarázat arra, amit a Holt-tenger 
mellett találtak 
ORIGO 2021.06.30. 

Egy eddig kizárólag csak meteoritokban azonosított, Földön kí-
vüli ásványt találtak a Holt-tenger partvidékének üledékrétege-
iben - írja a Science Alert. A szakértők biztosak benne, hogy az 

anyag nem az űrből érkezett, hanem itt keletkezett bolygón-
kon, kérdés, hogyan. 

Az allabogdanit egy nagyon ritka foszfid ásvány, amelyet 1994-
ben azonosítottak először egy Oroszországban talált vasmeteo-
ritban. Azóta más, űrből származó sziklákban is megtalálták az 
anyagot, ám földi allabogdanitot most először fedeztek fel a tu-
dósok. 

Az ásványt a kutatók a Holt-tengertől délnyugatra fekvő Negev-
sivatag Hatrurim-formációjában találták meg. Biztosak benne, 
hogy az itt fellelt allabogdanit nem az űrből érkezett.  

BECSLÉSEK SZERINT A FÖLDI ALLABOGDANIT KELETKEZÉSÉHEZ 
ÓRIÁSI, 25 GIGAPASCALT IS MEGHALADÓ NYOMÁSRA VAN 
SZÜKSÉG.  

Ilyen körülmények azonban csak egy nagy meteorit becsapódá-
sakor vagy a földköpenyben, 500 kilométer mélyen tapasztal-
hatók.  

A GOND AZ, HOGY A RÉGIÓBAN NEM TALÁLTÁK NYOMÁT KO-
RÁBBI BECSAPÓDÁSOKNAK, ÉS ARRA SINCS BIZONYÍTÉK, 
HOGY A VIZSGÁLT KŐZETRÉTEG A FÖLDKÖPENNYEL VALAHA 
IS KAPCSOLATBAN ÁLLT VOLNA. 
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A kőzetben talált Földön kívüli ásvány FORRÁS: MINERA-
LOGICAL SOCIETY OF AMERICA 

A kutatók most más térségekben is allabogdanitot keresnek, 
hogy a rejtély végére járjanak. 

A felfedezésről az American Mineralogist című szakfolyóirat 
számolt be részletesen. 

(Science Alert) 

Megnyílt a világ első ipari műhúsgyára Izra-
elben 
2021.06.29. https://qubit.hu/ BODNÁR ZSOLT 

Az elmúlt két-három évben szinte a semmiből robbant be a mű-
húsforradalom az éttermekbe és a szupermarketekbe, és ma 
már hamburgert, steaket, pizzát vagy tacót is lehet kapni állati 
fehérjét nélkülöző, laborban előállított műhússal készítve. Sőt, 

már az is felmerült, hogy az egzotikus állatok vagy akár az em-
berek húsára emlékeztető, növényi alapú műhústermékeket 
gyártsanak, hogy akár a látens kannibálok vágyait is megpróbál-
ják kielégíteni. 

Bár a piacvezető cégek, mint az Impossible Foods vagy a 
Beyond Meat üzemei már eddig is a maximumom pörögtek, 
hogy ki tudják szolgálni a műhúsra mutatkozó egyre nagyobb 
igényt, az izraeli Future Meat Technologies most még nagyobb 
lépést tett: megnyitotta a világ első ipari műhúsgyárát. 

Míg a műhúsgyártók többsége (így az Impossible és a Beyond 
Meat is) növényi fehérjék felhasználásával készíti el a húster-
mékekre a lehető legjobban hasonlító műhúspogácsákat vagy 
kolbászokat, a Future Meat egy másik módszer híve: az izraeli 
cég élő állatok sejtjeit használja fel, hogy az állatoknak nem 
ártva, de mégis állati eredetű hústermékeket készítsen. 

https://doi.org/10.2138/am-2021-7621
https://www.sciencealert.com/mysterious-mineral-only-ever-seen-in-meteorites-inexplicably-found-by-the-dead-sea
https://qubit.hu/
https://qubit.hu/author/bodnarzs
https://qubit.hu/2019/12/03/az-aldiban-es-a-lidlben-is-megjelent-a-veganbarat-muhus-de-eheto-vajon
https://qubit.hu/2019/08/08/mar-budapesten-is-kaphato-a-muhusburger-de-vajon-jobb-mint-amit-a-mekiben-vagy-a-burger-kingben-adnak
https://qubit.hu/2020/01/13/alkotoi-szerint-a-musztek-a-megtevesztesig-hasonlit-a-valodi-husra-mar-csak-az-izen-kell-dolgozni
https://qubit.hu/2019/05/22/impossible-supreme-az-amerikai-pizzakon-is-megjelent-a-muhus
https://qubit.hu/2019/05/03/a-burger-king-utan-az-amerikai-tex-mex-ettermekbe-is-betort-a-muhus
https://qubit.hu/2019/10/25/a-sima-muhus-utan-jon-a-mukenguru-a-muelefant-es-a-muemberhus
https://newatlas.com/science/worlds-first-industrial-lab-grown-meat-facility-israel/
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A világ első ipari műhúsgyára az izraeli Rehovotban Fotó: Fu-
ture Meat Technologies 

Az állati sejteket bioreaktorokb helyezik, és ugyanolyan táp-
anyagokkal látják el, mint az élő állatokat, így a sejtek növe-
kedni és sokasodni tudnak, amíg ehető húsformát nem öltenek. 
A Future Meat génmódosítás nélkül dolgozik, és állítása szerint 
a módszerével nemcsak 10-szeresen növelhető a hústermelés 
az állatok leöléséből származó húsfeldolgozáshoz képest, de 80 
százalékkal kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával jár a 
folyamat, valamint 99 százalékkal kevesebb földterület és 96 
százalékkal kevesebb édesvíz szükséges a műhús előállításához 
a hagyományos húsgyártáshoz képest. 

A most megnyitott műhúsgyár a Tel-Avivtól 20 kilométerre 
fekvő Rehovot városában épült, és naponta 500 kilogramm 
csirke-, sertés- és bárányműhús készítésére van kapacitás, de 
hamarosan a marhahúst pótló termékeket is bevezetik. A cég 
egyben az iparágon belüli versenyre is számít, és azt reméli, 
hogy az újabb műhúsgyárak nyitásával a termékek ára is tovább 
csökken majd. 

Ész Ventura: mentsd meg a földet, lődd ki az 
összes műanyagszemetet a holdra! 
2021.06.28.  https://qubit.hu/ GÁSPÁR MERSE ELŐD 

Mennyi műanyagszemét van a Földön, és mit lehetne vele – el-
vileg – kezdeni? Nézzük meg! Az alábbiakban műanyagszemét-
nek fogjuk tekinteni azt a műanyaghulladékot, ami jelenleg 
nem vár újrahasznosításra, hanem szeméttelepeken vagy a ter-
mészetben halmozódik lebomlatlan szennyező anyagként. 

124. feladvány: Huss, műanyagszemét! 

1. Tegyük fel, hogy az összes műanyagszeméttől meg 
tudnánk szabadulni úgy, hogy kilőjük az űrbe. Becsül-
jük meg, hogy mennyivel változna meg a nap hossza a 
Földön ennek hatására? 

2. Tegyük fel, hogy az összes műanyaghulladékot el tud-
nánk juttatni a Holdra. Becsüljük meg, hogy mekkora 

https://qubit.hu/
https://qubit.hu/author/gasparmerse
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--ar-R84bg--/7cUt9K53LPJ6G8Aks.jpeg
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rétegben borítaná be akkor a szemét a Holdat, és 
mennyivel látnánk nagyobbnak a Holdat? 

3. Tegyük fel, hogy az összes műanyagszemetet annyira 
össze tudnánk tömöríteni, hogy abból egy új égitest 
keletkezzen, ami gravitációsan összetartaná saját ma-
gát, és második holdként keringene a Föld körül. Be-
csüljük meg, mekkora lenne ez az eredeti holdunkhoz 
képest? 

4. Tegyük fel, hogy az összes műanyagszemetet a Földön 
akarjuk hasznosítani, mégpedig egy gigantikus földfel-
szín alatti gravitációs energiatároló formájában. A klí-
maváltozás megfékezése érdekében, mint ismeretes, 
egyre több megújuló energiát szeretnénk használni, 
de ahhoz, hogy ez valóban kiváltsa a nem meg-
újuló energiaforrásokat, hatalmas kapacitású energia-
tárolókra is szükség lenne, hiszen a pillanatnyi igénye-
ket meghaladó termelés időszakaiban el kell raktároz-
nunk a többlet villamos energiát azokra az időkre, ami-
kor éppen nem süt a nap, vagy nem fúj a szél. Ennek 
az egyik ígéretes és tiszta megoldása lehet a gravitá-
ciós energiatárolás elve a szennyező kémiai alapon 
működő akkumulátorokkal szemben. Ilyen megoldá-
sokról – többnyire betonelemeket mozgató berende-
zésekről – már a Qubit is többször írt. A fenti 

feladatban azt tesszük fel, hogy beton helyett mű-
anyagszemétből tömbösített súlyokat használunk, és 
az egészet a felszín alatt, hogy ne zavarjon minket. 
Képzeljünk el egy gigantikus méretű dugattyút, amit 
föl-le mozgatunk egy aknában. Természetesen ez da-
rabokból is állhat, nem kell, hogy egy nagy tömb le-
gyen. Mivel nagyon mélyen az emelkedő hőmérséklet 
hatására megolvadna a műanyag, nem lehet akármi-
lyen mély az akna. Tegyük fel továbbá, hogy a dugaty-
tyú legalább annyit tud lefelé mozogni, mint amekkora 
a magassága. Becsüljük meg, hogy ebben az esetben 
mekkorának kell lennie a berendezés alapterületé-
nek? 

Figyelem! A fenti becslési feladatokhoz több mint egy hónap 
gondolkodási időt adunk, és a feladathoz bármilyen forrás sza-
badon felhasználható. Kérjük a használt forrásokat és adatokat 
meghivatkozni a beküldött megoldásban. Számos esetben fel-
merülhetnek részletkérdések, ez esetben a kérdés szellemének 
megfelelően szabadon lehet értelmezni a körülményeket, vagy 
kérdezzetek nyugodtan az alábbi emailcímen. A feladat nem 
igényel feltétlenül bonyolult számításokat, de a befektetett ku-
tatómunkát öt koponyával díjazzuk és egy ajándék könyvcso-
maggal a szerencsés nyertesnek! 

Nehézségi szint: 

https://qubit.hu/2021/06/27/mubetont-emelgeto-oriasdaruk-jelenthetik-az-energiatarolas-jovojet
https://qubit.hu/2021/06/27/mubetont-emelgeto-oriasdaruk-jelenthetik-az-energiatarolas-jovojet
https://qubit.hu/2018/08/28/itt-az-energiatarolas-jovoje-a-beton
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A becsléseket részletes magyarázattal, számításokkal és forrás-
hivatkozásokkal együtt az eszventura@qubit.hu címre várjuk. A 
legértékesebb megoldást küldő versenyzők felkerülnek az Ész 
Ventura dicsőségfalára, közöttük és minden jó megoldást be-
küldő versenyző között év végén nyereményeket sorsolunk ki. 
Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy 
melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: au-
gusztus 1. éjfél. 

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd 
fizikus és bűvész 

Megisszuk, megesszük, belélegezzük, de a 
hatását nem tudjuk 
BUGYINSZKI GYÖRGY 2021.07.01. index.hu 

A mikroműanyagok tulajdonságairól és veszélyeiről beszélt az 
Indexnek Jurecska Laura környezetkémikus, az ELTE TTK Mik-
robiológiai Tanszékének tudományos munkatársa. 

 

Évente mennyi mikroműanyagot iszik meg egy átlagos ma-
gyar? 

Ha kimondottan az ivóvizet nézzük, egy nemzetközi tanulmány 
szerint évente 90 ezer darab mikroműanyag-részecskét visz be 
a szervezetébe az, aki főleg palackozott italokat fogyaszt. Aki 
pedig kizárólag csapvizet iszik, az „csak” körülbelül 4000 mű-
anyag darabkát nyel le. 

mailto:eszventura@qubit.hu
https://qubit.hu/2021/04/12/esz-ventura-dicsosegfal-2021
https://index.hu/szerzo/bugyinszki_gyorgy
https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--dC-1ee-m--/78L3F3Yfm3WlJq1ds.png
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KAPCSOLÓDÓ 

 

Mikroműanyagot találtak a világ tetején 

Valószínűleg hegymászók ruházatából vagy felszereléséből 
származik a szennyeződés. 

Mikroműanyagnak ugyebár az 5 mm-nél kisebb plasztikdarab-
kákat nevezzük. Akad köztük olyan, amelyet már eleve ilyen 
apró méretben gyártanak le, például a kozmetikai termékekben 
található mikrogömbök, a többi pedig a nagyobb műanyag ter-
mékek roncsolódása, aprózódása révén jön létre. Ha például 
belegondolunk, hogy egy átlagos mosás során megközelítőleg 
700 ezer szál válik le a ruháinkról a mosógépben, akkor az sem 

lehet meglepő, hogy a szálforma az egyik legelterjedtebb a mik-
roműanyagok körében. De jelentős mennyiséget képviselnek a 
gépjárművek gumiabroncsairól, fékbetétjeiről leszakadó tör-
melékek és a különböző útjelzésekből a járművek és az időjárás 
hatására távozó apró darabkák is. 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Vesztünkre törnek a mikroműanyagok 

Nem csak a koronavírus pusztíthatja el az embert. 

Általánosságban elmondható, hogy mikroműanyag-kibocsátás 
77 százaléka köthető a háztartásokhoz, a fennmaradó rész ipari 
eredetű. A mikroműanyagok ott vannak a konyhasóban, a cu-
korban, a mézben, a sörben, de kimutatták már őket levegőből, 
talajból, óceánokból, tengerekből, édesvizekből. 200 olyan 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F11%2F20%2Fmount_everest_mikromuanyag_halalzona%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F11%2F20%2Fmount_everest_mikromuanyag_halalzona%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2021%2F06%2F14%2Fmikromuanyag-ebed-pusztulas%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2021%2F06%2F14%2Fmikromuanyag-ebed-pusztulas%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F11%2F20%2Fmount_everest_mikromuanyag_halalzona%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2021%2F06%2F14%2Fmikromuanyag-ebed-pusztulas%2F
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tengeri faj szervezetében találtak már mikroműanyagokat, ami-
ket ember is fogyaszt. Megisszuk, megesszük, belélegezzük te-
hát – miközben fogalmunk sincs róla, hogy hosszú távon milyen 
hatással lesz a szervezetünkre. 

 

Fotó: Kaszás Tamás / Index 

Mit tudunk ma az egészségügyi kockázatokról? 

Ezek becslése nagyon komplex feladat, mert nem egyetlen 
anyagról, hanem anyagok egy csoportjáról kellene megmonda-
nunk, hogy miként hatnak ránk. Ráadásul az is mást okozhat, ha 
lenyeljük, és az is, ha belélegezzük. Az biztos, hogy minél na-
gyobb egy műanyag darabka, annál nagyobb eséllyel ürül ki a 
szervezetünkből. A legkisebbek viszont akár a sejtjeinkbe is 

bejuthatnak. A mikroműanyagok nagy része a széklettel távo-
zik, de a bennmaradó mintegy tíz százalék felszívódhat, és akár 
emésztőrendszeri gyulladást is okozhat. 

A szennyvíztisztítók képesek kiszűrni? 

A hagyományos szennyvíztisztítási módszerek elég jó hatásfok-
kal távolítják el a mikroműanyagokat, de a visszamaradó meny-
nyiség még így is jelentős. Egy 2019-es hazai vizsgálat szerint a 
szennyvíztelepre befolyó szennyvíz átlagosan 1794 darab ré-
szecskét tartalmaz literenként, ennek közel 90 százalékát a szá-
las műanyagok teszik ki egyébként. Tisztítás után a víz literében 
221 darab műanyagrészecskét mutattak ki, vagyis a mikromű-
anyagok közel 88 százalékát tudták eltávolítani. Egy nagyobb 
szennyvíztelep napi mikroműanyag-kibocsátása elérheti a 4000 
milliárd darabot. 

Mi lesz azzal, ami fennakad a rostán? 

A szennyvíziszapba kerül, ennek egy kilogrammjában az imént 
említett hazai kutatás során átlagosan 7320 darab részecskét 
találtak. A szennyvíziszap egy részét felhasználja a mezőgazda-
ság, a mikroműanyagok terjedésében az iszap tehát még na-
gyobb jelentőségű lehet, mint a tisztított szennyvíz. 

Ezt az iszapot nem lehet továbbszűrni? 
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Ígéretes technológiák vannak erre, de egyelőre még kísérleti fá-
zisban, és igen költségesek is. Ezt a problémát nem fogjuk tudni 
kizárólag az ivó- és szennyvízkezelési technológiák fejlesztésé-
vel megoldani, radikálisan újra kell gondolnunk a műanyagok-
hoz fűződő viszonyunkat. 

 

Fotó: Kaszás Tamás / Index 

Akár a vízhálózat alkotóelemeiből is leválhatnak, kioldódhat-
nak mikroműanyagok? 

Végeztek már ilyen vizsgálatokat négy hazai vízmű területén, és 
több mintából polietilént és politetrafluor-etilént mutattak ki. 
Előbbi a vízvezetékrendszerekben használt úgynevezett KPE-

csőből származhat, utóbbi pedig a tömítéshez használt zsinór-
ból. A vízhálózatba beépíthető termékek engedélyeztetése so-
rán ugyanakkor ma már vizsgálják, hogy olyan műanyagot ne 
lehessen felhasználni, melyből bizonyos adalékanyagok jelen-
tős mennyisége oldódhat ki. 

A műanyag flakonokra, melyekből az üdítőket isszuk, van 
ugyanilyen előírás? 

Ebben a témában nem vagyok járatos, de azt tudom, hogy min-
den olyan műanyagra, amely élelmiszerrel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerül(het), szigorú szabályok vonatkoznak. A jog-
szabályok kioldódási határértékeket állapítanak meg, vagyis 
ezeket a határértékeket meghaladó mennyiségben nem juthat-
nak ki a káros anyagok az élelmiszerekkel érintkező műanya-
gokból. Sőt, az ilyen műanyagoknak nyomon követhetőeknek is 
kell lenniük, hogy egy esetleg hibás vagy károsanyag-kibocsátás 
szempontjából aggályos termék visszahívható legyen. 

Mindent összevetve: a hazai csapvíz egészségesnek mond-
ható? 

A magyarországi ivóvíz biztonságos, a benne kimutatható mik-
roműanyagok mennyisége még nem éri el a kockázatos mérté-
ket. Ebben fontos szerepe van annak, hogy Magyarországon a 
közműves ivóvízellátás 94 százaléka felszín alatt vízbázisból 
származik, ez pedig jóval kevésbé kitett a szennyeződésnek, 
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mint a felszíni vizeink. Ugyanakkor ma még nem létezik egysé-
ges, mindenki által elfogadott módszertan arra, hogy hazánk vi-
zeinek mikroműanyag-szennyezettségét átfogóan mérjük, kö-
vetve a változásokat is. 

 

Fotó: Kaszás Tamás / Index 

A természetes vizeink mennyire szennyezettek? 

Kutatások azt találták, hogy a Dunában, a Tiszában, a Rábában 
és az Ipolyban is kimutathatóak a mikroműanyagok – a Duná-
ban köbméterenként mintegy 50 részecske. Osztrák vizsgálatok 
alapján a Duna által szállított mikroműanyag mennyisége 
évente 530–1500 tonnára becsülhető; tehát már eleve 

szennyezetten érkezik hozzánk a folyó. Bár kevés a rendelke-
zésre álló adat, egy-egy pontminta összehasonlítása azt mu-
tatja, hogy Budapest hozzávetőlegesen ötödével emeli tovább 
a Duna mikroműanyag-szennyezettségi szintjét. 

A tiszai vízszennyezés közel két évtizedes probléma… 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Jelentős a Tisza és mellékfolyóinak mikroműanyag-szennye-
zettsége 

A Tiszán átlagosan 3200 mikroműanyag-szemcse van egy kilo-
gramm partmenti üledékben. 

Szakértők számításai szerint óránként több millió mikromű-
anyag úszik le a Felső-Tiszán. Ez az érték nemzetközi szinten 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F08%2F31%2Fjelentos_a_tisza_es_mellekfolyoinak_mikromuanyag-szennyezettsege%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F08%2F31%2Fjelentos_a_tisza_es_mellekfolyoinak_mikromuanyag-szennyezettsege%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F08%2F31%2Fjelentos_a_tisza_es_mellekfolyoinak_mikromuanyag-szennyezettsege%2F
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is jelentősnek mondható: 2017-es mérések szerint a 300 mik-
rométernél nagyobb részecskék koncentrációja köbméteren-
ként 4,9 darab, a 15 és 300 mikrométer közé eső mikroműanya-
gok száma pedig 62,5 darab volt. Ennek elsődleges oka az ukrán 
és román oldalról érkező hulladék. A kármentesítés ugyan fo-
lyamatos és fontos, hosszú távú megoldást csak a hatékony kör-
nyezetvédelmi diplomácia hozhat, vagyis az érintett országok 
hatóságainak együttműködése. 

Ma kezdődik a „műanyagmentes július” (Plastic Free July). Mi-
lyen egészen konkrét dolgokat tehet meg egy átlagos polgár a 
hétköznapokban, hogy csökkentse a terhelést? 

Tény, hogy a műanyagok könnyűek, tartósak és olcsók, de – 
mint az elmondottakból is nyilvánvaló – saját kényelmünk ér-
dekében akár mérgező hatásoknak is képesek vagyunk kitenni 
magunkat és a földi élővilágot. Évente például annyi műanyag-
hulladék kerül az óceánokba, mint ha a Föld minden egyes la-
kója hetente beledobna egy szatyrot. Felül kell vizsgálnunk a 
rossz szokásainkat. 

Ahol van más csomagolási alternatíva, ott igyekezzünk kerülni 
a műanyagot, különösen az egyszer használatos plasztikcsoma-
golásokat. Ha ragaszkodunk a mikrogömböket tartalmazó koz-
metikai termékekhez, akkor keressük a műanyagmentes válto-
zatot, van például olyan termék is a piacon, ami 

mandulaőrleményt tartalmaz műanyagszemcsék helyett. Mo-
sásnál válasszuk a folyékony mosószert a szilárd helyett, illetve 
amikor csak lehet, műszálas ruházati cikkek helyett válasszuk a 
természetes alapanyagokból készült textíliákat. 

Utóbbiakkal ráadásul nemcsak a környezetünknek, hanem még 
a bőrünk egészségének is jót teszünk. 

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index) 

A körforgásos gazdasággal a tartós termé-
kek korába léphetünk 
A CÉGEKNEK MÁR A TERVEZÉSKOR FIGYELNIÜK KELL AZ ÚJRA-
HASZNOSÍTHATÓSÁGRA 

Kincses Krisztina, Somogyi Orsolya 

2021. 07. 13. magyarnemzet.hu 

Napjainkban sok szó esik a körforgásos (más néven körkörös) 
gazdaságról, ugyanakkor a fogalmat meglehetősen nagy bi-
zonytalanság övezi. Ürge László, a DBH Investment Zrt. ügyve-
zető igazgatója és a Pannon Egyetem címzetes egyetemi tanára 
a Green Policy Centernek készített elemzésében a körforgásos 
gazdaság működésének közérthető bemutatására törekszik, 
aminek terén már hazánk is megtette az első lépéseket. Július 
elsejétől tilos a legtöbb egyszer használatos műanyag 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F08%2F31%2Fjelentos_a_tisza_es_mellekfolyoinak_mikromuanyag-szennyezettsege%2F
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-korforgasos-gazdasaggal-a-tartos-termekek-koraba-lephetunk-10070669/
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forgalmazása, emellett számos pályázat és együttműködés szü-
letik a körforgásos gazdaság hatékony kialakítására.  

A körforgásos gazdaság nem egy egyszerűen definiálható foga-
lom. Valójában inkább egy olyan koncepció, amelynek végre-
hajtásával az emberi tevékenység következtében fellépő komp-
lex környezeti károsítást döntően csökkenthetjük és visszafor-
díthatjuk – jelenti ki elemzése elején Ürge László. A DBH In-
vestment Zrt. ügyvezető igazgatója és a Pannon Egyetem cím-
zetes egyetemi tanára a Green Policy Center kérésére készített 
elemzésében rámutat: az emberi beavatkozás nélküli termé-
szet nem is ismeri a hulladék fogalmát, jelenlegi globális gazda-
sági modellünk, az úgynevezett lineáris gazdaság azonban a „ki-
nyer, gyárt, használ, eldob” gyakorlatra épül. 

Globális túlfogyasztás 

– A gazdasági növekedéssel jelenleg együtt jár a természeti erő-
források kitermelésének növekedése is, még akkor is, ha a GDP 
növekedését sikerül elválasztanunk az üvegházhatású gázok ki-
bocsátásának növekedésétől, ami a klímasemleges gazdasági 
stratégia kulcseleme – magyarázza Ürge László. Hozzáteszi: Föl-
dünk készletei végesek, azonban a mai gazdasági struktúrában 
olcsóbb eldobni, mint újrahasznosítani az anyagokat. – Ebben a 
lineáris rendszerben 

a globális gazdaság jelenleg másfél bolygónak megfelelő erő-
forrást használ fel, és ha nem változtatunk, akkor 2050-re már 
három Föld bolygóra lenne szükség a termelés szerkezetének 
fenntartásához 

– hívja fel a figyelmet a szakértő. Az emberi tevékenység követ-
keztében keletkezett hulladék most már globális léptékben is 
látható méreteket ölt, ilyenek például az országnyi méretű mű-
anyaghulladék-szigetek az óceánokban vagy az űrből is látható 
autógumi-hulladékok az egyes sivatagokban. 

Tartós termékek 

Ürge László hangsúlyozza: a körforgásos gazdaság a klímaválto-
zás elleni küzdelmen jóval túlmutató szereppel bír. Ez a koncep-
ció ugyanis nem csupán egyetlen ökológiai aspektusra fókuszál, 
mint például az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökken-
tése, hanem egy holisztikus megközelítésen keresztül integrál a 
fenntarthatóság szempontjából fontos gazdasági, társadalmi és 
környezeti aspektusokat, megfontolásokat. Az üvegházhatá-
súgáz-kibocsátás 45 százaléka jelenleg a Föld erőforrásainak a 
továbbiakban fenntarthatatlan kitermeléséből és feldolgozásá-
ból származik, itt hoz újat a körforgásos gazdaság koncepciója, 
amelynek egyik legfőbb célja a hulladék keletkezésének meg-
akadályozása. Az alapvető tézis az, hogy az anyagok és termé-
kek életciklusát minél inkább ki kell tolni. Ez ugyanakkor 

https://www.greenpolicycenter.com/index.php/2021/05/07/a-korforgasos-gazdasagrol-kozerthetoen/
https://www.greenpolicycenter.com/index.php/2021/05/07/a-korforgasos-gazdasagrol-kozerthetoen/
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szembemegy azzal a mai gazdasági logikával, amelyen korunk 
fogyasztói gazdasága alapul: 

minél hamarabb megy tönkre egy termék, annál hamarabb fog 
a felhasználó újat vásárolni, ezzel is hajtva a gazdasági növeke-
dést. 

A szakértő szerint a megoldás első számú kulcsa és a körforgá-
sos gazdaság legfőbb pillére tehát olyan úgynevezett üzleti mo-
dellek és egy ezt támogató szabályozási rendszer bevezetése, 
amelyben prioritást élvez a tartós termékek előállítása. Ha a 
koncepció megfelelő ösztönzőkkel a szabályozási oldalon is tá-
mogatást kap, az átállás gyors lehet: lassulás nélkül állna fenn-
tarthatóbb pályára a gazdasági növekedés. 

Hatékonyabb hulladékgazdálkodás 

– Az életciklus-meghosszabbítás mellett a hulladékképződést 
másképp is csökkenthetjük. 

Az egyszer használatos műanyag termékek betiltása, valamint 
az Európai Unióban idén január 1-jén bevezetett műanyagadó 
mind ezt a körforgásos gazdasági törekvést támogatja – mutat 
rá Ürge László. Jól ismert a csomagolóanyagok túlzott haszná-
latának problémája is. Ha kevesebb palackozott vizet fogyasz-
tunk, kevesebb egyszer használatos terméket vásárolunk és 
csökkentjük a csomagolóanyagok használatát, már komoly hul-
ladéklábnyomot tudunk megspórolni egyéni szinten is. 

A tovább már nem használható termékek műanyaghulladéká-
ból más eszközök, mint járda vagy bicikliút is épülhet, gépjár-
művek bőrüléséből pedig bőrtermékek készülhetnek. 

Amennyiben nem változtatunk a bevált lineáris gazdasági rend-
szeren, a hulladékgazdálkodás rendszere hamarosan fenntart-
hatatlanná válik. Magyarország ebből a szempontból jó helyzet-
ben van, mert nincsenek olyan akadályozó tényezők, mint más 
fejlettebb országokban, például ahol a hulladékkezelés dön-
tően hulladékégetésen alapul. 

 

Egyre több háztartás gyűjti külön a PET-palackokat, amelyekből 
az ipar új termékek sorát készíti, csökkentve az ökológia lábnyo-
munkat Fotó: Kurucz Árpád 
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Újragondolt tervezés 

A hatékony átállás a körforgásos gazdasági modellre a gyártó 
cégektől azt követeli meg, hogy a termékek minden egyes kom-
ponensének lehető legkörnyezetbarátabb módon való újra-
hasznosíthatóságát már a tervezés szintjén megvalósítsák, mi-
vel a termékek környezeti hatásának több mint nyolcvan száza-
léka a tervezés fázisában dől el. Ennek eredményeképp az ed-
digi „kitermel, feldolgoz, használ, eldob” rendszerrel szemben 
egy zárt körforgásos anyagciklus jöhet létre, így végeredmény-
ben a Föld erőforrásai helyett a már kitermelt erőforrásokat 
építjük vissza az újabb termékekbe. 

Ennek a fajta együttműködésnek azonban úgy kell létrejönnie, 
hogy az átállás a láncolat minden egyes szereplőjének gazdasá-
gilag is megérje. 

Mint ahogy Ürge László elemzésében fogalmaz, a körforgásos 
gazdaság, ha jól csináljuk, úgy hozhat gazdasági prosperitást, 
hogy közben a Föld erőforrásainak kitermelése nem növekszik. 
Mindez ugyanakkor nem érhető el anélkül, hogy fogyasztási 
szokásainkat ne alakítanánk át. – A körforgásos gazdaságban a 
kulcs mindenekelőtt a fenntartható fogyasztásban és csak má-
sodlagosan a fenntartható gazdaságban és gazdasági növeke-
désben rejlik – zárja a szakértő. 

Többször használni 

A fentiek fényében érdemes áttekinteni, hogy milyen konkrét 
lépések történtek itthon a körforgásos gazdaság kialakításának 
érdekében. Talán a leglátványosabb jogszabály-módosítás idén 
júliusban élesedett: ezentúl tilos forgalomba hozni bizonyos 
egyszer használatos műanyag termékeket (a felhalmozott kész-
leteiket még felhasználhatják a kiskereskedelmi egységek). Az 
ezzel kapcsolatos tudnivalók közül a legfontosabb, hogy 

a forgalomba hozatal tilalma a fültisztító pálcikára, az evőesz-
közökre, a tányérokra, szívószálakra, italkeverő pálcikákra, to-
vábbá a léggömbökhöz való pálcikákra is vonatkozik. 

Emellett tilos a polisztirolból készült, habosított ételtároló do-
bozok forgalmazása is. A legvékonyabb, a boltokban jellemzően 
zöldségekhez, pékárukhoz használt zacskók használatára a kör-
nyezetvédelmi termékdíj jelentős emelésével indirekt korláto-
zás lépett életbe. A kilogrammonkénti ár 57 forintról 1900 fo-
rintra emelkedett, ami a lakossági fogyasztókra nézve azt je-
lenti, hogy a zacskók darabja átlagosan öt forintba kerülhet. 

E betiltott termékek helyét a tartós vagy biológiailag lebomlók 
veszik át, azonban látni kell, hogy a környezetvédelmi célok el-
éréséhez az iparág teljes átalakítására van szükség, ami se nem 
kicsi, sem pedig olcsó feladat. Ahogyan Steiner Attila, az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság 
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fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtit-
kára korábban lapunknak fogalmazott, 

az iparág átállása a fenntartható termékek gyártására hosszú 
folyamat lesz, de már 2023-ban szigorú és egyre csak szigorodó 
új uniós kötelezettségekhez, célszámokhoz kell igazodnunk. 

Így például 2040-re a lakossági hulladéknak csupán a tizedét ár-
talmatlaníthatjuk hulladéklerakókban, a többit vagy anyagában 
kell hasznosítani (például üveghulladékból üvegtermékek gyár-
tásával), vagy energetikai úton, a hulladékhasznosító műben el-
tüzelni, hogy villamos energiát és hőt nyerjünk belőle. 

Tudomány és innováció 

Az érintett mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltá-
sát és kapacitásbővítését a Zöld nemzeti bajnokok pályázattal 
támogatja a kormány. Varga Mihály pénzügyminiszter a minap 
arról tájékoztatott, hogy az elérhető tízmilliárdos keretösszeg-
ből négymilliárdról már döntöttek. Emellett újabb pályázati le-
hetőségek is elérhetők lesznek, az immár harmincmilliárdos ke-
retösszegű lehetőségre szeptemberben nyújthatják be támo-
gatási igényeiket azok a cégek, amelyek a működésükkel hozzá-
járulnak a körforgásos gazdaság kialakításához. 

Lényeges elem továbbá, hogy a magyar kormány helyreállítási 
tervében – amelyben 2511 milliárd forint vissza nem térítendő 
uniós forrással gazdálkodhat – 

103 milliárd forintot dedikál a körforgásos zöldgazdaság kiala-
kításának támogatására. 

Ez a terv nagyrészt a hulladékgazdálkodás korszerűsítését fedi 
le, így például országos szinten ki kell építeni az elkülönített hul-
ladékgyűjtési rendszert (biohulladék, textilhulladék, hulladék-
gyűjtő udvar és újrahasználati központ). A program tartalmazza 
az elszállításhoz szükséges járművek – például biohulladék vagy 
veszélyes hulladék miatti – beszerzését, valamint egy új, előke-
zelést biztosító válogatómű megépítését is. 

Könnyen belátható, hogy szinte minden egyes használati tárgy 
érintett a körforgásos és a körkörös gazdálkodásban, ennél-
fogva az egyes iparágak, vagyis a teljes gazdaság gyökeres át-
alakítására van szükség. Pénzügyi forrás – akár saját, akár pá-
lyázati – adódik is, ám mindez mit sem ér a megfelelő tudás nél-
kül. A kutatás-fejlesztés és az ipar tudásának, munkájának ösz-
szekapcsolására jó példa a Mol és a Pannon Egyetem által léte-
sítendő Körforgásos Gazdaság Tudományos és Innovációs Park. 
A Nagykanizsán épülő kutatás-fejlesztési központban a körfor-
gásos gazdasághoz kapcsolódó legfontosabb kérdésekre kere-
sik a választ. Világi Oszkár, a Mol-csoport innovatív üzletágak és 
szolgáltatások ügyvezető igazgatója a Magyar Nemzetnek ko-
rábban elmondta, hogy az új épületeket 2024-ben tervezik át-
adni. Az intézmény elsődleges célja az, hogy ott képezzék majd 
a jövő körforgásos gazdaságának kutatóit, szakértőit. 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/megvan-mely-muanyagtermekeket-tiltjak-be-juliustol-9883214/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/megnyitotta-a-penzcsapot-a-penzugyminiszterium-10003106/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/megnyitotta-a-penzcsapot-a-penzugyminiszterium-10003106/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/megnyitotta-a-penzcsapot-a-penzugyminiszterium-10003106/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/megnyitotta-a-penzcsapot-a-penzugyminiszterium-10003106/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/vilagi-oszkar-interju-nagykanizsan-szuletik-a-jovo-ipara-9643163/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/vilagi-oszkar-interju-nagykanizsan-szuletik-a-jovo-ipara-9643163/
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Úton vagyunk a hetvenes években megjó-
solt összeomlás felé 
-RC- 2021.07.17. index.hu 

Az MIT kutatóit lehurrogták, de az évtizedes adatok igazolták 
őket. Modelljük szerint 2040-től zuhanni kezd az életszínvo-
nal. 

A Római Klub felkérésére 17 kutató részvételével íródott az em-
beri civilizáció fejlődésére leselkedő veszélyeket feltérképező 
nagy hatású könyv, amely A növekedés határai címmel magya-
rul is megjelent. A számítógépes modelleken alapuló, 1972-ben 
kiadott munka baljós előrejelzései megjelenése idején hatal-
mas felzúdulást és ellenkezést váltottak ki. Utóbb megvizsgálva 
azonban kiderült, hogy majdnem fél évszázaddal később pon-
tosan az egyik olyan pályán haladunk, amely következő évtized-
ben hanyatláshoz és 2040-re társadalmi összeomláshoz vezet-
het. 

A jelen helyzetet a előrejelzésekkel Gaya Herrington, az ameri-
kai KPMG fenntarthatósági és rendszerelemzési vezetője ve-
tette össze egy 2020 novemberében publikált tanulmányban, 
kiemelve hogy nem a nemzetközi könyvelő cég álláspontját tük-
rözi az egyébként honlapjukról letölthető dolgozat. 

Pangás vagy hanyatlás 

Tekintve, hogy nem éppen vonzó jövőkép az összeomlás, érde-
kelt, hogy jelenleg melyik forgatókönyvhöz állunk legközelebb. 
Végül is ez a könyv a hetvenes években volt bestseller, így sok 
évtizednyi adatunk van az összehasonlításhoz 

– fogalmaz honlapján Herrington. 

Az eredeti modellek öt változót vettek alapul: a népességet, az 
élelmiszertermelést, az iparosodást, a környezetszennyezést, 
és a nem megújuló természeti erőforrásokat. Herrington ezt to-
vábbi öt változóval egészítette ki: a születési- és halálozási rá-
tával, a szolgáltatásokkal, a jóléti költségekkel és az ökológiai 
lábnyommal. 

A közelmúlt folyamatai alapján a BAU2 (business as usual, 
vagyis minden megy a szokásos kerékvágásban) és a CT (általá-
nos technológiai előretörés) forgatókönyvek által leírt pályán 
haladunk. 

https://index.hu/szerzo/papdi-pecskoi_viktor
https://advisory.kpmg.us/articles/2021/limits-to-growth.html
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A szokásos kerékvágás forgatókönyve Fotó: Gaya Her-
rington, 2021 

A BAU2 és CT szcenáriók azt mutatják, hogy nagyjából egy év-
tized múlva megáll a növekedés, és a dolgok folytatása, vagyis 
a növekedés hajszolása azon a ponton ellehetetlenedik. Ez pe-
dig a példátlan technikai fejlődéssel együtt is az ipari tőke, a 
mezőgazdasági termelés és a jólét elkerülhetetlen visszaesésé-
hez vezet ebben az évszázadban– áll a tanulmány a végkövet-
keztetésében. 

Herrington rámutatott, hogy az  

ÖSSZEOMLÁS ALATT NEM AZ EMBERISÉG KIHALÁSÁT KELL ÉR-
TENI, 

hanem azt, hogy a gazdasági növekedés végével a termelés és 
az életszínvonal zuhanni kezd. Ez várhatóan 2040 körül fog be-
következni. Az átfogó technológiai forradalommal számoló CT-
forgatókönyvben ugyancsak ebben az időben kezdenek soka-
sodni a negatív következmények, de mindez végül nem torkol-
lik összeomlásba. 

 

A technológiai előretörés forgatókönyve Fotó: Gaya Her-
rington, 2021 

Egyszer már felkötöttük a gatyát 

A legkisebb visszaesés az úgynevezett stabilizált világ (SW) mo-
dellben jelent meg, de ez az optimista forgatókönyv esik legtá-
volabb attól, amit az eddig történtek sugallnak. 
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Herrington szerint a növekedésorientált gazdasági modell tech-
nológiai fejlődést és közösségi funkciókat előnyben részesítő 
átalakításával a következő évtizedben elkerülhető az összeom-
lás. A kutató szerint megfelelő elszántsággal akár az optimista 
forgatókönyv is elérhető, de  

VÉSZESEN FOGY AZ IDŐNK. 

A tavalyi Világgazdasági Fórumon tartott előadásában Gaya 
Herrington a „növekedésmentes”, más gazdasági célokra kon-
centráló megközelítés mellett érvelt. A Covid-19 elleni védőol-
tások kifejlesztésével példázta, hogy gyorsan és hatékonyan tu-
dunk globális problémákat is megoldani, ha akarjuk – ezt kel-
lene alkalmaznunk a környezetszennyezés okozta válsággal is. 

A szükséges változások nem lesznek könnyűek, de a fenntart-
ható és befogadó jövő még elérhető 

– mutatott rá. 

Az adatok minden esetre azt mutatják, hogy az emberiség hosz-
szú távú jövője a következő évtizedben dől el. 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Mit hoz a következő évtized a technikában? 

A járvány kemény csapással indított, de a húszas évek csupa 
olyan dolgot tartogat, amiről rég álmodott az emberiség. 

(Vice, Wikipedia) 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F12%2F29%2Fmit_hoz_a_kovetkezo_evtized_a_technikaban%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F12%2F29%2Fmit_hoz_a_kovetkezo_evtized_a_technikaban%2F
https://www.vice.com/en/article/z3xw3x/new-research-vindicates-1972-mit-prediction-that-society-will-collapse-soon
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2020%2F12%2F29%2Fmit_hoz_a_kovetkezo_evtized_a_technikaban%2F
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In 1972, MIT Scientists Predicted A "Global 
Collapse" This Century – New Data May 
Prove Them Correct 

GOOGLE fordítóval kezelve 

https://www.iflscience.com/editors-blog/in-1972-mit-sci-

entists-predicted-a-global-collapse-this-century-new-data-

may-prove-them-correct/ 

 

A JELENTÉS - A NÖVEKEDÉS HATÁRAI - A RÓMAI KLUB MEGBÍ-
ZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, AMELY VEZETŐ AKADÉMIKUSOK, TUDÓ-
SOK, ÜZLETI VEZETŐK ÉS POLITIKUSOK NEMZETKÖZI CSO-
PORTJA. KÉP: NAZRI YAAKUB / SHUTTERSTOCK.COM 

1972-ben az MIT tudósai "globális összeomlást" jósoltak 
ebben az évszázadban - az új adatok igazolhatják őket 

Tom Hale 2021. JÚLIUS 20. 

Az 1970-es évekbeli befolyásos jelentés újbóli áttekintése azt 
mutatta, hogy előrejelzései a globális összeomlásról ebben a 
században aggasztóan pontosak. 

1972-ben az MIT tudósainak egy csoportja számítógépes mo-
dellt használt az emberiség jövőjének megtekintésére, miután 
megbízást kapott a Római Klubtól, a vezető akadémikusok, tu-
dósok, üzleti vezetők és politikusok nemzetközi csoportjától. A 
jelentés -  A növekedés határai  -  a World3 néven ismert szisz-
tematikai dinamikamodell segítségével vizsgálta az emberi po-
puláció, az ipari kibocsátás, a szennyezés, az élelmiszer-terme-
lés és a Föld természeti erőforrásai közötti összetett kölcsönha-
tásokat.  

Megállapította, hogy lehetséges egy „stabilizált világ” forgató-
könyv - amelyben elkerülhető volt a globális összeomlás és az 
életszínvonal stabil -, de a prioritások és a társadalmi értékek 
drámai elmozdulására van szükség. Ha a korlátlan gazdasági 
növekedés a környezetre való tekintet nélkül folytatódik, akkor 
az élelmiszerhiány és az emberi jólét zuhanása alatt álló globális 
társadalmat hozhat létre. 

https://www.iflscience.com/editors-blog/in-1972-mit-scientists-predicted-a-global-collapse-this-century-new-data-may-prove-them-correct/
https://www.iflscience.com/editors-blog/in-1972-mit-scientists-predicted-a-global-collapse-this-century-new-data-may-prove-them-correct/
https://www.iflscience.com/editors-blog/in-1972-mit-scientists-predicted-a-global-collapse-this-century-new-data-may-prove-them-correct/
https://www.iflscience.com/team/tom-hale/
https://advisory.kpmg.us/articles/2021/limits-to-growth.html
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Végül a World3 megmutatta, hogy a „szokásos üzletmenet” for-
gatókönyv nagy valószínűséggel a globális társadalom össze-
omlását idézi elő a 21. században. Az összeomlás ebben az ösz-
szefüggésben nem azt jelenti, hogy az emberiség a dinoszauru-
szokhoz hasonlóan kihalásba kerülne - ehelyett az ipari növeke-
dés teljes stagnálására és az emberi jólét jelentős csökkenésére 
utal. 

A munka rengeteg  kritikát és vitát váltott ki , de az adatok 
újabb áttekintése azt sugallja, hogy a modell jóslata eddig meg-
lepően jó úton haladt. 

Amint arról a Journal of Industrial Ecology 2020 novemberé-
ben beszámolt , Gaya Herrington, a KPMG könyvelőiroda igaz-
gatója megvizsgálta, hogy az elmúlt évtizedek empirikus adatai 
hogyan illeszkednek a jelentés jóslataihoz. Az új adatok felhasz-
nálásával négy különböző lehetséges forgatókönyvet nézett 
meg: két különböző „szokásos üzletmenet” forgatókönyvet, 
egy „stabilizált világot” és „átfogó technológiát”, amelyekben 
az emberiség a technológiai fejlődés segítségével képes újítani 
a környezeti korlátokból való kilépést. . 

Mindkét "üzleti szokásos forgatókönyv" globális összeomlást 
váltott ki a 21. században, az egyik a természeti erőforrások ki-
merülése, a másik pedig a szennyezés, az éghajlatváltozás és / 
vagy a környezet pusztítása révén. Az átfogó technológia képes 

volt elkerülni a teljes összeomlást az évszázad során, bár végül 
az emberi jólét csökkenését okozta a technológia emelkedő 
költsége. 

A stabilizált világ forgatókönyv, amelyben a világ drámai módon 
megváltoztatta a társadalmi értékeket és prioritásokat, a 21. 
század végére stabilizálta az emberi népességet, és fenntar-
totta az életszínvonalat.  

Mindenekelőtt Herrington munkája megerősíti, hogy az 50 éves 
előrejelzések meglepően pontosak voltak, és úgy tűnik, hogy a 
világ még mindig nem a stabil világ felé vezet. Ha van egy kis 
remény, a munka arra utal, hogy a stabilizált világ és az opti-
mista jövő még mindig a mi kezünkben van. Ennek eléréséhez 
azonban radikális változásokra lesz szükség.  

„Mögött egy látszólag egyértelmű kimenetele két legjobban il-
leszkedő forgatókönyvek marginálisan igazítsa közelebb, mint a 
másik kettő, a jégverés az üzenetet, hogy ez még nem túl késő 
emberiség irányt váltani, és megváltoztathatja a pálya jövő 
adatpontok” Herrington írta a LinkedIn munkáját leíró bejegy-
zés .   

„Van egy másik választásunk. Bár az SW [stabilizált világ] a leg-
kevésbé követi nyomon, mégis szándékos pályamódosítás le-
hetséges. A lehetőségek ablaka gyorsan záródik. " 

https://www.resilience.org/stories/2011-09-15/cassandras-curse-how-limits-growth-was-demonized/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jiec.13084
https://www.iflscience.com/health-and-medicine/for-the-first-time-in-centuries-the-worlds-population-will-decline-in-next-few-decades/
https://www.iflscience.com/health-and-medicine/for-the-first-time-in-centuries-the-worlds-population-will-decline-in-next-few-decades/
https://www.linkedin.com/pulse/i-did-data-check-world-model-forecast-global-collapse-branderhorst/
https://www.linkedin.com/pulse/i-did-data-check-world-model-forecast-global-collapse-branderhorst/
https://www.linkedin.com/pulse/i-did-data-check-world-model-forecast-global-collapse-branderhorst/
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Klímaváltozás és entrópia 
Héjjas István Vélemény és vita 

A Föld különleges bolygó, virágzik rajta az élet számtalan for-
mája. A földi életet és az élet fenntartásához szükséges időjá-
rási folyamatokat a napsugárzás energiája működteti 

2021. JÚLIUS 20.  

A bolygó hőmérsékleti egyensúlya azonban megköveteli, hogy 
amennyi energiát a bolygó a napsugárzásból elnyel, ugyanany-
nyit a világűr felé kisugározzon, különben a bolygó – ahogyan 
azzal az embereket mostanában ijesztgetik – valóban túlmele-
gedne. 

Feltehetjük a kérdést, hogy ha a befogadott energiától rendsze-
resen megszabadulunk, akkor ez azt jelenti-e, hogy nincs is 
szükségünk magára az energiára, mivel az energia csupán ma-
gával hordoz valamit, ami nélkülözhetetlen az élethez. 

A kérdés nem teljesen alaptalan. Energiára persze szükségünk 
van, de nem akármilyenre, hanem olyanra, amelynek nagyon 
alacsony az entrópiaszintje. A természetben az entrópia folya-
matos növekedésének a tendenciája zajlik, ami azt jelenti, hogy 
a fizikai rendszerek a rendezett állapotból, a rendből a rende-
zetlenség felé haladnak. 

Ez igaz a biológiai struktúrákra, vagyis az élőlényekre is, ame-
lyek oly módon igyekeznek a szervezetük rendezettségét és 
életképességét fenntartani, hogy alacsony entrópiaszintű táp-
lálékot fogyasztanak, és magas entrópiaszintű mellékterméke-
ket bocsátanak ki. Neumann János szerint minden élő szervezet 
egy-egy kis sziget a növekvő entrópia tengerében. 

Hasonló mondható el a bolygónkról is, nem véletlenül nevezik 
a Földet élő bolygónak. Ez esetben azonban a táplálék is és a 
kibocsátott melléktermék is sugárzó energia. A Napból érkező 
magas színhőmérsékletű sugárzás nagy energiasűrűségű fény-
részecskékből, fotonokból áll, szemben a bolygóról távozó inf-
ravörös hősugárzás kis energiájú hosszúhullámú fotonjaival. 
Ezért amikor a bolygó elnyel egy nagy energiájú Nap-fotont, ki-
bocsát helyette mintegy húsz kis energiájú infravörös fotont, és 
ezzel a sugárzási egyensúly teljesül. Úgy is mondhatjuk, hogy a 
nagy címletű Nap-fotonokat aprópénzre, garasokra váltjuk, 
majd ezeket kiszórjuk a világűrbe. 

A fizika törvényei szerint ha valahonnan energiát kapunk, ka-
punk hozzá entrópiát is. Semmit nem adnak ingyen, nincsen ró-
zsa tövis nélkül. Szerencsére a Nap-fotonokkal csak kevés ent-
rópiát kapunk, a kisugárzott hosszúhullámú fotonokkal viszont 
hatalmas mennyiségű entrópiától szabadulunk meg. A különb-
ség pedig a negatív entrópia, vagyis a bolygó negentrópia-nye-
resége, amely nélkül nem létezhetne élet a Földön. 

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny
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A bolygó nagyon gazdaságosan bánik ezzel a nyereséggel, ami 
azt jelenti, hogy a bolygóról kilépő sugárzás a fizikailag lehetsé-
ges maximális entrópiaszinten hagyja el a bolygót. No de mit 
kezd a bolygó ezzel a negentrópia-nyereséggel? Az működteti a 
Föld-légkör rendszerben lezajló időjárási folyamatokat, és sta-
bilizálja a rendszer kedvező entrópiaszintjét. 

És itt jutunk el a sokat emlegetett klímaváltozás kérdéséhez. Az 
éghajlat stabil, akkor is, ha a médiapropaganda ennek az ellen-
kezőjét állítja. A rendszer ugyanis nem csupán a negentrópia-
nyereséget tarja maximumszinten, hanem ezzel együtt az üveg-
házhatást is, ezért azt tovább fokozni akkor sem lehet, ha túl 
sok szén-dioxidot bocsátunk ki. 

Ezt igazolják Miskolczi Ferenc kutatásai, aki a NASA adatbázisá-
ból származó hatalmas mennyiségű mérési adat alapján dol-
gozta ki a klímaelméletét, és ez olyannyira kiverte a biztosítékot 
a NASA illetékes megmondóembereinél, hogy megtiltották az 
ezzel kapcsolatos kutatási eredmények nyilvánosságra hozását. 
Miskolczi klímaelméletének lényege az, hogy a Föld hőmérsék-
letét és az éghajlatot nem a szén-dioxid vezérli, hanem az úgy-
nevezett hidrológiai ciklus szabályozza, vagyis a bolygón lévő 
hatalmas mennyiségű víz halmazállapot-változásai, ezen belül 
is főleg a víz párolgása, a felhők kialakulása és feloszlása, vala-
mint a csapadékképződés. 

Műholdas felvételek igazolják, hogy a felszín csaknem kéthar-
mad része felett állandóan felhők vannak, és a felhős területek 
aránya évtizedeken keresztül csekély ingadozással meglepően 
stabil. Ugyancsak stabil a felhőzet tetejének átlagos magassága. 
Mivel a felhők a világűrből nézve fényvisszaverő nagy fehér fe-
lületek, jelentős szerepük van a bolygó globális fényvisszaverő 
képességének (úgynevezett albedo) stabilizálásában, ami azt 
jelenti, hogy a bolygó által a napsugárzásból elnyelt energia 
részaránya is feltűnő stabilitást mutat, és nem függ attól, hogy 
mennyi szén-dioxid van a levegőben. 

Kézenfekvő a következtetés, hogy a levegő szén-dioxid-tartal-
mának csökkentésére és ezáltal a bolygó melegedésének meg-
akadályozására irányuló szélmalomharc értelmetlen és hatás-
talan. A „dekarbonizációra” elpazarolt hatalmas költségeket és 
erőforrásokat érdemesebb lenne a valódi környezetvédelmi és 
természetvédelmi célokra fordítani.  A zöldeknek ugyanis iga-
zuk van abban, hogy a növekvő létszámú emberiség a termelés 
és fogyasztás szakadatlan növelése érdekében felelőtlenül pa-
zarolja az erőforrásokat, miközben mérgező anyagokkal szeny-
nyezi a környezetet, ennek azonban semmi köze sincs sem az 
éghajlathoz, sem az ártalmatlan szén-dioxidhoz. 

Sőt azt is tudomásul kell venni, hogy a szén-dioxid nem csupán 
ártalmatlan, de nélkülözhetetlen az élethez. Az emberi test 
több mint hatodrésze szén, vagyis karbon. Egy hatvankilós 
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ember teste körülbelül tíz kilogramm szenet tartalmaz. És ez a 
szén valamikor a levegőben lebegett szén-dioxid formájában, 
onnan jutott a táplálkozási láncon keresztül az emberi testbe. 

Ha sikerülne a levegőt „dekarbonizálni”, minden élet elpusz-
tulna a bolygón. De nem sikerülhet. A szén-dioxid elleni szélma-
lomharc eleve kudarcra van ítélve. A bolygó működésébe be 
vannak építve olyan védelmi mechanizmusok, amelyek megóv-
ják a Föld pusztulását az emberi ostobasággal szemben, de nem 
óvják meg az emberiséget attól, hogy önmagát elpusztítsa. 

Nagyon jól van megalkotva ez a bolygó. A Teremtő nem téve-
dett, amikor ezt a konstrukciós megoldást választotta. 

(A szerző irányítástechnikai szakmérnök) 

Szerkesztőségünk a témában várja a további véleményeket, 
észrevételeket a publicisztika@magyarhirlap.hu e-mail címen 

Egy ritka meteorit alapján fejthetik meg, ho-
gyan alakult ki az élet 
ORIGO 2021.07.12. 

 

FORRÁS: NHM 

Az óceánok és az élet kialakulására is választ adhat egy Nagy-
Britanniában becsapódott meteorit vizsgálata – írja a Phys.org 
tudományos portál. 

Az űrszikla – ami 2021 elején csapódott be az angliai Winch-
combe közelében – becslések alapján 4,5 milliárd éve keletke-
zett, akkor, amikor a Naprendszer még csak újszülött volt. Egy 
nagyon ritka meteoritcsoportba, az úgynevezett szenes kondri-
tok CM kategóriájába tartozik. A besorolást a Meteoritikai Tár-
saság is jóváhagyta. 

Az égitest becsapódási helyét fénykép- és kamerafelvételek 
alapján gyorsan azonosították, így az űrszikla darabjait még 
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azelőtt sikerült begyűjteni, hogy földi anyagokkal szennyező-
dött volna. 

A VIZSGÁLAT SORÁN KIDERÜLT, HOGY A WINCHCOMBE-ME-
TEORIT KÜLÖNÖSEN GAZDAG VÍZBEN ÉS KÜLÖNFÉLE SZERVES 
ANYAGOKBAN.   

Dr. Queenie Chan, a Londoni Egyetem munkatársa kiemelte, 
hogy az űrszikla vizsgálatával visszatekinthetnek az időben, és 
kideríthetik, milyen hozzávalók álltak rendelkezésre a Naprend-
szer keletkezésekor, és ezek az alkotóelemek hogyan álltak ösz-
sze úgy, hogy a Föld, rajta az óceánokkal és az élettel, kifejlőd-
jön. 

A meteorit most a londoni Nemzeti Természettudományi Mú-
zeumban van kiállítva. 

(Phys.org) 

Őserdőirtás okozza a példátlan szénkibocsá-
tást 
ORIGO 2021.07.12.  

Példátlanul nőtt a szénkibocsátás az egyre nagyobb mértékű er-
dőirtás miatt Délkelet-Ázsiában a Leedsi Egyetem kutatói sze-
rint. 

Évente 400 millió köbtonna szén kerül az atmoszférába 

A térségben évente mintegy 3,22 millió hektárnyi erdőt vágtak 
ki a mezőgazdaság intenzifikálására 2001-2019 között, ami mi-
att évente több mint 400 millió köbtonna szén került a lég-
körbe. 

AZ ERDŐIRTÁS EGYRE INKÁBB A MAGASABBAN FEKVŐ, ME-
REDEKEBB HEGYOLDALÚ TÉRSÉGEKBE HELYEZŐDIK ÁT 

- írták a kutatók a Nature Sustainability folyóiratban megjelent 
tanulmányukban. 

 

A trópusi esőerdők alkotják a föld fajokban leggazdagab élőhe-
lyeit FORRÁS: 
HTTP://WWW.BBC.COM/EARTH/STORY/20150914-WHEN-
GLOBAL-WARMING-MADE-OUR-WORLD-SUPER-HOT 

https://phys.org/news/2021-07-rare-meteorite-secrets-life-earth.html
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"A síkságokon elterülő trópusi erdőket már kivágták a mezőgaz-
daság számára Délkelet-Ázsiában. A múltban a hegyvidéki er-
dőket megkímélték, mivel a meredek lejtők és a nagy tenger-
szint fölötti magasság miatt az erdőirtás bonyolult művelet 
volt" - mondta Dominick Spacklen professzor, a tanulmány társ-
szerzője. 

 

A mértéktelen erdőirtásnak rendkívül káros következményei 
vannak ( a kép illusztráció) FORRÁS: AFP/ANTONIO 
SCORZA 

A térségben található a trópusi erdőségeknek csaknem a fele 

"Tanulmányunk megmutatja, hogy az erdőirtás áthelyeződött a 
hegyvidéki térségekbe és az utóbbi tíz évben felgyorsult" - tette 

hozzá. "Ezekben a hegyvidéki erdőkben páratlanul gazdag a 
biodiverzitás, és létfontosságúak a széntárolásban, ezért ag-
gasztó, hogy az erőirtás határai egyre magasabbra tolódnak. El-
vesztésük nagy csapás a természetre és felgyorsítja a klímavál-
tozást" - magyarázta. 

DÉLKELET-ÁZSIÁBAN VAN A VILÁG TRÓPUSI HEGYVIDÉKI ER-
DŐINEK MINTEGY FELE. 

A térségben évente kivágott 3,22 millió hektárnyi erdő mintegy 
31 százalékát a hegyekben irtották ki - derült ki műholdas ada-
tok elemzéséből. 

 

Trópusi esőerdő Szumátrán FORRÁS: OPILIONES WIKI - 
FANDOM 
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A kutatók kimutatták, hogy miközben a 2000-es években a 
szénveszteség nagy része a síkságokon végzett erdőirtás követ-
keménye volt, például Indonéziában, a 2010-es években a 
hegyvidéki térségekben nőtt jelentősen a szénveszteség, külö-
nösen Mianmarban és Laoszban. 

(Forrás: MTI) 

Időjárás: ezért nincs már értelme évszakok-
ról beszélnünk 
 Bihari Dániel   2021. 06. 03 

 

FÜLÖP DÁNIEL / 24.HU 

TUDOMÁNY 

Idén a tél beragadt Magyarországon, még most, nyár elején is 
téli időjárási helyzetek uralkodnak. A klímaváltozás brutális 
légköri változásokat idéz elő, az állóhullámok kialakulása ab-
ból ad ízelítőt az északi féltekén, aminek bekövetkeztére a 
szakemberek csak évekkel később számítottak. 

Bármilyen szempont szerint is közelítünk, az idei tavaszt a leg-
kevésbé sem nevezhetjük normálisnak. Az átlagosnál hűvösebb 
volt gyakori hidegbetörésekkel, áprilisi szárazsággal, majd ren-
geteg csapadékkal, és még május végén is fagyok pusztították a 
növényzetet. Egyelőre úgy tűnik, a nyár eleje sem hoz komo-
lyabb változást, bár mínuszok azért az év ezen szakában már 
nem fordulnak elő, de június első fele is hűvösebbnek ígérkezik 
az átlagosnál. Senkit ne zavarjon meg a jelenlegi szép idő, va-
sárnap már újabb, sarkvidéki eredetű hidegfront érkezik. 

Az ok, hogy még mindig téli időjárási helyzetek uralkodnak tér-
ségünkben, amelyeknek „normál esetben” már áprilisban, de 
legkésőbb május közepéig meg kellett volna szűnniük. A tavasz 
közepén ugyanis az extrém időjárást produkáló észak–déli 
áramlás helyét már a jóval enyhébb, stabilabb, nyugat–keleti 
áramlásnak kellene felváltania. Június elején ez még mindig 
nem történt meg, és bár messzemenő következtetéseket eny-
nyiből nem vonhatunk le, de félő: 

https://24.hu/author/biharid/
https://24.hu/tudomany/
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ez már a klímaváltozás olyan hatása, amire a szakemberek 
csak sok évvel később számítottak. De legalábbis ízelítő a ránk 
váró jövőből. 

A globális felmelegedés nem abból áll, hogy Magyarországon 
vagy a világ bármely adott pontján épp fázunk-e vagy melegünk 
van. Hanem egy komplex folyamat, amelynek kézzel fogható bi-
zonyítékait az időjárási szélsőségek adják (az elmúlt 125 év leg-
csapadékosabb éve Magyarországon 2010, a legszárazabb 
2011, rekord alacsony és rekord magas vízállások a Dunán az 
elmúlt 10 évben stb.). Hazánkban most épp az átlagosnál hűvö-
sebb idő van, de ha távolabb tekintünk, ez már egyáltalán nincs 
így. Hogy mi áll a 2021-es télies tavasz hátterében, illetve ezek-
nek milyen kifutása lehet, arról Molnár László meteorológust, 
a Kiderül.hu munkatársát kérdeztük. 

Gigantikus hullámok 

Kezdjük időben és térben is távolabbról. Az Atlanti-óceánban 
fut a Golf-áramlás, amely meleg vizet szállít a déli trópusi terü-
letekről északra, mint egy gigantikus folyó a tengerben. A hosz-
szú út során a víz lehűl, a hőenergiát fokozatosan átadja a kör-
nyezetének, az áramlás „lebukik”, és visszatér az Egyenlítő tér-
ségébe. Részben ez a körforgás biztosítja az északi féltekén a 
„déli” meleg és az „északi” hideg közti energiakülönbség ki-
egyenlítődését. 

Persze nemcsak a víz, hanem a levegő is dolgozik, a déli »im-
port« értelemszerűen télen a legaktívabb, amikor a még a Rák-
térítőn is 25, a sarkkörön túl viszont -20, -25 fok van 

– magyarázza a 24.hu-nak Molnár László. 

 

OLIVIER MORIN / AFP 

Az ebből adódó energiakülönbség úgynevezett meridionális 
hullámokat vet a légkörben, amit tényleg úgy képzeljünk el, 
mint óriási hullámokat vízszintesen a térképre rajzolva: a csú-
csok északnak törve meleg levegőt szállítanak délről, míg a dél-
nek húzódó hullámvölgyeket hideg, északi légtömegek alkotják. 

Beragadt a tél 

https://kiderul.startlap.hu/
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Ez az úgynevezett meridionalitás logikus módon a téli félévre 
jellemző, és extrém szélsőségeket képes okozni, illetve, amilyen 
gyorsan vált a végletek között, újabban olyan sokáig meg is tud 
ülni szinte mozdulatlanul. Gyakorlatilag a kockadobás esélyével 
számolhatjuk, hogy adott térség éppen mikor kerül a hullám hi-
deg vagy meleg bugyrába – most is, miközben nálunk tavaszi 
fagyok pusztítottak, Oroszország nyugati területein kánikula 
tombolt, még a sarkkörön is 30,5 fokot mértek. 

Téli időjárási helyzet alatt a tartós meridionalitást értjük, ami-
kor a Kárpát-medencébe közvetlenül a sarkvidékről érkező lég-
tömegek törhetnek be. Ilyenkor már nyilván nem hoznak mínu-
szokat, de most vasárnap egy ilyen hidegfront vet véget a né-
hány napos melegnek. Témánk szempontjából pedig a lényeg 
az, hogy teljesen rendhagyó módon június elején (és várha-
tóan még a hónap közepén is) a légkör még ugyanúgy viselke-
dik, mint télen. 

A klímaváltozással jelentősen megnőtt a meridionális áramlás 
gyakorisága és ereje is, többször írtunk arról, hogy hazánkban 
már gyakorlatilag szeptember közepétől május első feléig bár-
mikor lehet télből nyár és nyárból tél, itt írtunk erről bővebben. 
Általában azért április közepével megtörténik a „kiegyenlítő-
dés”, pontosabban jelentősen csökken az észak és dél közötti 
hőmérsékleti különbség, nagyjából 10–15 fok az átlagos eltérés 
szemben a téli 40–50-nel. 

 

IVÁNDI-SZABÓ BALÁZS / 24.HU 

Ilyenkor már a sokkal kiszámíthatóbb, egyenletesebb, nyugat-
ról keletnek tartó áramlás veszi át az uralmat, amelyben kevés 
a kilengés. Szépen beáll az a nyugodt nyári idő, amikor legfel-
jebb azon bosszankodunk, hogy a 7–10 napos rendszerességgel 
érkező, egy-két napos, szeles, záporos, zivataros periódusok 
„belerondítanak” a nyaralásba. 

Idén ez majd talán június végével vagy július elejével várható, 
de az alaphelyzet tisztázása után most nézzük, mi okozza, pon-
tosabban mi okozhatja a jelenlegi helyzetet, ami egyébként a 
meteorológus szakmát is meglepetésként érte. 

Egyik sem jó hír 

https://24.hu/tudomany/2021/05/20/kanikula-sarkkor-oroszorszag/
https://24.hu/tudomany/2021/06/01/idojaras-nyar-junius-hidegfront-hideg/
https://24.hu/tudomany/2020/10/11/idojaras-extrem-tel-hideg/
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A Golf-áramlás a Kanári-szigeteknél két ágra szakad, a továbbra 
is északnak, Skandinávia felé tartó ága az Észak-atlanti-áramlás, 
amelynek vízhozama az utóbbi két évtizedben 40 százalékkal 
csökkent. Ennek is a klímaváltozás az oka, a szárazföldi jégta-
karó (Grönland) ugyanis hatalmas mennyiségű hideg édesvizet 
veszít a fokozódó felmelegedés miatt, és juttat ezáltal az óce-
ánba, ez pedig két módon is gátolja a meleg víz északnak áram-
lását. Egyrészt idejekorán lehűti, másrészt kisebb fajsúlyánál 
fogva maga alá kényszeríti a sós vizet. 

Innentől kezdve az áramlás kieső vizének feladatát, a hőki-
egyenlítést a légkör veszi át, csakhogy a levegő egységnyi térfo-
gatra vonatkozó  fajhője 1300-szor kisebb, mint a vízé. A gya-
korlatban, laikusként ez úgy hangzik, hogy a légkörnek az eddi-
gieknél lényegesen több energia kiegyenlítését kell megoldania 
az északi sark és a ráktérítő között, amely tartós meridionalitás 
kialakulásához vezet. 

Egyelőre azt látjuk, hogy a meridionalitás mintha gyökeret vert 
volna az északi féltekén. Azt viszont még nem, hogy mindez va-
jon azért van-e, mert a légkör csak ilyen körülményesen képes 
átvenni az óceán »szerepét«, vagy mert extrém hőmérsékleti 
különbségek alakultak ki észak és dél viszonylatában 

– mondja a meteorológus. Hozzáteszi: számunkra egyik sem jó 
hír. A globális felmelegedés következményeként számítottunk 

hasonló helyzetek kialakulására, de nem mostanság, hanem va-
lamikor a jövőben. Nem hiába jelölik meg ugyanis a tudomá-
nyos orgánumok a másfél-két fokos globális melegedési értéket 
határként, ennél nagyobb emelkedésnél a légkörzés teljesen el-
deformálódna a megszokotthoz képest. 

Állóhullámok 

Mindaz, amiről eddig beszéltünk, a meteorológiában megdöb-
bentően stabil anticiklonok (blocking) és ciklonok kialakulásá-
ban, óriási impulzuskülönbségekben és meglepő légnyomási 
adatokban ölt testet, de ezekbe ne menjünk bele. Már csak 
azért se, mert Molnár László kiváló példát hoz a változás szem-
léltetésére. 

Nem is olyan régen, még az 1980-as 90-es években is a légkör 
áramlási viszonyai általánosságban a Duna hazai szakaszához 
voltak hasonlóak: nyugodt, egyenletes folyás, kevés és szelíd 
kanyarulat, a folyó hordaléka a vízzel együtt lassan átsodródik 
az országon. Ebből megyünk át abba, amilyen a Tisza volt még 
a nagy folyószabályozások előtt. 

A hatalmas kanyarokban, hurkokban veszélyesen felgyorsul, 
majd utána szinte teljesen megáll a víz, tartós hordalékhalmok 
alakulnak ki – ez utóbbiak jelentik azokat az óriási anticiklono-
kat, amelyek korábban legfeljebb három hét alatt feloszlottak, 
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most viszont hónapokig is kitartanak. Az erős meridionalitás 
tartja őket „életben”. 

Úgy is mondhatjuk, hónapokra beleragadhatunk a kialakuló 
állóhullámokba, mint most is. 

Senkit ne tévesszen meg, hogy épp a hideg ágában vagyunk, 
egyik napról a másikra átkerülhetünk a másik oldalra. Bőven 
benne van a pakliban, hogy amint most a napot áhítjuk, úgy 
fogjuk majd az enyhülést hozó felhőket keresni az égen augusz-
tus, szeptember, október folyamán. 

Még rosszabb lesz 

Ha mindez így folytatódik, a jövőnk végső soron az Észak-at-
lanti-áramláson múlik – gyorsulni biztosan nem fog, bőséges 
utánpótlás van még olvadó szárazföldi jégből. Amennyiben ma-
rad a jelenlegi szinten, úgy a különbség végleg elmosódik tél és 
nyár között, az időjárás olyan kiszámíthatatlanul produkálja a 
szélsőségeket. 

Ha tovább lassul (márpedig ez előrejelzések ezt mutatják), vagy 
teljesen leáll (aminek viszont nagyon kicsi az esélye), még na-
gyobb lesz a baj. Térségünk átlaghőmérséklete nem emelkedik 
tovább, vagy még csökkenhet is, de a globális felmelegedés et-
től még nem áll le, ezért még durvább, még extrémebb időre 
számíthatunk a jelentős energiakülönbségek szó szerint viharos 
kiegyenlítődéséből. Ahogy a szakember fogalmaz: 

A következő 20–30 évet szinte már biztosan elintéztük a múlt-
beli felelőtlen viselkedésünkkel, de ha 2050 után változást 
akarunk, ahhoz már ma drasztikus tettekre van szükség. 

Most változtatunk önként, vagy 10–20 éven belül kényszerből, 
a változást átugrani már nem lehet. Legfeljebb még egy kicsit 
elodázni. 

Akkora gazdasági károkat okoz, mint a há-
borúk vagy a dohányzás, mégis faljuk két po-
fára – így kerültünk a gyorskaják fogságába 
2021. JÚLIUS 21. | BS | https://wmn.hu/ugy 

 

https://wmn.hu/szerzo/balo-sara/
https://wmn.hu/ugy
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Ma van a „junk food” napja, ami miatt az egyik (mohó) szemünk 
nevet, a másik (reálisabb) pedig sír, hiszen az egészségtelen 
ételek korlátlan fogyasztása hatalmas terhet ró az egyénre és a 
társadalomra egyaránt. E vicces, mégis komoly „ünnep” alkal-
mából szerzőnk annak járt utána, hogy milyen hosszú távú ha-
tásai vannak a „junk food” fogyasztásának, és hogyan lehet 
megszabadulni a gyorsételektől való függőségünktől. Baló Sára 
írása. 

Idén a magyarok miatt lelkesen követtem a futball eb-t, de 
olykor a játékot nem érintő események is elgondolkodtattak 

Például megragadott Cristiano Ronaldo szokatlanul őszinte „ki-
rohanása”, amikor egy budapesti sajtótájékoztatón elrakta 
maga elől az eseményt szponzoráló kólásüvegeket, és egy vizet 
felemelve angolul azt mondta, „igyatok vizet!”. 

Sokan találgatták, miért bosszanthatta fel magát ennyire, de 
dühével egyáltalán nincs egyedül. Már a 2018-as téli olimpia 
előtt felvetődött, hogyan fordulhat elő, hogy egészségtelen 
ételeket forgalmazó cégek reklámozhatják magukat sportese-
ményeken, míg az természetes, hogy cigarettareklámokat már 
1988 óta tilos megjeleníteni. A témában sokszor vonnak párhu-
zamot a kettő között, például a halálozások számának tekintet-
ében is. De miért ez az összehasonlítgatás, és mi köze van 

mindennek egy vicces ünnephez, a „junk food”, vagyis a „sze-
mét kaja” napjához?  

Létezik olyan, hogy „ételfüggőség”? 

Idén áprilisban egy brit orvos furcsa kísérletet végzett magán: 
harminc napig úgy evett, mint minden ötödik brit, vagyis az ét-
rendjének nyolcvan százalékát tették ki olyan „ultrafeldolgo-
zott” ételek, melyek az ízlelést, illetve az éhség-és a telítettség-
érzetet erősen befolyásoló adalékanyagokat tartalmaznak.  

Harminc nap alatt hat és fél kilót szedett fel, normálisból a túl-
súlyos kategóriába került, gyomorpanaszai, alvásproblémái let-
tek. 

Érdekes az is, hogy a kísérletet követő vizsgálatok alapján az éh-
ségérzetért felelős hormonok harminc százalékot emelkedtek a 
vérében, emiatt állandóan éhesnek érezte magát akkor is, ha 
bőven elég kalóriát fogyasztott. Ezzel párhuzamosan csökkent 
a szervezetében a jóllakottságért felelős hormon szintje. A dok-
tornak még az agya is megváltozott drasztikus étrendje miatt: 
függőkre jellemző idegsejt-kapcsolatok jelentek meg nála. Eh-
hez köthető, hogy azoknál, akik hozzászoktak a nagy mennyi-
ségű feldolgozott élelmiszer fogyasztásához, annak elhagyása-
kor akár elvonási tünetek is felléphetnek, mint a rossz minő-
ségű alvás, hangulatingadozás, fejfájás.   

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/10/coca-cola-mcdonalds-sponsor-olympics
https://www.youtube.com/watch?v=T4PFt4czJw0
https://www.livescience.com/63687-junk-food-withdrawal.html
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A „junk food” napja az Egyesült Államokból származik. Olya-
nok hozták létre, akik nagyon tartanak attól, hogy ha gyakrab-
ban fogyasztanának ilyen ételeket, akkor már nem teljesen ők 
döntenének arról, mikor mit esznek, inkább a bennük kialakult 
függőség irányítana. Természetesen az évi egyszeri fogyasztást 
lehet túlzott elővigyázatosságnak nevezni, a negatív hatások-
ról szóló kutatások gyakori „junk food” evésről szólnak.  

Finom étel is szomorúvá tehet?  

2017-ben az Európai Unió tagországai közül Magyarországon 
küzdöttek a legtöbben depresszióval, becslések szerint nagyjá-
ból három-négyszázezren.  

A táplálkozáspszichológia és pszichiátria még viszonylag gye-
rekcipőben járó tudományágak, de egyre több az arra utaló bi-
zonyíték, hogy amit eszünk, jó és rossz irányba is befolyásol-
hatja a hangulatunkat. 

A túlzott mennyiségű egészségtelen élelmiszer (gyorsétel, fehér 
liszt, cukor, az „ultrafeldolgozott” élelmiszerek), nemcsak a cu-
korbetegség, demencia, egyes rákbetegségek, szívbetegség ki-
alakulásához járulnak hozzá, de a mentális egészséget is erősen 
rongálhatják. 

A Harvard Egyetem cikkeiből kiderül, hogy az egészséges, nagy 
arányban természetes eredetű ételeket tartalmazó étrend 

(például a mediterrán étrend), jelentősen csökkenti a depresz-
sziós tünetek kialakulásának esélyét.  

Más kutatások ismertetik, hogy bizonyos esetekben ilyen ét-
renddel a depresszióban szenvedők tünetei enyhíthetők. Foly-
nak vizsgálatok más mentális problémák és a túl sok „junk food” 
közötti összefüggésről is. Kapcsolatot találtak például gyere-
keknél az ADHD tüneteinek erősödése, és a mesterséges színe-
zékek nagy mennyiségű fogyasztása között.  

Egyszerűen bonyolult ügy 

Hippokratésznak, az orvostudomány ógörög „ősapjának” tulaj-
donítanak egy mondást, miszerint „legyen az ételed a gyógy-
szered, és gyógyszered az ételed”. Azóta persze világos, hogy ez 
a mondás korlátok között értelmezendő, viszont a világon 
egyre többen betegszenek meg amiatt, amit esznek. Ennek 
nyomán mind több betegség gyógyításában és megelőzésében 
is szerepet játszik a táplálkozás, vagyis növekszik azon szakér-
tők száma, akik hangsúlyozzák: az ételek, melyeket rendszere-
sen fogyasztunk, elősegíthetik vagy hátráltathatják a testi és 
mentális egészségünket egyaránt. Sokaknál összefüggése-
ket találtak a bőr állapota és az étrend,  de még az autoimmun 
betegségek és a táplálkozás között is: segíthet az egészséges ét-
kezés, vagy ronthat például a túl sok „junk food”. 

https://nationaltoday.com/national-junk-food-day/
https://www.health.harvard.edu/blog/diet-and-depression-2018022213309
https://www.health.harvard.edu/blog/diet-and-depression-2018022213309
https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/mental/docs/hungary.pdf
https://www.health.harvard.edu/blog/nutritional-psychiatry-your-brain-on-food-201511168626
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7084175/
https://www.health.harvard.edu/blog/common-food-additives-and-chemicals-harmful-to-children-2018072414326
https://www.britannica.com/biography/Hippocrates
https://www.britannica.com/biography/Hippocrates
https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/features/acne-foods
https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/features/acne-foods
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4034518/
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A „junk food” azokat az előrecsomagolt vagy gyorsételeket je-
lenti, melyek magas kalóriatartalmuk mellé alig kínálnak táp-
anyagokat, valamint gyakran tartalmaznak a hosszú távú egész-
ség szempontjából kétes hatású hozzáadott ízfokozókat és 
egyéb kémiai anyagokat. A meghatározás része, hogy állaguk 
miatt gyorsan fogyaszthatók, és gyorsan megemelik a vércukor-
szintet. Mindannyian ismerünk ilyen (fél)kész termékeket, 
édességeket, gyorsételeket, de ebbe a kategóriába tartozik 
több, magát „egészségesnek” nevező reggelizőpehely, müzli-
szelet és péksütemény is. Mindez azért is érdekes, mert már tu-
dományos megegyezésnek számít, hogy a feldolgozott élelmi-
szerek (ami az előrecsomagolt ételek mellett például bizonyos 
olajokat, zsiradékokat is jelent) nagy mennyiségű fogyasztása 
meghatározó volt elhízás járványszerű elterjedésében. 

Az ilyen ételektől ugyanis az ember nehezen lakik jól, mivel mes-
terségesen jóízűek, rost -és tápanyagtartalmuk elenyésző, ada-
lékanyagaik pedig gyakran befolyásolják a telítettségérzetet. 

Emiatt több kutatás eredménye szerint, aki javarészt feldolgo-
zott ételeket evett, naponta körülbelül 500 kalóriával fogyasz-
tott többet, mint a természetesebb élelmiszereket előnyben ré-
szesítők. 

Minél természetesebb, annál jobb, és fordítva 

Magyarokról ilyen adatokat nem találtam (itthon még mindig 
nem foglalkozunk a témával eleget), de például egy átlagos brit 
élelmiszervásárlásának körülbelül 57 százalékát teszik ki az ult-
rafeldolgozott ételek, ami 1980-ban még csak 26 százalék volt. 
Ezzel párhuzamosan növekszik a túlsúllyal küzdők száma, és a 
kettő között a legtöbb tudós azt gondolja, e két dolog szorosan 
összefügg. Ezt bizonyítja például, hogy azokban az országok-
ban, melyek piacára „betörtek” az ultrafeldolgozott ételeket 
forgalmazó cégek, rohamosan elkezdett növekedni a táplálko-
záshoz kapcsolódó betegségekkel küzdők száma. Amikor 
ugyanis az emberek többségében minél természetesebb for-
rásból származó ételeket fogyasztanak, melyekben elég táp-
anyag és rost van, sokkal kisebb eséllyel esznek túl sokat, hiszen 
természetes módon, időben jóllaknak. 

Úri muri? 

Sajnos itt is felmerül a szegénység, az élelmiszeralapú egyenlőt-
lenség mint jelentős probléma. A jó minőségű élelmiszer elér-
hetősége és megfizethetősége sokaknak problémát jelent ha-
zánkban és más országokban is. Az Egyesült Államokban pél-
dául az úgy nevezett „ételsivatagokban” élő, alacsony jöve-
delmű emberek, akik számára fizikailag is nehezen elérhető az 
élelmiszer, olyan étrenden élnek, ami miatt jelentős részük cu-
korbeteg. Életkörülményeik és táplálkozásuk miatt a születés-
kor várható élettartamuk akár 45 évvel is rövidebb lehet a 

https://www.health.harvard.edu/blog/what-are-ultra-processed-foods-and-are-they-bad-for-our-health-2020010918605
https://www.youtube.com/watch?v=A1qbkL-Iff8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6146358/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6146358/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6146358/
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magasabb jövedelműeknél, akik máshol élnek. A szegénységből 
való kiút megteremtése, megtalálása tehát a világ minden or-
szágában népegészségügyi kérdés is. 

Ez nem csupán a szegényeket és/vagy (az egészségügyi ellátó-
rendszer túlterheltsége által) a betegséggel küzdőket 
érinti: becslések szerint az elhízás kiesett munkaerő és szövőd-
mények útján már most nagyságrendileg akkora gazdasági ká-
rokat okozott, mint korábban háborúk vagy a dohányzás.   

„Megtörhető” ez a függőség nemcsak egyéni, de társadalmi 
szinten is?  

A táplálkozás megváltoztatása rövid idő alatt megállíthatja a 
„junk food” iránti erős vágyat, az erőfeszítések jutalma pedig 
megemelkedett energiaszint, jobb közérzet, hangulat és egész-
ség lehet.  

Az utóbbi időben a világon kormányzati erőfeszítések is kez-
dődtek a megfelelő szabályozásért, a tájékoztatásért, oktatás-
ért, az élelmiszeralapú egyenlőtlenségek enyhítéséért. Sok az 
ilyesmivel foglalkozó szervezet, alapítvány is, de az üzleti szféra 
is kezdi felismerni a területben rejlő lehetőségeket, a felelős-
ségvállalás fontosságát, hiszen a „junk food” gyártása és forgal-
mazása például a klímaválság súlyosbodásához is hozzájárul. 
Cselekedni persze gyorsan kellene, de minden megtett lépés iz-
galmas és ígéretes lehet.  

Baló Sára 

Kiemelt képünk illusztráció – Forrás: Getty Images/happy_lark 

A gyerekek a klímaváltozás legnagyobb 
vesztesei 
2021. JÚLIUS 19. | WMN | https://wmn.hu/ugy 

 

 

Mi köze van Napóleon waterlooi vereségének egy, az esemény-
től tizenkétezer kilométerre, Indonéziában történt vulkánkitö-
réshez? Azt hihetnénk, semmi. Éppen úgy, ahogy azt is hisszük, 
hogy nekünk, Magyarországon semmi közünk az afrikai 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/10/coca-cola-mcdonalds-sponsor-olympics
https://wmn.hu/szerzo/wmn-szerkesztoseg/
https://wmn.hu/ugy
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vízhiányhoz, az Ázsiában százezreket hajléktalanná tevő viha-
rokhoz vagy a közel-keleti élelmiszerhiány okozta éhínséghez. 
Mindannyiszor tévedünk. Modla Zsuzsa, az UNICEF Magyaror-
szág szakértőjének írása. 

1815. április 10-én Indonézia Sumbawa szigetén kitört a Tam-
bora vulkán. A 4300 méter magas hegy mintegy fele teljesen 
megsemmisült és a hamufelhő 45 kilométer magasan szökött 
az égbe. Az emberiség történetének bár nem a legismertebb, 
de a legsúlyosabb vulkánkatasztrófája tíz-húsz ezer közvetlen 
áldozatot követelt. A vulkánkitörés következményeként kiala-
kult globális éghajlati változásokat és az így előállt élelmi-
szerválságot; az éhínséget és járványokat, semmi sem tartóz-
tathatta fel – ország- és kontinenshatárokkal, óceánokkal da-
colva söpörtek végig a világon. 

Indiában a monszunokra gyakorolt hatása több egymást követő 
sikertelen betakarítást eredményezett, amely éhínséghez veze-
tett és hozzájárult egy új koleratörzs elterjedéséhez. Az Egye-
sült Államok északkeleti részére 1815 tavaszán és nyarán egy 
olyan, az eget vörösre festő, napot elhomályosító „száraz köd” 
telepedett, amelyet sem a szél, sem az eső nem tudott elosz-
latni. 1816 „nyár nélküli évében” – értsd, ahogy látod: abban az 
évben egyáltalán nem volt nyár – a föld északi féltekén az átla-
gos globális hőmérséklet körülbelül 0,4–0,7 °C-kal csökkent, 
ami elegendő volt ahhoz, hogy jelentős mezőgazdasági 

problémákat idézzen elő. A nyári fagy és hó Amerika- és Eu-
rópa-szerte is tönkretette a legtöbb mezőgazdasági növényt, 
de a vulkánkitörés következtében kezdtek súlyos tífuszjárvá-
nyok tombolni Délkelet-Európában és a Földközi-tenger keleti 
részén is. Új-Angliában pusztultak az állatok, Nagy-Britanniában 
és Írországban a hideg és a heves esőzések miatt olyan éhínség 
tombolt, hogy walesi családok távol otthonaiktól menekültként 
könyörögtek ételért. A hirtelen emelkedő élelmiszerárak Eu-
rópa-szerte zavargásokat idéztek elő. Ez volt a XIX. század leg-
súlyosabb éhínsége, amelyben csak a Kárpát-medence terüle-
tén körülbelül ötvenezer ember lelte halálát, így Magyarorszá-
gon is több ezren haltak éhen vagy váltak a tífusz áldozatává. 

Az indonéziai Tambora kitörése tehát az emberiség valamennyi 
tagjának életén így vagy úgy nyomott hagyott. Ahogy nyomot 
hagyott a világirodalmon és a történelmen is. 

A nyár nélküli 1816-os év adta a világnak Byron hátborzon-
gató(an szép) Sötétség című versét és feltehetően a Frankens-
tein című művet is, amely sztori unaloműzőként pattant ki 
Mary Wollstonecraft Godwin fejéből, amikor a rossz idő miatt 
a svájci nyaralásakor a négy fal közé kényszerült Byronnal és ké-
sőbbi férjével, Percy Shelleyvel. De – bizonyos vélekedések sze-
rint – a Tambora kitörésének következtében kialakult és Euró-
pát 1815 kora nyarán elérő nedves, csapadékos időjárásnak kö-
szönhető Napóleon veszte is. 

https://mult-kor.hu/egy-kataklizmaszeru-vulkankitres-okozta-napoleon-vesztet-20180906
https://mult-kor.hu/egy-kataklizmaszeru-vulkankitres-okozta-napoleon-vesztet-20180906
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Olvad a sarki jég? Fogy a víz Afrikában? Mi közünk hozzá, 
olyan távoli, nem igaz? 

Amint láthatjuk, nem egészen… Egymástól a mind földrajzilag, 
mind időben távol lejátszódó jelenségek között ugyanis igen 
erős kapcsolat is lehetséges. A XIX. századi indonéz vulkánkitö-
rés hatására felszabaduló kén-dioxid a légkör nedvességével re-
akcióba lépve és kénsavvá alakulva évekig megmaradó, mikro-
méteres szulfátszemcsékből álló felhőt képzett, amely szétte-
rült Földünkön és a napsugárzást visszaverve leárnyékolta a fel-
színt, ezzel okozta a jelentős lehűlést. 

Manapság, noha fordított előjellel, de szintén globális hatású 
változások zajlanak az olvadó jégtakarók miatt: a jéggel fedett 
vízfelszín világos színe miatt a sugárzás legnagyobb részét (94-
97 százalékát) visszaveri, míg a szabad vízfelszín sötétebb, ezért 
az elnyeli a sugarakat és így felmelegszik. 

A bekövetkező változás pedig hatással van arra is, hogy Ma-
gyarországon mennyi eső esik, a hazai csapadék felét ugyanis 
az Atlanti-óceán felett keletkező ciklonok juttatják ide. 

A sarki jég olvadása miatt melegedő vízfelszín fölött nem ala-
kulnak ki a mérsékelt övi ciklonok és ezzel Magyarország jelen-
tős csapadéktól esik el. 

A klímaváltozás: hiperobjektum 

Timothy Morton filozófus az Ecological Thought című könyve 
záró gondolatainak írása során találta ki ezt a kifejezést olyan 
tárgyakra, illetve jelenségekre, amelyek „túl vannak” (hyper – 
görög szó, jelentése: túl) a látómezőnkön, legfeljebb darabjai-
kat vagyunk képesek lokalizálni, egészükben ugyanakkor meg-
tapasztalhatatlanok és befoghatatlanok az emberi elme szá-
mára. Ilyen hiperobjektum a klímaváltozás is. 

A klímaváltozás nem csak napokban-hetekben jellemző forró-
ságot vagy a december ötödikén mért 17.8 °C-t jelenti, de még 
csak nem is azt, hogy kiszáradnak vizek, eltűnnek bizonyos állat- 
és növényfajták és szélsőséges időjárási elemek pusztítanak. 

A klímaváltozás mindezen környezeti változásokat és az ennek 
következtében jelentkező, emberi életben bekövetkezett válto-
zásokat jelenti, és azt, ahogy ez a megváltozott emberi élet visz-
szahat a környezetre – és az ismét az emberre és így tovább. 

A Morton-féle hiperobjektív jelenségek jellemző tulajdonságai-
nak egyike a nem lokális jelleg, azaz, hogy időben és térben any-
nyira tömegesen oszlanak el, hogy helyi megnyilvánulásai so-
sem fedik a jelenség egészét, túllépik az ember elképzelését a 
„tárgyról”. 

Bár az emberek nem érzik magát a globális felmelegedést, de 
tapasztalnak heves esőzéseket, ciklonokat és hőhullámokat, 
amelyek megsemmisítik az élethez elengedhetetlen 

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674064225
http://ecologywithoutnature.blogspot.com/2010/11/hyperobjects-are-nonlocal.html
http://ecologywithoutnature.blogspot.com/2010/11/hyperobjects-are-nonlocal.html
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infrastruktúrákat. Tapasztalnak egyre gyakoribb árvizeket, 
amelyek veszélyeztetik a víztisztaságot és megfelelő szanitációt 
biztosító berendezéseket, amelyek hiánya olyan betegségeket 
idéz elő, mint amilyen a kolera is. Tapasztalnak aszályokat és a 
megváltozó csapadékeloszlás miatt fokozott terméskiesést, 
amely növekvő élelmiszerárakhoz vezet, veszélyezteti az élel-
mezésbiztonságot és – kivált a szegénységben élők esetében – 
alultápláltságot idéz elő. De túl ezen, a megélhetést ellehetet-
lenítve ösztönzi a migrációt és háborús konfliktusokhoz vezet. 

Az igazi vesztesek: a gyerekek 

Ma a világon több mint félmilliárd gyerek él árvizeknek fokozot-
tan kitett területeken, közel 160 millióan pedig aszály által sú-
lyosan érintett vidékeken. Az éghajlatváltozás következtében 
széles körben terjedő betegségekben – mint amilyen a malária 
vagy a dengue-láz – a gyermekek a legsebezhetőbbek. 

A klímaváltozásnak tulajdonítható betegségek közel 90 száza-
léka az öt év alatti gyermekeket sújtja. 

Az éghajlatváltozást okozó gázok között több egyben elterjedt 
légszennyező anyag is, amely károsan hat egészségünkre. 
Ahogy az üvegházhatású gázoknak, úgy ezen anyagok egy rész-
ének is van természetes forrása: az erdőtüzek, a vulkánkitöré-
sek, a kőzetek mállása vagy az elpusztult élőlények bomlása 
mindig hozzájárult és hozzájárul jelenleg is a légkör 

szennyezéséhez. Ezt azonban az emberi tevékenységből eredő 
(antropogén) kibocsátás (a fűtés, a közlekedés, a villamosener-
gia-termelés, mezőgazdasági tevékenység) szignifikánsan nö-
veli, olyannyira, hogy a természet már nem képes megbirkózni 
vele. 

Jelenleg világszerte mintegy kétmilliárd gyermek él olyan terü-
leteken, ahol a levegőszennyezés szintje meghaladja az Egész-
ségügyi Világszervezet által megállapított normákat. Évente 
több mint félmillió öt év alatti gyermek hal meg a levegőszeny-
nyezéssel összefüggő okok miatt. A fertőző betegségek között 
továbbra is a tüdőgyulladás jelenti az öt év alatti gyermekhalá-
lozások elsődleges okát, naponta mintegy 2400 gyermek életét 
követelve. A tüdőgyulladás okozta gyermekhalálozás egy-
szersmind szorosan kapcsolódik az alultápláltsághoz, a nem 
megfelelő ivóvízforrásokhoz és szanitációhoz, valamint az 
egészségügyi ellátás hiányához: a szegénység okozta valameny-
nyi kihívást súlyosan tetézi az éghajlatváltozás.  

Először az emberiség történetében a jelen gyermekei a szélső-
ségesen változó éghajlat és a környezetpusztulás következté-
ben egy sokkal veszélyesebb és bizonytalanabb világban nőnek 
fel. Nem nehéz belátni, hogy a hátrányos helyzetű, szegénység-
ben élő gyermekek esetében a tét még nagyobb: a legsebezhe-
tőbbek mostanra elveszítették otthonaikat és kiestek az okta-
tásból, s mivel az éghajlatváltozás a természeti és ember okozta 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2161unicef.pdf
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katasztrófákat is gyakoribbá teszi, küzdelmük egyre nehezebb. 
Ma több mint 700 millió embernek nincs hozzáférése tiszta víz-
hez, 2040-re pedig várhatóan közel 600 millió gyermek él olyan 
területeken, ahol a vízigény meghaladja a rendelkezésre álló 
mennyiséget.   

Az éghajlatváltozás fokozza az egyenlőtlenségeket, amelyekkel 
a jelen gyermekei már most szembesülni kénytelenek, és ame-
lyektől a jövő generációi is szenvedni fognak. Ha megszületnek 
egyáltalán… 

A nyugati világban tapasztalt születésszám-visszaesés mögött 
ugyanis a klímaváltozás is szerephez jut: az éghajlatváltozás té-
nye és annak jövőbeli hatásaitól való félelem befolyásolja a 
gyermekvállalást. Egy 2020-ban az Egyesült Államokban végzett 
kutatás szerint, amely az éghajlatváltozás és a reproduktivitás 
kapcsolatát vizsgálta 607, 27–45 év közötti amerikai állampol-
gár bevonásával, azt találta, hogy a válaszadók mintegy 60 szá-
zaléka „nagyon”, illetve „rendkívül aggódik” a gyermekvállalás 
ökológiai lábnyoma miatt, 96,5 százalék „nagyon”, illetve 
„rendkívül aggódott” a klímaváltozással küzdő világban már 
megszületett, várható vagy hipotetikus gyerekeik jóléte mi-
att.*  

 

Forrás: Getty Images/Mischa Keijser 

Az USA-ban már egy 1988-ban végzett közvéleménykutatás is 
azt mutatta, hogy az amerikai válaszadók 65 százaléka úgy 
vélte, az éghajlatváltozás problémát jelent majd gyerekeik vagy 
unokáik életében, egy tavaly végzett felmérés pedig azt találta, 
hogy az Egyesült Államokban minden negyedik gyermektelen 
felnőtt az éghajlatváltozást jelöli meg fő okaként annak, hogy 
nem alapított családot. De nincs ez másként az Egyesült Király-
ságban sem, ahol egy 2019-es kutatás szerint a még gyermek-
telen britek 37 százaléka egyáltalán nem szeretne gyereket vál-
lalni – ez a 18–24 éves korosztályban 13 százalék – és okként 

https://www.unicef.org/environment-and-climate-change
https://morningconsult.com/2020/09/28/adults-children-climate-change-polling/
https://tk.hu/uploads/files/2020/eghajlatvaltozas_egeeszseg_jelentes.pdf
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kilenc százalékuk a túlnépesedést, öt százalékuk a környezet- és 
klímaváltozás várható következményeit nevezte meg. 

A koronavírus-járvány okozta lezárások kezdetén megjelentek 
jóslatok arra vonatkozóan, hogy – némileg hasonlóan José Sa-
ramago Kőtutaj című regényében történetekhez –, egyfajta 
„pandémiás boom” indul el. Valójában, a fejlett világban leg-
alábbis, éppen az ellenkezője bizonyult igaznak: 

az Egyesült Államokban becslések szerint 2021-ben 300 ezerrel 
kevesebb csecsemő születése várható, és Európa sem szembe-
sült olyan súlyos visszaeséssel a születésszámban a hetvenes 
évek vége óta, mint jelenleg.  

A klímaváltozás iránti fokozott érzékenységet növeli, ha az 
egyén jövő felé tekint, hiszen a Föld ökológia állapotáról szóló 
előrejelzések egy bizonytalan jövőt jelenítenek meg. A fiatal ge-
nerációk így válnak talán egyre pesszimistábbá és cinikusabbá, 
a gyermekvállalás ugyanis egyes megközelítések szerint egy-
fajta „radikális remény”, amelyet, úgy tűnik, kevéssé érez ma-
gáénak fejlett világ… Alfonso Cuarón 2006-os Az ember gyer-
meke című filmjében, amely a gyermektelenség disztópiája, a 
társadalmi összeomlásban vergődő, terméketlen emberi fajnak 
nincs jövője – amint Mark Fisher filozófus rámutat –, ez pedig 
ellehetetleníti, hogy a maga teljességében megélje a jelenét. 

De mi közünk nekünk ehhez itthon? 

Magyarországon egyelőre talán kevéssé jelenik meg a klímavál-
tozás tudatos gyermektelenségre gyakorolt hatása – vagy leg-
alábbis kevesen foglalkoznak vele –, ám az előrejelzések alap-
ján a születések száma a klímaváltozástól függetlenül is tovább 
csökken majd. Ennek ellenére a hazai fiatalok „klímaszoron-
gása” semmiképp nem elhanyagolható tényező. 

Ha tehát a hazai születésszám csökkenése aggasztja a politikai 
döntéshozókat, érdemes megszólítani és meggyőzni a jövőjük 
miatt aggódó – és ezért talán gyermeket vállalni nem akaró – 
generációkat azzal is, hogy az ökológia válság megoldása a jö-
vőben kiemelt szerephez jut. 

A Greta Thunberg által alapított Fridays For Future-mozgalom 
bizonyította a fiatalok elszántságát: Jakartától Budapesten át 
New Yorkig gyerekek és tizenévesek tömegeit vitte ki az utcára 
és sarkallta arra, hogy fellépést követeljenek a klímaváltozás el-
len. 

A gyerekek részvételhez való jogát támogatva az UNICEF is 
együttműködik a mozgalommal – ahogy világszerte a nemzeti 
kormányokkal is –, hiszen a gyermekek és fiatalok azzal, hogy 
példát mutatnak, kulcsszerepet játszhatnak a küzdelemben. 
Kommunikációs szakértők szerint részben a gyermeklétükből 
adódó erkölcsi tekintélyük miatt, részben pedig azért, mert a 
közösségi médiával gyakorlatilag együtt születtek, annak 

https://www.nytimes.com/2021/04/23/learning/do-you-want-to-have-children-someday.html
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02696-0
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használatában meglehetősen profik, így a világ talán valóban fi-
gyel is rájuk. Az UNICEF igyekszik minél több teret adni hangjuk 
hallatására, mert kutatásaiból nem csak azt tudja, hogy a fiata-
lok nagy része kirekesztve érzi magát az életét befolyásoló po-
litikai döntéshozatali folyamatokból, hanem azt is, hogy 

jelentős hányaduk úgy véli, a legfontosabb intézkedés az éghaj-
latváltozás elleni küzdelem és a környezeti károk csökkentése 
érdekében az ezekre irányuló figyelem fokozása és a tudatos 
kommunikáció. 

Iskola műanyag hulladékból 

 

Elefántcsontparton, ahol a tankötelezettség – hasonlóan Ma-
gyarországhoz – a gyermekek 16. évük betöltéséig tart, sokan 

mégis kimaradnak az oktatásból. Ennek oka a családok anyagi 
nehézségei mellett részben az iskolák hiánya is. Az elmúlt évek-
ben az UNICEF műanyag hulladékból készült téglákból épített 
iskolát és mellékhelységeket. 

Elefántcsontparton a gyermekeknél a malária, a hasmenéses 
megbetegedés és a tüdőgyulladás eseteinek mintegy 60 száza-
léka a nem megfelelő hulladékkezelésből eredeztethető. Az or-
szág gazdasági fővárosa, Abidjan mindennap 288 tonna mű-
anyag-hulladékot termel, amelynek nagy része a szegényne-
gyedek hulladéklerakóiba kerül, szennyezve a levegőt, a száraz-
földet, a tengert és a játszótereket. Az országban a műanyag-
hulladék mindössze körülbelül öt százalékát hasznosítják újra. 

Egyes kutatások szerint a következő 30 évben a világ négyszer 
több műanyagot állít majd elő, ezért az innovatív felhasználá-
sok megtalálása elengedhetetlen lesz a közegészségügy szá-
mára is, mert a megfelelő műanyaghulladék-kezelés hiánya 
szennyezi a vizeket, a műanyaggal eltömődött csatornák áradá-
sokat okoznak, tönkretéve a szanitációs rendszereket, az égő 
műanyag szemét pedig jelentős környezeti és egészségügyi 
kockázatokat jelent. Az UNICEF által támogatott projektben a 
100 százalékban műanyag hulladékból készült téglák költségha-
tékonyak, tartósak és könnyen szerelhetők.  

https://www.unicef.org/stories/young-climate-activists-demand-action-inspire-hope
https://www.unicef.org/eu/media/1281/file/English.pdf


Tudományról egyszerűen XIII. évfolyam 7.-8. szám 

46. oldal 

A kezdeményezés jó példája a szervezet holisztikus szemlélet-
ben megvalósuló fejlesztéseinek: egyszerre orvosol oktatási, 
szanitációs-higiénés és környezetvédelmi problémát is.  

Modla Zsuzsa 

  

*Schneider-Mayerson, M., & Leong, K. L. (2020): Eco-repro-
ductive concerns in the age of climate change. Climatic Change. 
doi:10.1007/s10584-020-02923-y 

Aki többet szeretne tudni a klímaváltozásról, annak érdemes 
megismernie az UNICEF ingyenes e-kurzusát és Sarkadi 
Zsolt írását.  

Kiemelt képünk illusztráció – Forrás: Getty Images/Alistair Berg 

 

 

https://www.unicef.org/cotedivoire/en/stories/most-beautiful-school-world
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=2874
https://makro.444.hu/2020/06/02/attol-nem-kell-felni-hogy-mi-kimaradunk-belole

